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É sempre arbitrária a fronteira entre os movimentos literários na história da literatura 
nacional de qualquer país. Os acontecimentos, as publicações, a receptividade das obras vão ocorrendo 
com o passar do tempo e se entrelaçando. No entanto, alguns episódios são marcantes e no futuro acabam 
por significar um momento decisivo. 

A maioria das  histórias nacionais de literatura consideram a literatura feita no final do 
século XIX como modernista. Isso é visto a partir do decadentismo, que seria o período de 1880-1890, 
como bem observa Dante Tringali, nos oferecendo uma idéia de como as escolas literárias se entremeiam  
e muitas vezes preconceitos podem estar envolvidos: “A prova disso se encontra em muita História da 
literatura italiana que chama de decadente tanto o decadentismo e o simbolismo do fim do século, como 
as escolas modernistas do século XX.”(1994, p.152.) 

Isso tudo depende de um ponto de vista; de longe o passado se debruça sobre o futuro e 
também o futuro pode se debruçar sobre o passado quando se reflete para estabelecer relações de 
separação ou caracterís ticas individualizadoras de certos aspectos similares. 

As histórias das literaturas hispânicas utilizam o termo modernista para as manifestações 
literárias ocorridas no final do século XIX, sobretudo em torno da figura de Rubén Darío (1867-1916).  

Os historiadores da literatura francesa se recusam a utilizar o termo modernismo  e  a maior 
parte das histórias da literatura francesa apresenta a divisão por séculos e analisa as correntes literárias 
predominantes em cada um desses séculos. Mesmo assim, podemos verificar que o espírito modernista 
geralmente está ligado, sobretudo no tocante à poesia, à dissolução do verso, principalmente à exercida 
por Mallarmé (Un coup de dés) e, em seguida, às obras de Apollinaire e Cendrars. Mas, de qualquer 
modo, o termo modernismo  não é importante quando se trata de literatura francesa; o mais usual, 
significativo e amplo é se falar em modernidade, e esta remete a Charles Baudelaire e a Edgar Allan Poe. 
Mas sem sombra dúvida, os movimentos vanguardistas desempenharam um papel incontestavelmente 
notável nessa literatura. 

Em Portugal, a literatura ingressa no período modernista também de maneira particular. 
Antônio José Saraiva nos diz: 

 

“No período que vai de 1890 até cerca de 1930 assistimos a uma espécie de desintegração e 
tentativas de criação de uma nova prosa e de uma nova poesia a partir do estilo literário que 
atingiria a sua forma clássica na geração de 70. Só o grupo do Orpheu em 1915, saiu fora 
desta linha de desenvolvimento, mas ele representa uma pedrada no charco e só depois de 
1930 começa a sair do seu esconderijo.”(1999, p.133.) 
 

Nessa síntese se vê que o processo literário se dá lentamente e que mesmo algum 
acontecimento marcante só realmente se afirma depois de algum tempo. No caso especificamente 
português, pode-se considerar que o Modernismo português está indissociavelmente ligado à figura de 
Fernando Pessoa. 

Arnaldo Saraiva afirma, mais precisamente, que as manifestações do Modernismo 
português datam de 1912, quando começam a surgir vozes que pretendem ridicularizar a intelectualidade 
e a burguesia da época (1986). 

Fernando Pessoa, num artigo publicado na revista A Águia em 1912, observa a 
problemática desse movimento: 
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“Descendemos de três movimentos mais antigos - o simbolismo francês, o panteísmo 
transcendental português e a miscelânea de coisas contraditórias e sem sentido de que o 
futurismo, o cubismo e outras correntes afins são expressão ocasional, embora, para ser 
exato,  descendamos mais do espírito do que da letra desses movimentos. (Apud 
GUIMARÃES:  1992, p.39.) 
 

Ele reconhece que o modernismo português tem um enraizamento no passado e não é uma 
simples ruptura, mas sobretudo uma abrangência de toda a poesia existente na época. Dessa forma, 
justifica a sua obra e a situa no panorama do tempo.  

Durante a guerra de 1914-1918, as discussões a respeito de uma nova estética tornaram-se 
mais acirradas. 

Fernando Pessoa, que tinha vivido na África do Sul, tendo iniciação e formação dentro da 
cultura inglesa, e também Mário de Sá-Carneiro e Santa-Rita Pintor, trouxeram de Paris para Portugal 
novidades literárias e plásticas. Sobretudo esse grupo e outros mais conseguiram captar e exprimir as  
novas necesssidades, afastando-se do idealismo republicano e de todas as formas que esse idealismo 
assumiu no seio da pequena burguesia. 

Essas novas idéias estão manifestas nas revistas A Águia, Orpheu, Centauro , Exílio, Ícaro, 
Portugal Futurista, Contemporânea, Athena. 

Todavia, e  sem dúvida, o marco considerado mais importante do movimento foi o 
lançamento, em 1915, da revis ta Orpheu, na qual foram publicados poemas de Fernando Pessoa e de seu 
heterônimo Álvaro de Campos. 

Interessante é perceber que um brasileiro foi um dos diretores do primeiro número dessa 
revista, e esse brasileiro foi Ronald de Carvalho, que também teve aí publicados cinco poemas: A alma 
que passa , Lâmpada noturna, Torre ignota, O elogio dos repuxos e Reflexos. 

À participação de Ronald nessa revista requer alguma discussão: como foi que o poeta 
brasileiro contribuiu para o modernismo português? 

Em carta para Armando Côrtes-Rodrigues, datada de 19 de fevereiro de 1915, Fernando 
Pessoa mostra entusiasmo com o lançamento da revista Orpheu e com a participação nela de Ronald: 

 

“Vai entrar imediatamente no prelo a nossa revista Orpheu, de que é director em Portugal 
um poeta, Luís de Montalvor, amigo íntimo de Sá-Carneiro e meu amigo também, e no 
Brasil um dos mais interessantes e nossos [grifo do autor] poetas brasileiros de hoje, Ronald 
de Carvalho.” ( SILVA: 1999 p.150.) 
 

Ronald de Carvalho foi o principal elo que uniu os movimentos modernistas brasileiro e 
português, isto é, ele participou na linha de frente dos dois marcos modernistas de vanguarda em 1915, 
em Portugal, e, em 1922, no Brasil. Em toda a sua trajetória literária, Ronald sempre teve um anseio 
cosmopolita, portanto viveu num espaço imaginado, num mundo sem fronteiras, Toda a América (1925), 
a sua obra mais importante está impregnada dessa intenção, daí a sua participação no mundo literário 
francês também.  

Como sabemos, Ronald publicou sua primeira obra poética, Luz Gloriosa , em Paris, em 
1913. Possivelmente tenha por lá encontrado poetas portugueses, porém mais certo é que, ao voltar para o 
Brasil, em fins desse mesmo ano, parou por algumas horas em Lisboa, quando poderia ter encontrado 
Luís de Montalvor (Luís Silva Ramos), segundo nos informa Arnaldo Saraiva.( 1986) 

Em 1914, Ronald de Carvalho e Luís de Montalvor, que era, nessa época, secretário da 
Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro, encontram-se novamente, estreitam suas relações e decidem 
então criar uma revista dentro do espírito demolidor que grassava em Portugal e escolhem um nome para 
ela: Orpheu. Eles conviveram no Brasil por um ano, e em seguida, mantiveram a amizade através de 
correspondência. Esses dois poetas seriam os diretores do primeiro número da revista, que se propunha a 
ser trimestral, mas saíram apenas dois números; o primeiro causou muita polêmica, e apenas não se 
abalaram com isso Fernando Pessoa e Sá-Carneiro, que se tornaram os diretores do segundo número da 
revista, lançado também em 1915; o terceiro número ficou no prelo e foi publicado, anos depois, quando 
a importância dessa revista era definitivamente reconhecida. 

Fernando Mendonça reconhece que a poesia de Ronald de Carvalho estava em sintonia com 
a poesia dos poetas portugueses daquela época no seu artigo “Orpheu. Ronald de Carvalho, um poeta 
brasileiro no Modernismo português” publicado nas Atas  do XVIII Congresso Internacional de literatura 
ibero-americana.(1978 p. 139-144). Segundo ele, com exceção de Álvaro de Campos, “todos os poetas 
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que colaboraram no primeiro número da revista (Sá-Carneiro, Ronald de Carvalho, Alfredo Guisado e 
Armando Cortes-Rodrigues) rezavam pela mesma cartilha.” Essa cartilha era a estética do paulismo, 
inventada por Fernando Pessoa, onde há “indissimuláveis resíduos simbolistas”, e foi Sá-Carneiro “quem 
lhe deu ampla forma e destino”. Essa estética propunha uma extravagância imagística e metafórica, abuso 
de pedrarias, objetos raros, pompas, sinestesias. Ronald não precisou se enquadrar nos moldes dessa 
estética, ele já trazia isso nos poemas de Luz gloriosa . Por isso, Fernando Mendonça adverte: 

 

“Ronald de Carvalho é na verdade um poeta brasileiro que invade o 1º Modernismo 
português. Esquecido pelos portugueses e também pelos brasileiros como poeta, a sua 
poesia necessita de ser arrancada ao esquecimento e estudada dentro de um momento que 
pode ser desimportante para a literatura brasileira, mas que, em termos europeus, merece 
reflexão mais atenta pelo que representou para a poesia, ou melhor, para a arte dos anos em 
que a Europa forjava os novos rumos da poesia, da música e da pintura. Ronald de 
Carvalho é já um poeta que se realiza no modernismo europeu antes da sua talvez episódica 
intervenção no modernismo brasileiro. 
Desejamos, com esta afirmação, concitar os estudiosos a desenterrar um poeta brasileiro 
que esteve presente na formulação de uma nova arte poética (européia) então ainda casular, 
mas da qual saíriam um Mário de Sá-Carneiro, um Alfredo Guisado (este também 
esquecido pelos portugueses), um Almada Negreiros e, parcialmente, um Fernando Pessoa. 
Não queremos com isto dizer que a poesia de Ronald de Carvalho tivesse o nível da de Sá-
Carneiro ou Fernando Pessoa, porque não se trata aqui de dizer o que é melhor e o que é 
pior. Pretende-se, sim, demonstrar que o pensar poético de Ronald de Carvalho foi o 
mesmo dos seus camaradas portugueses. E que, com esse modo de pensar a poesia, ele fez 
parte de um estado de espírito que renovou e elevou a um dos seus pontos mais altos a 
poesia portuguesa do século XX.” (1978, p.144) 
 

Ronald colaborou também em outras revistas portuguesas, como A Águia e Alma Nova. 
A Águia foi uma revista muito importante para a manutenção dos laços culturais entre o 

Brasil e Portugal. Paralelamente houve outra revista, Atlântica,que durou de 1915 a 1920. A Águia foi 
fundada em 1910, e durou até 1932, e foram publicados mais de 200 números. Essa revista chegou 
mesmo a ser impressa no Rio de Janeiro. Muitos brasileiros participaram dela assiduamente, como 
Vicente de Carvalho, Coelho Neto, Lima Barreto, Gonzaga Duque, Homero Prates, João Luso, Carlos 
Maul, Almáquio Dinis e Ronald de Carvalho. 

Alguns colaboradores brasileiros chegaram a ser publicados em Portugal, tais como 
Almáquio Dinis e Carlos Maul, que também mantiveram correspondência com Sá-Carneiro e Luís de 
Montalvor, embora não tenham participado da revista Orpheu. 

A Águia provocou a atração pela cultura brasileira de muitos portugueses que para cá 
vieram: Álvaro Pinto, Antônio Carneiro, Antônio Sérgio, Correia Dias, que se casou com Cecília 
Meireles, Jaime Cortesão, Veiga Simões. O grupo que coordenava essa revista preocupou-se muito em 
publicar livros brasileiros em Portugal e livros portugueses no Brasil. No entanto, A Águia nem sempre 
utilizou-se dos melhores critérios; freqüentemente, o conservadorismo predominou. A Águia ignorou o 
lançamento da revista Orpheu, embora tenha saudado com grandiloqüência a revista Atlântica, que tinha 
menos importância. 

Havia outras revistas que publicavam artigos de autores brasileiros em Portugal e vice-
versa e o registro das relações entre os dois países tais como o Novo almanaque de lembranças luso-
brasileiro , Brasil Portugal (de 1899 a 1914),  Ilustração brasileira  (publicada em Paris em 1901), A 
Farsa  (1909). 

Mas foi Orpheu a revista mais significativa. Ela começou a ser publicada em março de 
1915, anteriormente ao lançamento da revista Atlântica, que saiu em novembro do mesmo ano e tinha o 
mesmo propósito: estreitar os laços luso-brasileiros. Esta última seguia o mesmo sistema da primeira: 
tinha dois diretores, um brasileiro e outro português, respectivamente João do Rio e João de Barros. Mas 
não se pode comparar o nível das duas revistas: Orpheu foi uma revista de vanguarda e sua importância é 
até hoje decantada: infelizmente, só dois brasileiros  apareceram em suas páginas: Ronald de Carvalho e 
Eduardo Guimarães (1892-1928). Esse último publicou 3 poemas no segundo número da revista: Sobre o 
cysne de Stéphane Mallarmé , Folhas mortas e Sob os teus olhos sem lágrimas. Segundo Afrânio 
Coutinho: 
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“Esse poeta [Eduardo Guimarães] colaborou muito na imprensa brasileira. Estudou a 
organização da Biblioteca Nacional. Traduziu Dante, D’Annunzio, Verlaine, Tagore. Sua 
linha poética era de feição simbolista, tinha também um lastro católico. Rodrigo Otávio 
Filho escreveu sobre o poeta: Tudo nele era contemplação do mundo interior e do mundo 
exterior. Sentiu que em sua poesia os pontos se sobrepunham, substituindo-se, trocando-se 
de maneira que uma pintura rápida da realidade ambiente sucede freqüentemente um 
angustioso movimento de alma.  Poeta da contemplação, ternura e delicadeza, da forma 
trabalhada, situa-se entre os penumbristas do início do século XX.”.( 2001, p. 809) 
 

Havia muito tempo, desde 1908, Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro já sonhavam ter 
uma revista para exporem suas idéias, isto é, uma revista que expusesse o paulismo ou o 
interseccionismo, correntes defendidas antes do sensacionismo, que seria a versão portuguesa do 
futurismo marinettiano. 

É interessante que as idéias de Luís de Montalvor e Ronald de Carvalho, a princípio, 
tenham germinado tão bem no grupo de Orpheu. Mais ou menos na mesma época, em 1907, houve a 
fundação no Brasil das revistas Fon-Fon! e Careta, que em algumas páginas anteciparam teses dos 
vanguardistas  brasileiros da década de 20, mas só em 1922, com a revista Klaxon, os modernistas 
brasileiros conseguiram ter a sua revista, transmitindo todo o alarido que seu nome sugere.  

Em 1913, com 20 anos, Ronald vai para a Europa, onde freqüenta cursos de Literatura, 
Sociologia e Filosofia na Sorbonne, entra em contato com escritores e poetas ligados ao Simbolismo, lê 
ou relê Verlaine, Rimbaud, Francis Jammes, Rodenbach, Samain, e retoma a escritura de Luz gloriosa , 
que será impresso em novembro nas oficinas gráficas da Casa Crès et Cie. Mas esse livro só fica 
conhecido no Brasil e em Portugal no ano seguinte, comentado por Alceu de Amoroso Lima, Graça 
Aranha e Fernando Pessoa. 

Povina Cavalcanti dá um depoimento sobre a gênese desse livro: 
 

“Quando um quase menino daqui saiu, em 1913, com destino a Paris, onde o esperavam 
Felippe d’Oliveira, Álvaro Moreira e Rodrigo Octávio Filho – conta-nos este último – 
levou Ronald um livro de versos pronto para o prelo. Dias depois, num quarto de hotel, aos 
três poetas seus irmãos, Ronald dizia: 
-Vocês se recordam de nosso último encontro aqui neste mesmo quarto, há uma semana, 
poucos dias após minha chegada? Trouxera eu do Rio um volume de versos, o primeiro de 
um tríptico projetado: Luz, Cor e Som. A opinião de Hermes Fontes sobre meu livro me 
estusiasmara. Julguei-o definitivo! No entanto, em uma semana tudo mudou. Desta mesa 
levei dois livros de Samain. Li-os de um fôlego. E na mesma emoção misturei aqueles 
versos com o ar que aqui se respira. Não é que eu sinto como Samain. Nem sei bem ainda o 
que se passou. Mas houve uma transformação! Queimei meus velhos versos no fogão do 
meu quarto. Viraram fumaça no céu parisiense. E aqui está o resultado, Luz Gloriosa , todo 
escrito nessa última semana.( 1957, p.28-29.) 
 

Embora Alceu de Amoroso Lima tenha considerado que “Luz Gloriosa  não passara de um 
pecado ardente e capitoso de sua mocidade”, esse livro provocou certa comoção no meio literário, tanto 
português quanto brasileiro; foi essa possivelmente a razão pela qual tenha sido convidado a participar do 
movimento da revista Orpheu. 

Graça Aranha também fala sobre a obra: disso “exatamente é que precisamos. Luz, calor, 
mocidade, exaltação, exaltação, exaltação. Quero conhecer este rapaz. Aqui temos a voz da poesia nova 
do Brasil.” (Apud LIMA: 1942) 

Vale a pena vermos  a opinião de Fernando Pessoa a respeito desse livro numa carta datada 
de 29 de fevereiro de 1915 (sic). É uma carta longa mas que merece atenção, pois revela o interesse e um 
certo respeito do vate português por Ronald. Ve jamos alguns trechos: 

 

“Não sei que lhe diga do seu livro, que seja bem um ajuste entre a minha sensibilidade e a 
minha inteligência. Ele é deveras a obra de um Poeta, mas não ainda de um Poeta que se 
encontrasse, se é que um Poeta não é, fundamentalmente, alguém que nunca se encontra. 
Há imperfeições e inacabamentos nos seus versos. Vêem-se ainda entre as flores as marcas 
das suas passadas. Não se deveriam ver. Do Poeta deve ser o ter passado sem outro vestígio 
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que permanecerem as rosas. Para quê os ramos quebrados, ainda, e partido o caule das 
violetas? 
Eu não lhe devia dizer isto, talvez sem prefaciar que sou o mais severo dos críticos que tem 
havido. Exijo a todos mais do que eles podem dar. Para que lhes havia eu de exigir o que 
cabe na competência das suas forças? O poeta é o que sempre excede aquilo que pode fazer. 
O seu Livro é dos mais belos que recentemente tenho lido. Digo-lhe isto para que, não me 
conhecendo, me não julgue posto a severidade sem atenção às belezas do seu Livro. Há em 
si o com que os grandes  poetas se fazem. De vez em quando a mão do escultor faz falar as 
curvas irreais da sua Matéria. E então é o seu poema sobre o Cais e a sua impressão do 
Outono, e este e aquele verso, caído dos deuses como o que é azul no céu nos intervalos da 
tormenta. Exija de si o que sabe que não poderá fazer. Não é outro o caminho da Beleza. 
(SILVA: 1999, p.152.)  
 

Mais adiante: 
 

“Escrevo e paro...Pergunto a mim próprio se poderá julgar tudo isto, porque não é 
transbordante de elogios, uma crítica adversa. Não o conheço e não sei. Mas repare que só a 
quem muito aprecio eu escrevo destas coisas. Decerto me faça justiça de crer que a quem 
não tem nenhum valor eu digo imediatamente que tem muito. Só vale a pena notar os erros 
dos que são na verdade Poetas, daquele em quem os erros são erros. Para quê notar os erros 
daqueles que não têm em si senão o jeito de errar?” (SILVA: 1999,  p.153) 
 

É realmente curiosa essa carta de Fernando Pessoa. Mesmo não havendo nela um 
deslumbramento pela obra de Ronald, há um reconhecimento de suas qualidades, de seu valor poético. É 
de se crer que vale a pena ir adiante nessa pesquisa. 

 

RESUMO: O objetivo desse estudo é expor uma reflexão sobre a participação de Ronald de Carvalho no 
processo histórico da literatura portuguesa tendo em vista seu cosmopolitismo e o seu contato com o 
grupo da revista “Orpheu”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: modernismo; modernidade; Orpheu; Ronald de Carvalho; Pessoa 
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0. Introdução 

Há, tanto na literatura portuguesa quanto brasileira, um certo movimento de regresso aos 
temas rurais – objeto desta pesquisa –, com certa persistência ao longo da história: os contos e romances 
rústicos para uma, os contos e romances regionais para outra. Em Portugal este fato se reporta à grande 
presença popular nas diversas formas de arte. É o que explica até o século XVII a grande imposição na 
corte da tradição popular portuguesa, isto é, a “ formidável presença da aldeia na corte” (SARAIVA, 
1985: 85). A simbiose corte-aldeia é decisivamente afetada na segunda metade do século XVIII pela 
formação de uma população urbana alfabetizada. No entanto, as formas populares da literatura teimam 
em persistir, ou em infiltrar-se na literatura culta. Por esta mesma época desenvolve-se um certo ideal de 
“feli cidade dos campos” , uma espécie de saudade dos tempos idos, cujas ramificações podem ser 
encontradas desde o romantismo até os romances rurais de Aquilino Ribeiro: Terras do Demo (1919), 
Andam Faunos pelos bosques (1926), Os avós dos nossos avós (1943), Aldeia (1946), Geografia 
sentimental (1951), etc. 

Entre os românticos, há um certo número de obras que seriam modelares para as gerações 
seguintes, como Viagens na minha terra (1846), de Almeida Garrett (1799-1854), Felicidade pela 
agricultura (1849), de António Feliciano de Castilho (1800-1875) e O Pároco da Aldeia (1850), de 
Alexandre Herculano (1810-1877), a mais exemplar entre elas (SARAIVA & LOPES, 2000: 714). Ainda 
sob o influxo do chamado romantismo literário, mas pertencendo já a uma outra geração, está a obra de 
Júlio César Machado (1835-1890), obra de impressões de viagem e de evocação, muito influenciada pelo 
pitoresco regional de Viagens na minha terra. Ramalho Ortigão (1836-1915) – Notas de viagem (1880), 
Pela terra alheia (1878) e Farpas I: a vida provincial (1885-1886) – e Bulhão Pato – Paisagens (1871) e 
Sob os ciprestes (1877) – seriam dois dos principais herdeiros seu (SARAIVA & LOPES, 2000: 766-767 
e 773). Contemporâneo de Júlio César Machado e também influenciado pelo Pároco da Aldeia foi 
Rodrigo Paganino (1835-1863), Os contos do Tio Joaquim (SARAIVA & LOPES, 2000: 768). Entre os 
que saudaram o seu aparecimento e se declararam por ele influenciados conta-se Júlio Dinis (1838-1871): 
Uma família inglesa (1868), As pupilas do Senhor Reitor (1866),  A morgadinha dos canaviais (1868) e 
Os fidalgos da casa mourisca (1871) (SARAIVA & LOPES, 2000: 769-771). O tema também não foi 
alheio a Camilo Castelo Branco (1825-1890), que em Coração, cabeça e estômago (1862) faz uma 
vigorosa apologia do tipo da camponesa sadia, não contaminada pelos vícios da cidade. As Novelas do 
minho (1875-77) são marcadas pela observação dos tipos e da linguagem da população rural minhota 
(SARAIVA & LOPES, 2000: 785-786). 

Com a chamada “geração de setenta” – Antero de Quental, Eça de Queirós, Ramalho 
Ortigal, Guerra Junqueiro, Adolfo Coelho, Guilherme de Azevedo, Oliveira Martins, Teófilo Braga, entre 
outros –, iniciadora do reali smo, os temas rurais também estariam presentes. Antero de Quental (1842-
1891) deixa transparecer isto de maneira flagrante nas cartas que escreve ao seu amigo Alberto Sampaio, 
bem como em algumas de suas prosas (LEONIDIO, 2003). Eça de Queirós também não ficou imune ao 
tema, opondo à poluição mecânica das grandes cidades uma versão mais ou menos idíli ca da ruralidade 
portuguesa. São duas as obras em que esta tendência nos escritos de Eça aparece: no conto Civilização 
(1892) e no romance A cidade e as serras (1901). 

A partir dos anos noventa tem início a chamada “voga do conto e do romance rústicos” 
(SARAIVA & LOPES, 2000: 896-899). Em Abel Botelho (1856-1917), naturali sta da escola de Zola, é 
possível encontrar o tema em Mulheres da Beira (1898), uma série de contos onde se destaca o cenário 
rural e o pitoresco. Por seu lado, Teixeira de Queirós (1849-1919), sobretudo em Comédia do campo 
(1876) e Arvoredos (1895) evoca o tempo da sua infância na aldeia natal, da pastorícia serrana por que 
começou, dos vinhedos e dos milharais do Minho, de certas atividades, tipos aldeãos e das festividades 
populares, sem grandes preocupações de análise sociológica, como em Abel Botelho, mas com certo 
pitoresco afim do de Júlio Dinis. O mais característico representante do gênero é também o seu melhor 
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cultor, José Francisco Trindade Coelho (1861-1908), Os meus amores (1891). Há ainda outros autores 
menos conhecidos, tais como: Alberto Braga (1851-1911), com seus Contos da minha lavra (1879) e 
Contos da aldeia (1880); Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921), Serões no campo (1877); José 
Augusto Vieira (1856-1890), este mais conhecido, graças a sua obra Fototipias do Minho (1879); e Pedro 
Ivo (1842-1906), Contos (1874), O selo da roda (1876) e Serões de inverno (1880).  

Há que se destacar ainda Fialho de Almeida (1857-1911), com seu País das uvas, uma 
evocação de sua terra natal, um vale fértil encravado no Baixo Alentejo; Pinheiro Chagas, A morgadinha 
de Valflor; Carlos Malheiro Dias (1875-1941) Filho das ervas (1900); Afonso Lopes Vieira, Marques, 
história de um perseguido (1903). Enfim, ruralidade como tema dileto em Portugal. 

Com uma produção bem menos volumosa, no Brasil o chamado sertanismo nasceu do 
contato de uma cultura citadina e letrada com a matéria bruta do Brasil rural. Este contato pode ser visto, 
com o romantismo, em O Gaúcho (1870) e O Sertanejo (1875), de José de Alencar (1829-1877). O Brasil 
de Alencar seria uma espécie de cenário selvagem onde reinariam capitães altivos e senhores rodeados de 
sertanejos e peões. Trata-se aqui de uma idealização que tem seu modelo na Europa pré-industrial, mas 
regenerada pela seiva da natureza americana, bem ao gosto de Chateaubriand. O regionalismo de Alencar 
seria explorado por outros romancistas que deram, em conjunto, a medida do que foi o gênero entre nós. 
Pode-se citar, entre outros, O ermitão de Muquém (1864) e O garimpeiro (1872), de Bernardo Guimarães; 
Cenas de viagem (1868) e Histórias brasileiras (1874), de Alfredo D’Escragnolle Taunay (1843-1899); e 
A casa de palha (1866) e O matuto (1878), de Franklin Távora (1842-1888) (BOSI, 1999: 140-147). O 
que caracteriza este tipo de romance é, de uma maneira geral, os lugares-comuns da linguagem, uma 
espécie de convenção citadina dos falares sertanejos, bem a pompa dos quadros rurais pintados. 

O regionalismo também estaria muito presente durante a fase reali sta/naturali sta da 
literatura brasileira. A fome (1890) e O Paroara (1899), de Rodolfo Teófilo, li vros atulhados do jargão 
científico do tempo, mas que valem como retorno literário ao pesadelo da seca no sertão, são obras de 
inspiração regionalista. Também o é a obra Luzia-Homem (1903), de Domingos Olípio Braga Cavalcanti 
(1850-1906), ingênua e bela história de uma retirante de 1877, cujos modos másculos ocultavam 
sentimentos bem femininos. Bem mais expressivas, talvez, como romance de inspiração regionalista são 
as obras Dona Guidinha do poço (1891), de Manuel Oliveira Paiva (1861-1892) e Maria Bonita (1914), 
de Afrânio Peixoto (1876-1947), romances de ambientação sertaneja (BOSI, 1999: 194-196). 

Mas há todo um grupo de escritores brasileiros em que o regionalismo se tornou um 
verdadeiro programa. Com eles a matéria rural é tomada a sério. O projeto explícito deste grupo era a 
fidelidade ao meio a descrever: no que aprofundavam a linha reali sta estendendo-a para a compreensão de 
ambientes rurais ainda virgens para a ficção brasileira. Afonso Arinos (1868-1916) é o primeiro escritor 
regionalista de real importância a considerar nesse período. Histórias e quadros sertanejos constituem o 
grosso de seu li vro Pelo sertão (1898). Valdomiro Silveira, por seu lado, consagrou o melhor do seu 
talento na expressão do meio caboclo, logrando alcançar efeitos de aderência à vida e o falar sertanejo. 
Este é o caso, por exemplo, da obra Os caboclos (1920). Outro exemplo é Cancioneiro Guasca (1910), de 
João Simões Lopes Neto (1865-1916), em cujas descrições sobressai um colorido natural, nunca 
empastado pelo amor do pitoresco a todo custo. Já Alcides Maya (1878-1944), Ruínas vivas (1910) e 
Tapera (1911), representa o regionalismo artificioso dentro de um estilo entre parnasiano e decadente. A 
vida dos tropeiros goianos encontrou seu narrador em Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921). Seus 
contos, reunidos em Tropas e boiadas (1917), revelam plena aderência aos mais variados aspectos da 
natureza e da vida social goiana (BOSI, 1999: 205-215). 
 

1. Algumas hipóteses de pesquisa 
Foi dito que houve sempre em Portugal uma grande presença popular na arte, e que, ao 

contrário, as várias formas de sertanismo no Brasil nasceram do contato de uma cultura citadina e letrada 
com a matéria bruta do meio rural. Propõe-se então como hipótese para pensar, a partir de uma análise 
comparada, as manifestações culturais do conto e do romance rústicos em Portugal e do conto e do 
romance regional no Brasil a diferença entre duas mentalidades que se expressam através do 
“aldeanismo” e do “rurali smo” . 

A questão central a ser investigada nesta pesquisa pode ser enunciada a partir de uma 
anedota. Dois homens de idade já um tanto avançada conversam em uma cidade européia, quando, 
repentinamente, um deles vira-se para o outro e, com certo desapontamento, diz: “A estiagem foi longa 
este inverno. Parece que não vamos ter batatas este ano” . Esta conversa não se passa em meados do 
século XIX, nem numa aldeia qualquer do Minho. Ela ocorreu no início do século XXI, em uma das mais 
importantes cidades portuguesas, Lisboa. Cenas como esta, que não são nada raras no centro da Lisboa 
atual, e que dificilmente se veria no Rio de Janeiro, é que devem ter levado Antero de Quental a concluir, 
numa época de urbanização bem mais duvidosa, nos anos sessenta do século XIX, que o campo é a 
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“alma-mater” do povo português. E se a boa pátria é a mátria, como repetiriam à saciedade os positi vistas 
de todo o mundo, porque não ver neste estado de alma um dos mais fortes pilares do modo de ser e de 
estar, do sentimento de pertencimento, do português oitocentista, muito para além da frustração pátria 
decadentista e seu correlativo movimento nacionalista de fim de século, também este profundamente 
tradicionalista, que se inicia lá para os idos de 1890. 

Com o centro dinâmico de sua economia voltado para além-mar, Portugal entra na idade 
moderna com as costas voltadas para a Europa.1 Disso resultaria um modo de vida provinciano, rotineiro, 
que lhe ia marcar fundamente. Cada região tinha seu ritmo próprio de vida, longe das injunções do 
mercado. Daí que até data muito avançada do século XIX as feiras e mercados tenham desempenhado 
papel central na economia portuguesa. Papel que embora tenha diminuído, nunca perdeu de todo o seu 
significado cultural. Eles eram a ligação mais concreta e palpável da vida do campo com a vida da cidade. 

Durante todo o século XIX português o mundo rural predomina, tanto do ponto de vista 
sócio-econômico quanto cultural.2 Quando se incia o processo de industrialização em Portugal, por volta 
da metade do século, o movimento migratório predominante não é do campo para a cidade, mas para 
além-mar. A passagem do mundo rural para o mundo urbano é difícil . A vida urbana apenas toca uma 
pequena parte da população nacional. A sua grande maioria, fixada nos campos, se manteve alheia aos 
novos ritmos, característicos das cidades, pequenas e muito distantes. País de campos, aldeias e vilas, 
olhando de muito longe, em termos sócio-culturais, para a miragem de Lisboa e Porto, ele pulsava bem 
mais ao sabor das conjunturas emigratórias do que aos tímidos apelos urbanos. 

As sucessivas gerações de escritores que aparecem na história portuguesa ao longo da 
segunda metade do século XIX tem sua origem no campo. Raros são aqueles que são crias de cidades 
como Lisboa e Porto. A maioria deles continuará a vê-las como pouco mais que uma miragem. É que a 
propriedade rural servia então claramente de base às instituições, embora a maior parte dos leitores 
vivesse em meio urbano. Dela partiam para a universidade, por vezes, via seminário, adolescentes 
abastados ou protegidos – numerosos intelectuais portugueses pertenciam a famílias de proprietários 
rurais, a ela estava ligada por laços mais ou menos diretos quase toda a burguesia provinciana e grande 
parte da de Lisboa. Não é de surpreender, pois, o sucesso do conto e do romance rústicos. 

Ora, o Brasil também teve, até avançada época, uma situação similar de atraso. Na 
sociedade colonial, e mesmo durante o período pós-colonial, toda a estrutura da sociedade brasileira teve 
sua base fora dos meios urbanos. Conforme Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil foi uma civil ização de 
raízes rurais, onde as cidades são virtualmente, se não de fato, um mero prolongamento das fazendas.3 Da 
mesma forma, o Brasil também teve um similar da “voga dos contos rústicos” , que foi o sertanismo e o 
regionalismo em literatura, que tendia a ver nos ermos sertões o Brasil autêntico. O tropo exótico e 
pitoresco era um artifício na busca de identificação nacional. O que não teve, no entanto, foi esta relação 
umbili cal que o povo português teve com o campo, este estado de alma tão característico, que iria marcar 
uma boa parte de sua literatura e de sua cultura em geral. Como isto se apresenta na literatura dos dois 
países? Quais as razões, por assim dizer, históricas deste fenômeno? 

A primeira questão relevante que se deve levar em conta, então, para um estudo comparado 
do estado da cultura em Portugal e no Brasil, tomando como pretexto de análise a literatura produzida 
pelos dois países, é a da constituição da nacionalidade. Ou, mais especificamente, as relações que se 
estabelecem entre mundo rural e nação em representações literárias. Portugal  é um estado-nação, isto é, 
um Estado implantado num território com uma cultura própria e relativamente homogênea. Do ponto de 
vista cultural, as diferenças regionais são mínimas, e nunca suficientes para criarem polos de poder. Daí 
que a centralização do Estado, que foi muito precoce em Portugal, nunca tenha sido contrariada por 
problemas regionais. A consciência nacional portuguesa formou-se por oposição a dois inimigos 
fronteiriços: os Mouros e Castela.4 

Ora, durante todo o período que vai do romantismo ao modernismo, correspondente ao 
surto do regionalismo de estirpe vária, o Brasil é uma nação em construção. E talvez seja este 
precisamente um dos aspectos mais importantes deste surto regionalista, numa tentativa de descobrir o 
lugar do Brasil.5 O Brasil, em todos os sentidos – culturais, sociais, econômicos, políti cos – é uma nação 

                                                
1 Ver a este respeito SERRÃO (1980). 
2 A este respeito consultar as seguintes obras: Carlos da Fonseca, “La classe ouvrière portugaise entre la 
tradition et la modernité” , in: BAYERLEIN (1982: 369-414); Fernando Medeiros, “Esquisse d’analyse 
des tentatives de réalisation d’une culture ouvrière”, in: BAYERLEIN (1982: 415-448); SARAIVA 
(1999); SERRÃO (1980); SERRÃO (1983). 
3 Ver, por exemplo, HOLANDA (1995). 
4 Tomaremos como referência aqui a obra de António José Saraiva, op. cit., 1985, pp. 81-113. 
5 Ver a este respeito Adalmir Leonídio, “O sertão e ‘ outros lugares’ : a idéia de nação em Paulo Prado e 
Manoel Bomfim”, in: ALMEIDA, ZILLY & LIMA (orgs.) (2001). 
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cindida em pedaços. Durante todo o período colonial a sociedade brasileira quase que se resumia ao 
mundo que se constituiu em torno da grande propriedade agroexportadora trabalhada por escravos. Sob a 
miragem de um estado imperial centralizado, o país esteve, após a independência política, sob o jugo do 
poder e das formas de vivência locais. Com a Primeira República, a situação não é muito diferente, não 
obstante o lento crescimento do poder central. 

Esta fragmentação regional do Brasil pode ser percebida em outra dimensão, que também é 
uma marca da forma como os portugueses realizaram a colonização do Brasil. A chamada “vocação 
atlântica”, marcada pela larga costa continental, que obriga o país a olhar para o vasto horizonte oceânico, 
para o outro lado do mar, esteve sempre associada às atividades voltadas para o sertão, que fica por detrás 
das serranias da costa e que desde muito cedo despertou a curiosidade e a cobiça do aventureiro. Trata-se 
de um dilema que transpôs, e muito, os limites do puramente econômico e que está intimamente ligado à 
mentalidade brasileira que se arrasta ainda pela república, marcada pela oscilação pendular nacional-
cosmopolita. 

Esta mentalidade não é propriamente o chamado “complexo de ilhéu” (SARAIVA, 1985: 
86) do povo português. Este está marcado pelo sentimento de isolamento do resto da Europa, que por sua 
vez está na origem do sentimento de exílio, do sentimento saudoso que marca a alma portuguesa. A 
saudade é um não querer assumir plenamente o presente e o não querer reconhecer o passado como 
pretérito. Assim, o sentimento de exílio também pode se manifestar nas vivências citadinas, numa certa 
atitude de apego à sociedade tradicional. 

Esta persistência da presença popular na literatura portuguesa, que tem origens ancestrais, 
manifesta-se através do “aldeanismo” . Conforme já indicou Sérgio Buarque de Holanda, a palavra 
“aldeia” , assim como a palavra “camponês” , indicando o homem radicado ao seu rincão de origem 
através de inúmeras gerações, não corresponde no Brasil a nenhuma realidade. E por isso, com o 
crescimento dos núcleos urbanos, o processo de absorção das populações rurais encontra aqui menores 
resistências do que em Portugal. Ao contrário do “aldeanismo” , o “ruralismo” , típico da mentalidade 
brasileira, é caracterizado pela falta de autenticidade, porque é um sentimento de subúrbio, ou melhor de 
uma cidade que é mera extensão da “fazenda” . O “ruralismo” na literatura brasileira não é um produto da 
aldeia, que não existiu no Brasil, mas sim da capital, não a capital do país onde se está, mas o satélite 
intelectual de uma capital européia donde se importam as modas. Daí resulta talvez certo artificiali smo 
dos temas rurais no regionalismo brasileiro, existindo quase sempre a dificuldade por parte dos 
regionalistas de superar em termos estéticos o impasse criado pelo encontro do homem culto com uma 
comunidade rústica (BOSI, 1999). 
 

2. Dois exemplos 
Dois exemplos interessantes da forma como as experiências rurais aparecem diferentemente 

na literatura portuguesa e brasileira, são O pároco da aldeia, de Alexandre Herculano e Til , de José de 
Alencar, ambas obras pertencentes ao período do romantismo, num e noutro país. 

Alexandre Herculano (1810-1877) nasceu em Lisboa, filho de um modesto funcionário 
administrativo, tendo depois morado em diversas outras cidades de vulto, como Londres e Paris. Apenas 
no fim de sua vida, numa espécie de auto-exílio, ele retira-se para uma erma aldeia de Santarém, Vale dos 
Lobos, onde iria falecer. Talvez aí ele tenha ouvido falar de um tempo que sua imaginação histórica e sua 
argúcia narrativa tenha rapidamente transformado naquilo que se tornou destaque em sua novelística, e, 
logo depois, modelo a ser seguido por muitos romancistas, como Júlio Dinis. Tempo este que se supõe em 
profundo contraste com o tempo vivido pelo romancista. 

Mas que tempo é este, de onde fala o autor? Alguns o chamaram “regeneração”. Mas 
regeneração de quê? À parte os esforços de diminuir o descompasso com a Europa moderna, sentimento 
comum à geração de Herculano, bem como à que lhe sucederia, regenerar significava, para ele, 
implementar um certo “ liberali smo moderado” que de alguma forma viesse a ser o desenvolvimento das 
instituições medievais perdidas, “na verdade bárbaras e incomopletas, mas que, apesar de sua imperfeição 
e rudeza, continham os elementos do equilíbrio entre a desigualdade e a liberdade” . Ao medievo teria 
pertencido o melhor legado da nacionalidade portuguesa, que a aspiração expansionista solapou, 
anunciando sua “decadência”. Portugal teria feito “substituir a agricultura pelo comércio” , com prejuízo 
não só para a “riqueza pública”, como também para os costumes, uma vez que o trabalho rural favorecia a 
harmonia e a integração social. O apego às tradições camponesas significava aqui uma atitude saudosa em 
relação ao melhor sentido da nacionalidade, na visão idealizada de Herculano. Acrecentaria ele em sua 
História de Portugal: “O antigo aferro à terra natal, o ódio do jugo estranho, o nobre e alti vo caráter de 
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homens li vres, o esforço indomável, deixamos tudo isso pelos palmares da Índia, pelas minas auríferas da 
terra de Santa Cruz, pelos empórios do nosso ili mitado comércio” .6 

Este tradicionalismo provinciano tem como contraponto o culti vo de um espírito próprio ao 
mundo urbano e industrial, e sua correlativa visão universalista das coisas e dos homens. O crescimento 
das cidades e de seu modo próprio vida, embora lento, é incômodo aos românticos. É significativo então 
que O pároco da aldeia, gênero hibrido entre ensaio, novela e memorialismo, e que propõe uma 
moralização de costumes pela vida rural e pela influência de um velho prior, personagem central, se inicie 
com a reflexão: “Como a filosofia é triste e árida! Feliz a inteligência vulgar e rude...” . Mas mais 
emblemático ainda é que Herculano termine o seu prólogo insistindo: “A memória é o instante de 
repouso, e a saudade o clarão enorme que nos ilumina. Recordar-se – consolar-se” (HERCULANO, s.d.: 
105 e 117). 

E que tempo é esse que Herculano se reclama, embora sem a ilusão de que ele possa voltar? 
Tempo da aldeia, congregada à volta da igreja e de um velho prior, com a vida ritmada pelo toque do 
sino, o pôr do sol que estira a sombra da cruz; o povo, isto é, camponeses e moleiros, que se alegra nas 
manhãs de missa e se delicia com os sermões dos dias de festa cheios de encanto e maravilhas. 

Trata-se de um tempo medieval, o “ tempo da Igreja”, o tempo dos sinos, que anunciam as 
atividades clericais, os ofícios religiosos, os dias de festa, mas também tempo do trabalho, tempo natural, 
dos campos, marcado pelo levantar e o pôr do sol. Basta lembrar que na Idade Média o trabalho noturno, 
comum em algumas oficinas, sobretudo na medida em que se anuncia a crise do feudalismo, era uma 
heresia urbana. Por isso é que, se nas cidades ainda há sinos que tocam, nada faz lembrar esse tempo de 
outrora, uma vez que as cidades modernas são dominadas, primeiro, pelo “ tempo do mercador”7, depois 
pelo ritmo das indústrias, o tempo do deus relógio. Em suma, perfeita oposição entre campo e cidade. 
Herculano não tem dúvida disso: 
 

“Os sinos, colocados em campanário de paróquia aldeã, são uma coisa poética e santa: os 
sinos, pendurados nas torres garridas das grandíssimas igrejas das cidades de hoje, são uma 
coisa estúpida e mesquinha. O sino é um instrumento acorde com as vastas harmonias das 
serras e dos descampados (...) O sino foi perfilhado pelo cristianismo para convocar os seus 
humildes sectários ocupados nos trabalhos campestres” (HERCULANO, s.d.: 130). 

 

Mas o sino não tinha só a função de convocar camponeses e moleiros para as missas e dias 
de festa, como também de ritmar o mundo do trabalho rural: “Uma pancada retumbante e sonora no sino 
grande (...) é um mensageiro a anunciar um dia de repouso e folgares para o homem do campo, curvado 
sob o sol ardente nas ceifas e mais trabalhos rurais do estio, durante os longos dias de trabalho” 
(HERCULANO, s.d.: 230). 

Portanto é só esse tempo medieval, tempo da Igreja, tempo legitimamente português, tempo 
de tradições aldeãs, camponesas, que dá sentido ao espaço rural. É emblemática aqui a expressão 
“patriotismo saloio” , que Herculano usará para se referir aos costumes e crenças, valores autênticos da 
pátria, ao lado da língua. 

Muito distinta é a configuração do universo rural e sua relação com os valores pátrios na 
obra Til, de José de Alencar. Segundo a própria definição do autor, Til pertence a uma fase de seus 
romances em que se busca as tradições, os costumes e a linguagem nacional. A primeira diferença 
essencial então que cumpre destacar em relação à obra de Herculano, é que aqui se trata de uma “busca”, 
isto é, não há uma identificação automática entre tradições e nação. A rememoração é um recurso 
impossível, assim como a saudade, a não ser como puro artifício. 

Mas ainda assim algumas características próprias do romantismo aparecem na obra. 
Inicialmente, é de se notar a forma como o autor marca a evasão no tempo e no espaço, voltando-se 
sempre para o remoto, o longínquo. Til passa-se nas cercanias da Fazenda das Palmas, situada cerca de 
uma légua abaixo da confluência do rio Atibaia com o Piracicaba, e à margem desse rio, no interior de 
São Paulo, junto a “uma bela floresta virgem”. 

Assim, apesar de não haver a mesma característica oposição campo/cidade que se vê na 
Europa moderna, é sempre com menoscabo que Alencar olha para o presente, o progresso, a vida em 
civili zação. O proprietário da fazenda, Luís Galvão, era casado com D. Ermelinda, que recebeu em 
colégio inglês da Corte educação esmerada. Aqui ela aparece como encaranação da oposição entre os 

                                                
6 Citado por CRUZ (1998). 
7 Sobre esta distinção entre “tempo da Igreja” e “ tempo do mercador” ver: LE GOFF (1980). 
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hábitos da Corte e aqueles do interior paulista, ancorados no modo caipira de vida. A longa citação a 
seguir mostra exemplarmente este quadro traçado por Alencar:  
 

“Aquela esfera que recebia a influência imediata da dona da casa, não era paulista, mas 
fluminense; e não fluminense pura, senão retocada já pelo apuro escocês e pela graça 
francesa. Aos verdadeiros paulistas da têmpera antiga, aos grandes turrões, nutridos de 
lombinho de porco e couve crua, não deixava de escandalizar esse enxerto carioca no meio 
das suas matas, e por isso, já desconfiados de natureza, mostravam-se espantadiços, quando 
entravam na casa das Palmas” (ALENCAR, 1977: 18). 

 

Desta forma, o Brasil i dealizado por Alencar está voltado para o modo de vida interiorano, 
para a realidade bruta do sertão. É aí que a vida lhe parecia correr brasileiramente, em contraste com o 
europeísmo da vida cortesã na qual foi criado.8 O prazer com que descreve a Fazenda das Palmas e o 
modo de vida que lhe cerca é igualmente expressivo do romantismo literário com que se pretendia reagir 
à descaracterização do Brasil rusticamente agrário, sob a suposta influência da nova Europa burguesa, 
carbonífera e industrial, apesar do visível atraso da sociedade brasileira em que estava imerso o autor. E 
após descrever com entusiasmo o estado e a organização da fazenda, concluía então ele: “Parece esmero 
d’arte o sítio aprazível; não que possa o gênio do homem jamais atingir os primores da criação; ordena, 
porém, muitas vezes e resume em breve quadro cenas que a natureza só desdobra em larga tela” 
(ALENCAR, 1977: 27). 

Mas apesar do seu tradicionalismo e conservadorismo, esta é uma das poucas obras, senão a 
única, em que Alencar faz crítica da sociedade patriarcal. O vilão da história é o fazendeiro Luís Galvão, 
que viola a jovem Besita e lança no crime Jão Fera. Luís e Jão foram criados juntos na fazenda do velho 
Afonso Galvão. Este era filho de uma família de gente pobre, cujos pai e mãe morreram em um acidente 
em um rio. Tendo sido achado às suas margens, ele foi apadrinhado pelo pai de Luís. Ambos os jovens, 
que cresceram juntos no ambiente da velha fazenda, apaixonaram-se por uma moça pobre, Besita. Mas 
Jão abriu mão de sua paixão para que a ela pudesse casar-se com o amigo e protetor. 

Ribeiro, um moço de família rica de Itu, também ficara apaixonado por Besita. Após perder 
as esperanças em casar-se com o filho do rico fazendeiro, ela acaba aceitando a proposta de Ribeiro. Jão 
descobre que Luís havia rejeitado a moça por ela ser pobre e resolve deixar a fazenda, separando-se assim 
do amigo.  

Imediatamente após o casamento, Ribeiro viaja para Itu, a pretexto de receber uma herança 
de família, ficando ausente por dois anos. Numa atitude arrogante, própria do potentado rural no Brasil, 
Luís aproveita-se da ausência do marido para fazer uma visita a Besita no meio da noite. No escuro, e 
fazendo-se passar por Ribeiro, toma a moça em seus braços e a engravida. Nasce então Berta. Quando 
Ribeiro volta e sabe do caso, estrangula Besita e tenta matar também a criança. Desde então os dois 
propósitos de vida de Jão passam a ser vingar-se da morte de Berta e protegê-la. A criança é adotada por 
nhá Tudinha, uma sitiante pobre, mãe do jovem Miguel. Apesar da mágoa com o antigo protetor, e de ser 
ele a razão de sua transformação em besta-fera, Jão não lhe tem como alvo de sua revolta. Seu sentimento 
de gratidão e subserviência pelos favores prestados lhe inscreve num círculo de ferro, próprio dos meios 
rurais brasileiros. 

Aqui cumpre destacar mais dois temas importantes da obra, impossíveis a O pároco de 
aldeia: a situação dos homens pobres e li vres e o dilema do trabalhador rural no Brasil. 

Quanto à situação dos homens pobres e li vres, ela aparece em dois planos. Primeiramente, 
no das relações familiares. A filha de Luís, Linda, gostava de Miguel, mas a mãe, D. Ermelinda, não 
aceitava o namoro, por ele ser pobre. Apenas no final da obra, a pedido de Berta, e como forma de Luís 
ver-se em paz com sua consciência, é que os pais aceitam a união. Da mesma forma, Jão abre mão do 
namoro com Besita porque reconhece a prioridade do amigo rico, e a quem devia favores. Depois, no 
plano das relações de classe. Miguel e Jão eram pobres, mas aceitam seu lugar na hierarquia social. 
Miguel, ressalta a obra, “não era desses que lançam à conta dos ricos a culpa de sua pobreza. Aceitava sua 
condição como um fato natural” . E, mais adiante, perguntado por Linda se pretendia estudar e formar-se, 
conclui ele: “É melhor assim; se eu me formasse, teria ambições que não são para mim, e viria talvez a 
sofrer grandes dissabores; enquanto que ficando no meu canto, viverei tranqüilo junto daqueles que amo” 
(ALENCAR, 1977: 32). Jão, por seu lado, ao abandonar a proteção de seu padrinho, é lançado no 

                                                
8 Sabe-se que Alencar viveu até os sete anos de idade na província do Ceará, e que só depois foi para a 
Corte, realizar seus estudos, completados na Faculdade de Direito de São Paulo. Portanto, pode-se dizer 
que parte significativa de sua educação se passou de fato em ambiente cortesão. 
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banditismo, tornando-se capanga de ricos fazendeiros: “Esta é com pouca diferença a história de todos os 
assassinos incorrigíveis, que infestam o interior do país. Eles foram educados pelos poderosos, como os 
dogues que se adestravam antigamente para a caça humana, dando-lhes a comer, desde pequenos, carne 
de índio” (ALENCAR, 1977: 88). 

Aqui pode-se vislumbrar a visão hierarquizada de Alencar, que não tolerava a idéia de 
ascensão social, tampouco a de um universo rural povoado por lavradores e moleiros. Ao final do 
romance, tanto Miguel quanto Jão só se redimem porque aceitam seu lugar na sociedade; aquele casando-
se com Linda9, e este tornando-se lavrador e vivendo em companhia de Berta. Neste ponto entra o 
segundo tema importante apontado anteriormente, isto é, o dilema do trabalhador rural no Brasil. Após 
desistir, a pedido de Berta, de levar a vida como capanga, Jão não consegue vislumbrar outro meio de 
sustentar-se: 
 

“Afora este não imaginava Jão Fera outros meios de ganhar dinheiro sem humilhação. O 
trabalho, ele o tinha como vergonha, pois o poria ao nível do escravo. Prejuízo este, que 
desde tempos remotos dominava a caipiragem de São Paulo, e se apurava nesse homem, 
cujo espírito de sobranceira independência havia robustecido a luta que travara contra a 
sociedade” (ALENCAR, 1977: 70). 

 

Daí porque quase todos os caipiras apareçam na obra como capangas, embora com sua 
honra, com sua ética, que lhes dá o contorno de personagens fortes do romance. No fim da obra, após Jão 
haver assassinado a Ribeiro e Luís ter feito a sua mea culpa ante a filha ilegítima, é assim que Berta 
conclui a saga do miserável matador de aluguel: “Vai trabalhar, Jão...!” . 
 

RESUMO: Este trabalho busca avançar algumas hipóteses de pesquisa para tratar de tema relativo ao 
universo rural na literatura luso-brasileira. Trata-se dos contos e romances rústicos em Portugal, e dos 
contos e romances regionais no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rural; literatura; Brasil; Portugal 
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Devido à principal característica da poesia dos séculos XVI a XVIII , qual seja, pautar-se pela 

noção de imitação, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos estudiosos é poder desconsiderar 
fatores de originalidade e subjetividade como critérios de valor para a análise dessa poesia, encontrando 
nos pressupostos da época suas próprias condições de validade. Um exemplo é o Prosopopéia de Bento 
Teixeira, tido por o primeiro poema “brasileiro” , editado em 1601, em Lisboa, na tipografia de António 
Álvares, mas redigido entre 1587 e 1592, em Pernambuco1. Só por isso despertaria algum interesse, 
sendo, no mais, imitação servil de Camões, sem qualidades estéticas apreciáveis.  

Identificado seu autor como de nacionalidade portuguesa, a partir das Denunciações da 
Bahia de 1591-1593 e das Denunciações de Pernambuco, de 1593-1595, ocorridas por ocasião da 
Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil, o interesse passou a ser a condição judaica do 
autor, revelada num processo inquisitorial de grande dramaticidade, haja vista as blasfêmias e maus 
costumes que o prisioneiro confessa. Foi necessário um minucioso estudo do discurso de Bento Teixeira 
segundo o processo n.5206 da Inquisição de Lisboa,2 para se reconhecer que, embora as estreitas relações 
de Bento Teixeira com a comunidade cristã-nova do Brasil quinhentista, a maior parte do seu judaísmo 
confesso não passa de lugares comuns e pressuposições difundidas pelo próprio Santo Ofício, sem 
respaldo em textos sagrados ou costumes judaicos portugueses coetâneos. De todo o modo, nada no 
Prosopopéia transparece concepções judaicas, tudo apontando para valores professados pelo cristianismo 
contra-reformado do final do Quinhentos. 

Quanto ao Prosopopéia em si, bem, quanto não é de todo omissa, a crítica tem se 
restringido a destacar no poema alguma importância histórica devido ao fato de o herói, Jorge de 
Albuquerque, ser nascido em Pernambuco; a crítica brasileira, quero dizer, porque a portuguesa sequer o 
menciona. O julgamento daquele que organizou sua primeira edição, Antônio Ribeiro, parece ressoar em 
todos os demais críticos: ao editar o Prosopopéia, em seguida a uma anônima relação sobre O Naufrágio 
que passou Jorge d’Albuquerque Coelho, Capitão e Governador de Peranambuco,3 o editor se justifica, 
no Prólogo ao homenageado, por ter juntado ao relato “alg

� �������	�
����������������������������������	 ����!�����#"�$��
poético” – sem nada acrescentar acerca do poema ou do seu autor. Bento Teixeira, ex-mestre de 
gramática em Olinda, que em seus debates com os inquisidores faz gala de conhecer Ovídio e Virgili o, 
morrera no ano anterior; não precisou ler esse primeiro juízo crítico, que o desclassificará nos séculos 
ulteriores como poeta, para classificá-lo, cristão-novo penitente, como pouco menos que um bajulador de 
autoridades. Todavia, não é improvável que, de acordo com a preceptiva quinhentista – que distingue na 
realização poética a arte, ou o saber técnico, e o engenho, ou inclinação natural, que agracia cada um com 
o ser ou não poeta e, neste caso, a poetar de modo lírico, trágico, épico ou cômico, confome suas 
disposições –, não é improvável, dizia, que nosso editor estivesse apenas afirmando que Bento Teixeira 
fosse mais bem provido de engenho do que de arte – crítica elogiosa e comum desde Dionísio de 
Halicarnaso e Quintiliano, especialmente em referência a escritores de afetos exaltados, elocução 
vigorosa, e sentenças lapidares, em que o entusiasmo parece suplantar a prudência – como é o caso de 
Bento.  

Com a feli z exceção da Antônio Soares Amora, que procura vincular o poema à concepção 
épica vigente no Quinhentos e à precoce influência d’Os Lusíadas no Prosopopéia,4 todas as demais 
histórias da literatura atribuem a Bento Teixeira a triste opção de ser ou um poeta português de assunto 
americano, ou um poeta brasileiro de forma européia. Assente que o território que hoje é ocupado pelo 
Brasil, durante todo o século XVI, mas também o XVII  e o XVIII , constitui uma parte da nação portuguesa, 
descontinuada pelo mar que a reúne – a análise do poema mostra que o Prosopopéia, de fato, é uma 
imitação d’Os Lusíadas de Camões, e, por conseguinte, da Eneida de Virgílio, em todas as três partes 
essenciais do poema identificadas pela retórica, quais sejam, a invenção, a disposição e a elocução – que é 
o que vou analisar agora, ainda que brevemente.   

No que diz respeito à elocutio – a linguagem na qual são trasladados os conceitos – há 
inúmeros empréstimos lexicais, tropos, figuras e estrutura rítmica que o Prosopopéia deve a Os Lusíadas 
– modelo da língua poética portuguesa épica logo a seguir à sua publicação. Sem mencionar a 
composição em oitava rima, estâncias de oito versos endecassílabos, cuja pronunciação grave e ritmada 
revela distanciamento da prosa vulgar, já na estância 1 a construção sintática e a identidade da rima 
propõem uma indissimulada vinculação a Camões. Diz Bento Teixeira: Cantem Poetas o Poder Romano 
[ ...] / que eu canto um Albuquerque soberano; e Camões: “Que eu canto o peito ilustre Lusitano” (canto I, 
3). 
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Dentre outras figuras de linguagem pelas quais o Prosopopéia estabelece uma homologia 
épica com Os Lusíadas destacam-se perífrases, anáforas, anadiploses etc.,  comuns a ambos os autores (e 
a muita poesia do período, claro), que têm por um dos seus mais importantes efeitos evidenciar a 
comunidade de saberes que situa, num mesmo espaço de referências, poeta e leitores, excluindo ao 
mesmo tempo aqueles que as desconhecem. Aliás, desde a redescoberta da Poética de Aristóteles no 
Ocidente, em 1498, pressupõe-se que a poesia é um saber que recolhe dos modelos da Antigüidade 
soluções de gênero, cuja maior ou menor proximidade, por sua vez, estabelece a perfeição para cada 
realização poética em particular.  

Todas as agudas e encarecedoras construções metafóricas que o poema apresenta visam 
assim evidenciar o conhecimento que o poeta tem da arte, isto é, sua familiaridade com a técnica poética, 
ao mesmo tempo que provam sua condição de letrado (embora morador da capitania de Pernambuco...), 
êmulo dos poetas latinos antigos e do já grande poeta português moderno. Isto é, Bento Teixeira, poeta, 
escreve para leitores cultos, ledores de Virgílio, Ovídio e, principalmente, Camões. Do mesmo modo 
como este, canta feitos elevados de um fidalgo virtuoso, mas da América, que não desmaia em sua 
firmeza perante índios, náufragos, infiéis. A imitação a procedimentos, imagens, rimas, tópicos da épica 
de Camões se torna declarada nas estâncias 10 a 12, em que a referência à descrição do deus marinho 
Tritão é emulação e conserto da imagem camoniana: (cito) 

 

Vinha Tritão em cola duplicada,  
Não lhe vi na cabeça casca posta  
(Como Camões descreve) de Lagosta. 
 
Mas % &('�)�*�',+�&.-0/213&(465�4�78-	&:9<;=&�>�&  
De rica Madrepérola trazia. 

 

Tudo isso, que para uns é demonstração da condição de semiletrado da colônia e, para 
outros, da (má) instrução recebida pelo (cito) “discípulo fresco da rethorica dos jesuítas, formalística e 
secca”5, na verdade é outro modo de denunciar a elevação do tom épico. Grandiloqüência ou elevação da 
linguagem épica que se faz não só por meio de figuras (das quais vimos alguns exemplos acima), mas 
também por meio de conceitos. Porém, antes de falar deles, gostaria de notar algo acerca da dispositio do 
Prosopopéia.  

Esta é tão semelhante à epopéia de Camões quanto à de qualquer outro poema heróico que, 
sobre um esquema comum, apresenta variações em cada parte. Um elemento a distinguir o Prosopopéia 
de outros poemas épicos, quinhentistas ou não, é sua pequena dimensão: ele se reduz a um único canto de 
94 estâncias. Deste modo, são reduzidos também os episódios, o número de personagens, as 
interveniências do poeta, as digressões etc. Não obstante, apresenta, como norma do gênero, Proposição, 
Invocação, Dedicatória, Narração e Epílogo. Além dessas “partes essenciais”, apresenta um Prólogo, em 
prosa, que é “Dirigido a Jorge d’Albuquerque Coelho, Capitão e Governador da Capitania de 
Paranambuco, das partes do Brasil da Nova Lusitânia.” e um “Soneto per eccos, ao mesmo Senhor Jorge 
d’Albuquerque Coelho” , logo após o epílogo do poema. Ambos, por assim dizer, servem de moldura ao 
Prosopopéia. 

O Prólogo organiza-se em volta do topos da poesia e da pintura como artes irmãs; neste 
caso, a simili tude argumenta em favor da modéstia do poeta, que apresenta o seu poema como um 
rascunho imperfeito, o qual, sendo aceito pelo patrono Jorge de Albuquerque, poderá vir a ser 
aperfeiçoado com mais cores e extensão, de modo a corresponder aos feitos memoraveis do mesmo 
patrono. A vileza da oferta se justifica pela pureza de ânimo do poeta, que oferece tais rimas como as 
primícias de seu serviço poético. O nome “Brasil” tem sua única aparição nesse Prólogo, referindo-se 
ambiguamente à capitania de Pernambuco como uma das partes do “Brasil da Nova Lusitânia”. “Nova 
Lusitânia”, por sua vez, é o título inequívoco com que Proteu nomeia a capitania na estrofe 26 do poema: 
Por nome terá Nova Lusitânia, / das Leis isenta da fatal insânia. 

Quanto ao soneto, composto em castelhano e impresso após o poema, é um “Soneto por 
ecos” , encomiástico, no qual o poeta afirma ser parte menor da grandeza do eminente Jorge de 
Albuquerque a celebração feita por aqueles versos, uma vez que o herói obteve tão alto estado pelos seus 
feitos marciais. Como prêmio, o céu deu-lhe Una / señora excelsa y grandiosa – Diosa (último verso). 
Penso tratar-se neste caso de um soneto de esponsais, comemorando o consórcio entre Jorge de 
Albuquerque e D. Ana de Meneses, em 1587. Se assim for, talvez o volume constituído pela Relação do 
naufrágio, Prosopopéia e soneto tenha tido ocasião como um epitalâmio.6  
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Voltando ao corpo do poema, antes da Narração há uma apresentação do locus, em que se 
mostra o teatro da ação, a barra do Recife, na qual os deuses se assentam para ouvir o canto de Proteu 
acerca dos irmãos Albuquerque, pela assim intitulada Descripção do Recife de Paranambuco. A essa 
descrição segue-se o também intitulado Canto de Proteu, que efetua a narração das proezas dos 
Albuquerques. Essa narração subdivide-se em três partes. Na primeira, canta-se a dominação dos 
indígenas de Pernambuco por Jerônimo de Albuquerque e seus sobrinhos Jorge e Duarte Coelho de 
Albuquerque. Na segunda, narra-se a desventura sofrida por Jorge de Albuquerque quando, depois de 
pacificar Pernambuco, dirige-se em 1565 a Portugal na nau Santo Antônio; aí, após sucessivas 
tempestades, os marujos famintos ameaçam devorar os companheiros, no que são dissuadidos pelo herói. 
Na última parte, enfim, conta-se o desempenho dos irmãos Albuquerque na batalha de Alcácer-Quibir, em 
que Jorge cede seu cavalo a D. Sebastião, para, em seguida, ser feito prisioneiro dos mauritanos, junto 
com seu irmão Duarte. O poema se encerra com a menção da morte de Duarte Coelho de Albuquerque 
(ocorrida em 1582) e a promessa de Proteu de tornar a cantar os feitos futuros de Jorge de Albuquerque, 
já como terceiro donatário da capitania de Pernambuco (cargo que recebe no ano seguinte). No Epílogo 
do poema, após a retirada dos deuses marinhos do Recife de Pernambuco, o poeta retoma a palavra, 
declarando que a escritura do Prosopopéia teve por fim derradeiro “o exercício da sua Musa”: (cito) 

 

Eu, que a tal espetáculo presente 
Estive, quis em Verso numeroso 
Escrevê-lo por ver que assim convinha,  
Pera mais perfeição da Musa minha. [est. 94] 

 

É este um momento em que o poema parece vacilar em seu propósito épico. Se o epílogo – 
tornado momento de despedida do poeta, em Camões – é lugar de uma peroratio a comover o destinatário 
do poema, nada de mais anti-épico do que um epílogo que se confessa exercício, desmanchando a 
imitação. Para a preceptiva poética, sabe-se, o poeta deve, discretamente, silenciar o mais das vezes, a fim 
de, retirado ele da cena, mostrar as coisas narradas como se sucedendo aos olhos do leitor/espectador – e, 
logrando, com isso, mostrá-las com a maior evidentia possível. Um poema que se encerre com um 
epílogo no qual o poeta exibe sua obra como um artifício traduz uma ostentação indiscreta do poeta, 
imodéstia e falta de arte. Se, como quer Quintiliano (e toda a preceptiva ulterior aprova), “a arte deixa de 
sê-lo se aparece” ,7 essa aparente insipiência do poema corroboraria a opinião de Antônio Ribeiro e dos 
críticos posteriores acerca da falta de habil idade poética de Bento Teixeira. É possível pensar, todavia, 
sem juízos extemporâneos, que o Prosopopéia constitui-se de fato um exercício poético, da mesma 
maneira como o Elogio da Loucura de Erasmo e tantos outros de Díon Crisóstomo, Luciano etc., que o 
são em relação aos discursos epidíticos da retórica. Se os frutos dos progymnasmata podem ser 
reconhecidos como obras de um gênero paralelo aos maiores da retórica, “declamações” , com seus 
próprios preceitos – o principal deles sendo a obra não poder ser julgada como encerrada, desde que 
esboço, dibuxo, rascunho enfim, passível de correções –, por que não o poderiam ser os poemas que 
assim se apresentassem? De fato, a censura à não dissimulação da arte parece decorrer de perspectivas 
platonizantes, que querem que o poeta o seja desde o nascimento, enquanto o orador passe a sê-lo por 
estudo da arte.8 A demonstração do labor,  que detém o discurso em si, afirmando a menor importância da 
matéria tratada frente ao tratamento que lhe é dado pelo poeta, distanciaria a imitação e tornaria afetados 
os protestos de modéstia, inflando a voz do poeta. Contudo, a exibição declarada da arte é também 
artifício do poeta consumado, que não receia mostrar aproximação e distanciamento da imitação, 
conforme os propósitos do poema e, claro, do juicio do poeta, como dirá pouco mais tarde Baltasar 
Gracián, em sua Agudeza y Arte de Ingenio.  

No caso d’Os Lusíadas, o poeta exibe-se lateral e especularmente, ao encerrar o poema 
exigindo para si honras heróicas, desde que, com sua ação de poetar, demonstrou poder fazer, de um 
homem, um herói – sendo prova dessa heroicidade o próprio poema que o canta.  

 

De sorte que Alexandro em vós se veja, [refere-se a D. Sebastião] 
Sem à dita de Aquiles ter enveja. [inveja por Homero tê-lo cantado na Ilíada] 

 

No Prosopopéia, a exibição do poeta é frontal. Ele, que se recusa a invocar Musas,9 e que 
fizera o próprio Proteu, narrador do canto, desprezá-las em prol da verdade das ações,10 atinge o final do 
poema declarando ver sua obra como obra sua – as ações heróicas só o sendo pela arte que as dota de tal 
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caráter. É isso que os anos seguintes afirmarão exaustivamente, em obras artificiosas como todas as que 
“barrocas” forão chamadas. Aqui, é como se o poeta reconhecesse que ações como dizimar índios 
bárbaros, impedir marinheiros de se alimentar dos companheiros mortos, resistir ao medo de fugir dos 
mouros, não são ações próprias de uma perfeita epopéia exceto se o poeta conseguir torná-las elevadas. O 
decurso das ações do Prosopopéia pode até se assemelhar mais do que Os Lusíadas ao da Eneida – saída 
da pátria, derrota no mar, guerra contra outra nação; porém, seu sentido é descendente. 

Não dispondo de ações épicas, o Prosopopéia vale-se de “conceitos” épicos, numa inventio, 
que, como é previsível, também pisa fundo nas pegadas d’Os Lusíadas. O Prosopopéia se quer sucessor 
daquele poema épico tanto na composição dos personagens, de suas ações e de suas sentenças, como o 
poeta se quer de Camões. Duarte e Jorge de Albuquerque são daqueles “altos varões que estão por vir ao 
mundo” , cantados pelo Proteu d’Os Lusíadas, no Canto X, os quais passam a ser protagonistas do poema 
de Bento Teixeira. A esses, o Proteu do Prosopopéia também só os vê na mente [est. 26], c’os olhos 
enlevados no Céu [est. 21]. Por isso é que as disjunções entre o Prosopopéia e Os Lusíadas podem ser 
melhor avaliadas no próprio entrecho das ações, isto é, nessa inventio, visto que, de épico, o Prosopopéia 
detém apenas o louvor às ações virtuosas dos grandes homens, tudo o mais sendo perdas e danos à pátria, 
ao império, às conquistas.  

A figura norteadora do poema de Bento Teixeira, como disse, é Proteu, cuja fala dá nome 
ao poema. N’Os Lusíadas, Proteu é aquele que vê o futuro dos navegadores portugueses e, desde a 
Odisséia, aparece como um ancião, “pastor de focas” . Dotado de dons divinatórios, o vetusto deus 
marinho tem ainda o poder de mudar de aparência, assumindo as de animais ferozes, água, fogo e árvores, 
de modo a se esquivar às perguntas dos humanos.11 Mas se alguém conseguir prendê-lo, obrigando-o a 
manter a forma primitiva, então revelará o que está distante no tempo e no espaço: “as coisas que são, as 
que foram e as que virão”.12 Assim, enquanto Proteu não é limitado a uma forma única, tudo é possível, à 
semelhança dos desejos dos homens; tudo poderá ser dito, não há estabili dade sobre a qual algo já não 
possa ser diferente. Mas depois de ser aprisionado em uma forma, até mesmo o futuro pode ser contado, 
deixando de ser devir informe – tendo se tornado passado fixo.  

A figura de Proteu parece ilustrar com perfeição a diferença meridiana estabelecida por 
Aristóteles na Poética entre a narrativa da poesia, com sua possibili dade inesgotável de dizer outras 
coisas, e a narrativa da história, unívoca, monumental. Na história, ocorrido o evento, a narração já não 
pode ser mudada; na poesia – reino do que pode acontecer, do que disseram ter acontecido, do que 
poderia acontecer e do que pode ter acontecido – não há limite para o que se quiser narrar. Nela cabe, 
inclusive, o que pertence ao domínio da história, por ser o verdadeiro histórico uma parte do verossímil 
poético: apenas uma parte ínfima de tudo o que poderia acontecer, ou seja, apenas a parte daquilo que 
aconteceu. Tanto é assim que, para a construção da sua epopéia, Teixeira se vale do mesmo recurso que 
Camões para contar o passado histórico, mas de modo verossímil, quero dizer, não verdadeiro. Tal 
recurso é torná-lo futuro: pelo relato de Tétis, em Os Lusíadas, pelo do próprio Proteu, em Prosopopéia.  

Por tudo isso o Prosopopéia se constitui uma “prosopopéia” de Proteu: figura de linguagem 
pela qual o poeta faz falar seres fictícios. Descrição do recife de Paranambuco, matança de índios, 
naufrágio, fracasso na guerra, tudo se unifica não na “vida” de Jorge de Albuquerque, mas, projetado 
sempre para o futuro, no relato fantástico feito por Proteu de fundação da Nova Lusitânia, iniciada com 
um épico que só se reali zará quando novos feitos forem cumpridos. Ainda que no presente o que se vê 
seja barbárie, desordem, derrota: (cito) 

 

Mas, enquanto te dão a sepultura,  
Contemplo a tua Olinda celebrada,  
Coberta de fúnebre vestidura,  
Inculta, sem feição, descabelada [est. 91] 

 

Porém, como no futuro pode ser diferente, este canto mesmo poderá ser modificado. Proteu 
o sabe, o poeta também. Quer dizer, nesses anos de 1580, anexada a Espanha, a Lusitânia histórica se 
esvai; mas na outra margem do Oceano principia sua continuidade,  cujos heróis, descendentes dos 
antigos lusitanos, têm já um poema no qual podem se espelhar para a feitura das ações que se fizerem 
mister – da mesma maneira como este poema, o Prosopopéia, espelhara-se em Os Lusíadas para aprender 
a cantá-los. Ao fim e ao cabo, o novo poeta pode ser incipiente, mas, poeta da Nova Lusitânia, já não 
recorre a Musas, recorre a Aquele [ ...] de quem espero / a vida que se espera em fim de tudo [est. 2]; e 
seus heróis, se não descobriram um caminho novo para a Índia, estão em vias de ceifar e replantar um 
solo inculto, sem feição. Não ainda Brasil, mas uma Lusitânia nova, cuja história está por se fazer. Proteu 
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dá o exemplo de como escrevê-la: no futuro, tornado feli zmente passado quando as ações se fizerem; 
todavia, enquanto o tempo desejado não chega, o poeta se exercita em prévias imitações.    

A poesia de Bento Teixeira, épica, sem dúvida, tenta cantar a obediência e a fidelidade dos 
súditos a seu soberano, mas o rei novo que deveria reinar, D. Sebastião, já é morto, e nem sequer teve 
tempo de conhecer esses súditos do ultramar; o rei velho, por sua vez, D. João III , que tinha obrigação de 
reconhecê-los, parece mas é que desprezou aquela outra possibili dade de glória que desconhecia. Conta 
Fr. Vicente do Salvador em sua História do Brasil, de 1627, que, retornando Duarte Coelho ao reino com 
os filhos Duarte e Jorge, então adolescentes, a fim de requerer seus serviços por ter apaziguado os 
indígenas de Pernambuco, quando foi beijar a mão do rei, este riu dele e o recebeu com tão pouca atenção 
que, indo para casa, Duarte Coelho adoeceu e morreu daí a poucos dias.13 A Nova Lusitânia poderia ser o 
oriente do Oriente, novo e lusitano, já que, destruída a barbárie e expulso o herege francês, deixaria de ser 
regida pela insânia. Todavia, não é isso o que se vê, uma vez que até a justiça real descura dela. E se a 
honestidade é desprezada e os serviços para a construção da nação nova são ridicularizados, a sorte vã – 
mudável, inconstante e insensata – toma as rédeas. Se houvesse prudência, nem o acaso, nem o infortúnio, 
nem a sorte teriam domínio sobre as coisas (cito: Não tens poder algum, se houver prudência; / não tens 
Império algum, nem Majestade – est. 36), mas, neste tempo trabalhoso, pode o sábio prudente se manter 
firme, não cometer nenhum erro, que mesmo assim a adulação e as vaidades terão mais poder que a 
justiça:  

 

(Ó sorte!) neste tempo trabalhoso,  
Bem claro no-lo mostra a experiência  
Em poder mais que a justiça a aderência. [est. 38] 

 

A nova nação lusitana só se faria com heróis que se espelhassem nas ações dos antigos 
lusíadas e, imitando-os, re-produzissem-lhes a fama; pelo contrário, mostrando-se indignos daqueles, todo 
o lustro passado também perecerá. A velha Lusitânia não percebe isso. O rei não abaixa os olhos para ver 
seus súditos na outra margem do oceano – eles que do esforço feito na Índia oriental recebem como 
galardão terras brasíli cas14 – e não lhes recompensa pelos serviços feitos ao reino. É esta a razão por que o 
grande motor do poema está em cantar um varão em quem não domina a vária sorte [est. 45]. 
Descendente dos Albuquerques e dos Coelhos da Índia, os feitos de Jorge de Albuquerque são dignos de 
constar nos anais a se fazer da Nova Lusitânia, mesmo que o prêmio devido a eles se resuma na honra 
deixada ao nome. É essa honra, para ser ouvida no reino, que o Prosopopéia canta.  

Enfim, do mesmo modo como em Camões e em Virgílio, o Prosopopéia efetua um discurso 
destinado a servir de fundamento poético para a construção da Nova Lusitânia. Mas, fracassado Portugal, 
tudo se torna esforço contra o sempre iminente retorno ao balbucio escuro da língua indígena, silêncio 
bárbaro que a épica visa preencher, com pensamentos eloqüentes. O herói virtuoso, do mesmo modo 
como o narrador prudente, tinham por desígnio aperfeiçoar seus modelos, mas tudo o que propõem é a 
correção, anacrônica, do rumo desviado dos antigos. O Prosopopéia canta a constância frente a derrotas. 
Tudo sendo fingimento de Proteu, exercício para se fazer um futuro poético, talvez desaparecido no 
passado histórico.  

 

RESUMO: Devido à principal característica da poesia dos séculos XVI a XVIII , qual seja, pautar-se pela 
noção de imitação, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos estudiosos é poder desconsiderar 
fatores de originalidade e subjetividade como critérios de valor para a análise dessa poesia, encontrando 
nos pressupostos da época suas próprias condições de validade. Um exemplo é a Prosopopéia de Bento 
Teixeira – tido por o primeiro poema épico de motivo “brasileiro” , editado em 1601, em Lisboa, que, só 
por isso, despertaria algum interesse, sendo, no mais, imitação servil de Camões, sem qualidades estéticas 
apreciáveis. E é o poema, de fato, uma imitação dos Lusíadas. No que diz respeito à elocutio, são 
inúmeros os empréstimos lexicais, as figuras de linguagem, a estrutura rítmica que a Prosopopéia deve a 
Camões. Já a dispositio é necessariamente distinta, uma vez que o fôlego épico de Bento Teixeira se 
resume a um único canto de 93 estâncias; ainda assim, imita dos Lusíadas o recurso à narração indireta, 
feita pelo deus marinho Proteu que, detentor do dom da profecia, relata não o passado mas os trágicos 
eventos futuros que sucederão aos irmãos Albuquerque Coelho: nomeadamente, o naufrágio da nau Santo 
Antônio (cuja falta de comida faz os marinheiros ameaçarem se devorar uns aos outros) e a derrota frente 
aos mouros na batalha de Alcácer-Quibir, em que a valentia e lealdade dos irmãos não é bastante para 
salvar a vida do rei D. Sebastião. Na inventio, finalmente, podemos avaliar por inteiro as disparidades 
entre os dois poemas, visto que, de épico, a Prosopopéia detém apenas o louvor às ações virtuosas dos 
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grandes homens, tudo o mais sendo perdas e danos à pátria, ao império, às conquistas. É, portanto, uma 
imitação que reverte importantes aspectos do épico camoniano e, a nosso ver, efetua soluções poéticas tão 
belas quanto as melhores. Uma vez que Bento Teixeira, embora nascido em Portugal, parece ter vivido no 
Brasil desde a infância, seria essa uma razão para seu poema ser tão destituído de pathos épico? O fato de 
ter habitado no espaço do “Brasil” é suficiente para imprimir ao seu poema características distintas das de 
um épico europeu? Ou, o contrário, a indissimulada emulação de Camões é bastante para excluí-lo da 
identidade “brasílica”? Interrogações como essas só devem ser respondidas mediante o apoio às 
concepções acerca da poesia entre os séculos XVI e XVII .  
 
PALAVRAS-CHAVES: Bento Teixeira; Prosopopéia; poesia épica. 

 

                                                
1 A edição consultada é: TEIXEIRA, Bento. Prosopopéia. Introdução, estabelecimento do texto e 
comentários de Celso Cunha e Carlos Duval. Rio de Janeiro, INL/MEC, 1972. 
2 Realizado pelo historiador Luiz Roberto ALVES, Confissão, Poesia e Inquisição. São Paulo: Ática, 1983.  
3 Reeditada por Bernardo de BRITO, na História trágico-marítima, sob o título: Naufragio que passou 
Jorge de Albuquerque Coelho. Vindo do Brazil para este Reyno no anno de 1565. Escrito por Bento 
Teixeira Pinto. Que se achou no ditto Naufragio. Já se demonstrou exaustivamente ser fictícia a 
atribuição dessa Relação a Bento Teixeira.  
4 Ver Antônio Soares AMORA, Classicismo e romantismo no Brasil. São Paulo: Conselho Estadual de 
Cultura, 1966, p.25-31.  
5 VERÍSSIMO, José. Estudos de literatura brasileira. 4ª série. Rio de Janeiro, Paris: Garnier, 1904, p.51. 
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7 Inst. Orat., IV, 2, 127. 
8 Cf. MUHANA, Adma. Poesia e pintura, ou pintura e poesia. Tratado seiscentista de Manuel Pires de 
Almeida. São Paulo: Edusp; Fapesp, 2002, p.119. 
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K�P=@!D�K�PB@�HQD�MFRS@�PBI�@�H=K�T�U�M!HBV=W�X<YZW  
11 Odisséia, IV, vv. 349 e ss. 
12 Odisséia, IV, v. 385; Geórgicas, IV, v. 393.   
13 Fr. Vicente do SALVADOR, História do Brasil. 3a. ed. Revista por Capistrano de Abreu e Rodolpho 
Garcia. São Paulo: Melhoramentos, [1931], p. 115. 
14 Assim Duarte Coelho, tendo se destacado na tomada de Malaca, recebera a capitania de Pernambuco 
em 1530.  



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (20-25) 

 
“PARALÉM”: O ESPAÇO MÍTICO EM UM CONTO DE MIA COUTO 

 
Alcione Manzoni BIDINOTO (Universidade Federal de Santa Maria) 

 
 
ABSTRACT: Cette travail présente une lecture du conte “ Os mastros do Paralém” , de l’écrivain 
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O objetivo deste trabalho é apresentar uma leitura do conto “Os mastros do Paralém”, do 
li vro Cada homem é uma raça1, de Mia Couto. Este texto concede – como acontece de uma maneira geral 
na ficção do escritor moçambicano – um lugar privilegiado ao imaginário. Em uma narrativa situada num 
local geográfico (Moçambique) marcado pela colonização e pelos conflitos e trocas culturais dela 
decorrentes, o “Paralém” – local situado adiante da encosta do monte onde habitam Constante Bene e sua 
família – configura-se como um lugar mítico, um espaço edênico, li vre de todas as mazelas a que foi 
submetido o território africano com a ocupação européia. Os elementos da natureza, nesse conto, 
aparecem metamorfoseados, personificados pelo poder criador da palavra. Considerando a importância da 
elaboração da linguagem na transfiguração do real da narrativa, este trabalho analisa a construção do 
espaço e sua relação ambígua com as personagens, sobretudo Constante Bene, guardador da propriedade 
do colono português Tavares, e o guerrilheiro sem nome - personagem misteriosa, cujo aparecimento é 
responsável pelo desencadeamento da ação. Procura-se mostrar, ainda, como se cruzam e interpenetram, 
no texto, as fontes míticas e a problemática revolucionária, já que a abordagem dos aspectos relacionados 
à luta de libertação se faz indispensável para a compreensão desse espaço (país) representado 
ficcionalmente por Mia Couto. 
 

1. As metamorfoses da palavra 
Muito se tem escrito sobre a obra de Mia Couto e, principalmente, sobre a questão da 

linguagem (leia-se recriação da Língua Portuguesa) na ficção do escritor moçambicano. Neste trabalho, é 
a partir de uma constatação neste nível – o da linguagem – que se encaminha a análise. O primeiro 
parágrafo do texto é significativo no que diz respeito à seleção lexical. Nele, o processo de figuração da 
linguagem se apresenta de maneira intensa: 
 

A chuva é carcereira, fechando a gente. Prisioneiros da chuva estavam Constante Bene e 
seus todos filhos, encerrados na cabana. Nunca tamanha água fora vista: a paisagem 
pingava há dezassete dias. Mal ensinada a nadar, a água magoava a terra. Sobre as telhas de 
zinco, se acotovelavam grossas gotas, grávidas de céu. Na encosta do monte, só as árvores 
teimavam, sem nunca se interromperem.2 

 

Embora não se encontrem nesse fragmento as famosas criações verbais, características da 
obra de Mia Couto, é possível verificar o efeito produzido pela personificação dos entes da natureza 
(“chuva carcereira”, “se acotovelavam grossas nuvens”, “árvores teimavam”). Mais do que traço 
estilí stico, o fato de os elementos do espaço assumirem atitudes humanas aponta para o conteúdo 
simbólico do conto. No segundo parágrafo, essa atmosfera onírica parece se desfazer, por um momento, 
através do fornecimento de informações que locali zam espacial e temporalmente a narrativa: 
 

                                                
1 COUTO, Mia. Cada homem é uma raça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. (Edição util izada neste 
trabalho). 
2 Idem, ibidem, p.167. (As próximas referências a essa obra serão feitas no corpo do texto, entre 
parêntesis). 
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Sentado num canto da velha cabana, Constante Bene pesava o tamanho do tempo. Desde os 
princípios era guarda na propriedade do colono, o xikaka Tavares. Morava entre laranjeiras, 
num lugar quase-quase fugido da terra. Ali, no cimo da montanha, o chão se comportava, 
direito e bom. (p.167) 

 

Uma série de fatores externos e internos ao texto - os quais vão desde a nacionalidade do 
autor até os nomes das personagens – permite afirmar que no conto existe a representação ficcional de um 
espaço que é Moçambique antes da independência. No entanto, se expressões como “velha cabana”, 
“propriedade do colono” e “entre laranjeiras” conferem um ar de “realidade” ao mundo narrado, o que 
vem a seguir (“ lugar quase-quase fugido da terra”) reduz a materialidade desse mundo, tornando-o 
evanescente.  
 

2. As ambigüidades do espaço 
Coloca-se, desse modo, desde já o problema da ambigüidade de alguns elementos do conto. 

O primeiro deles é o espaço: de um lado, a propriedade do colono português, os laranjais aparecem como 
signos de materialidade e representam valores terrenos; de outro, a montanha, os lugares altos apontam 
para o elevado, para o transcendente, para uma relação com o sagrado. Essa relação revela-se possível 
quando se observa os valores da montanha no plano simbólico. Um de seus sentidos é o de funcionar 
como um elemento de ligação entre o céu e a terra. “Na medida em que ela é alta, vertical, elevada, 
próxima do céu, ela participa do simbolismo da transcendência”.3 Esse significado transcendente é 
reforçado pelo modo como as personagens percebem o espaço no conto: 
 

O guarda olhava as cimeiras partes do mundo, os ombros da terra, imóveis como os 
séculos. No enquanto ele pensava: o mundo é grande, mais completo que coisa cheia. O 
homem se credita muito enorme, quase tocando os céus. Mas onde ele chega é só por 
empréstimo de tamanho, sua altura se fazendo por dívida com a altitude. 
Porque não se conformam as gentes, tais quais? Porque se afrontam na arrogância de 
sempre vencer? Constante Bene temia as sanções do mais querer. Por isso, ele proibia os 
filhos de espreitarem para lá da montanha. (p.168). 

 

Novamente observa-se a personificação dos elementos da natureza (“ombros da terra”), em 
uma maneira pouco usual de representar pela linguagem, mostrando uma visão singular do mundo. Visão 
que se pode relacionar com uma lógica cultural própria, africana, ancorada numa perspectiva animista. 
Com a designação “ lógica cultural própria” não se pretende estabelecer uma homogeneidade no que diz 
respeito às crenças e valores das sociedades africanas. Como afirma o filósofo ganês Kwame Appiah, as 
semelhanças econômicas e sociais e a história colonial comum dos países africanos não justificam, para o 
continente, “a suposição de uma unidade metafísica ou mítica, exceto se segui[dos] os pressupostos mais 
horripilantemente deterministas”.4 O uso dessa expressão pressupõe, no entanto, uma distinção entre 
sistemas culturais e cosmovisões deles decorrentes: um tipo de sociedade predominantemente racional e 
científica, a européia, e ocidental, de um modo mais geral; e um outro tipo em que o pensamento mítico 
ainda se encontra vivo no interior das comunidades, a africana, mais especificamente a sociedade 
moçambicana, ponto de referência para a narrativa estudada. 

No fragmento supracitado, a apreensão das coisas se dá pela perspectiva de Constante 
Bene. É interessante notar que a narrativa de “Os mastros do Paralém” é conduzida em focalização 
interna.5 Na narração dos acontecimentos, privilegia-se a perspectiva do nativo, guarda da propriedade. A 
utilização desse recurso torna-se importante para o desenvolvimento do conto, pois além representar o 
modo de relacionamento da personagem com o mundo exterior, também deixa ver um pouco do interior 
dessa personagem, na medida em que são manifestados valores, convicções e crenças.  
 

                                                
3 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. 7.ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1993. 
4 APPIAH, Kwame A. Na casa de meu pai – a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1997. p.122 
5 GENETTE, Gérard. Discurso da  narrativa. Lisboa: Vega, s.d. p.187 
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3. O espaço mítico 
Pode-se afirmar que a postura de Constante Bene diante do espaço natural ao seu redor é de 

extremo respeito. Ele apresenta uma sabedoria resultante da prudência e do sossego. Além de proibir aos 
filhos o acesso aos lugares mais altos, o guarda interdita a si mesmo essa atividade, negando-se uma 
possibili dade de transcendência. Quando quebra essa determinação sente-se um transgressor. O lugar 
interdito  é um espaço de sonho, o oposto daquele em que se vive: 
 

Falava-se muita lenda da outra encosta do monte. Parece nessoutro lugar nunca os colonos 
haviam pisado. Quem sabe lá a terra restava com suas cores indígenas, seus perfumes de 
outroras? Quem sabe aquelas paragens fossem propensas apenas à feli cidade? 
Esse lugar: Bene chamava-lhe o Paralém. (p.169) 

 

Aos espaços reais da cabana, da plantação de laranjas e da montanha, acrescenta-se um 
outro. Dessa vez um espaço imaginado. Na verdade, um espaço edênico, um local mítico, o qual 
apresenta a perfeição das origens6 e está situado fora do tempo, livre de toda a contaminação, de toda 
carga imposta pelo colonizador europeu. Esse espaço tem lugar apenas no imaginário. O sonho do 
africano (consciente e inconsciente) desse mundo paradisíaco é uma alegoria do desejo coletivo de 
libertação do povo moçambicano, tanto tempo vivendo sob o jugo da dominação estrangeira. Lembre-se, 
a propósito, a epígrafe do conto: “Só um mundo novo nós queremos: o que tenha tudo de novo e nada de 
mundo” (p.167). A vontade de mudança do sistema é a expressão de uma coletividade.  
 

4. As ambigüidades das personagens 
No caso de Constante, se existe uma vontade de transformação, não existe, no princípio, 

nem esperança nem força para levar adiante uma ação orientada nesse sentido. Essa situação começa a 
sofrer significativas alterações a partir de um acontecimento: a chegada de um mulato misterioso, o qual 
passa pela cabana e vai instalar-se nas alturas da montanha. Esse aparecimento provoca suspeitas no 
guarda, enquanto enche seus filhos de expectativas. Depois de uma das visitas da moça ao desconhecido, 
seu pai a interroga: “- Chegaste de saber se existem outros lugares, lá no mundo?” (p.172) Ao que a filha 
responde: “- Parece que existem” (p.172). Essa revelação perturba sobremaneira o velho guarda. O 
mulato, que se apresenta num sonho de Constante como um guerrilheiro, assume então um papel 
relevante, pois representa uma possibili dade de comunicação com o mundo além da montanha. E aqui, se 
for retomada a reflexão anterior sobre o sentido de transcendência da montanha, pode-se dizer que o 
guerrilheiro também representa o acesso a um mundo superior, pois o fato de habitar as alturas o torna, de 
certo modo, semelhante aos deuses. Além disso, é uma personagem envolta em mistérios, da qual pouco 
se conhece devido aos limites impostos pela focali zação da narrativa. Mas além do alcance metafísico do 
mulato, é preciso mencionar a sua face oposta: 
 

Depois das chuvas, os filhos saíram a procurar o estrangeiro. Espreitaram os lugares, entre 
as pedras do cume. Encontraram-lhe na última altura, na oca de uma gruta. Olharam como 
que fazia: o mulato já descobrira o sítio de morar. Parecia ter fome de habitar a terra, no 
meio daquele cheiro todo verde. Vivia perto do chão, rasteiro como os bichos. (p.170) 

 

No nível das personagens também se encontra a ambigüidade observada com relação ao 
espaço do conto. No excerto transcrito, podem ser notados os pares antitéticos, as oposições entre “cume” 
e “perto do chão” , “última altura” e “rasteiro” . Ao mesmo tempo em que se eleva, superando os limites do 
humano, o intruso se aproxima sobremaneira do plano terreno, do material, distanciando-se do metafísico. 
 

5. Mito e história 
É tempo de assinalar essa tensão dialética cuja presença vai marcar toda a narrativa e se 

reproduzir nos seus vários níveis (da linguagem, das personagens, da constituição do espaço, do 
desenrolar das ações): o desejo de transcendência, por um lado, e a vontade – mais imediata – de 

                                                
6 ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
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li bertação do jugo do colonizador, por outro. Nesse momento, pode-se perguntar qual a relação existente 
entre uma coisa e outra?  

Para tentar responder a essa questão evoca-se o teórico russo E. M. Mielietinski. Em um 
texto sobre o mitologismo no século XX, ele afirma que a utilização do mito, seja como procedimento 
artístico ou como visão do mundo que fundamenta esse procedimento, é um fenômeno significativo da 
literatura desse século7. A partir dos anos 50-60, a “poética da mitologização” começa a ser observada nas 
literaturas latino-americanas e afro-asiáticas. No caso dessas literaturas, podem coexistir “as tradições 
folclóricas arcaicas e a consciência folclórico mitológica [...] com o intelectuali smo modernista de tipo 
puramente europeu” .8 Essa situação histórica e cultural possibili ta que elementos de historicismo e 
mitologismo estejam presentes ao mesmo tempo nos romances. Mielietinski observa ainda que, embora o 
“mito” e a “história” apresentem-se sempre como opostos, por outro lado, não podem ser separados na 
literatura mitologizante do século XX. 

A problemática políti ca revolucionária aparece com freqüência nas literaturas dos países de 
“terceiro mundo” , na combinação entre elementos da poética modernista da mitologização com a 
valorização “neo-romântica” do folclore e da história nacionais. Desse modo, é pertinente considerar a 
interpenetração dos planos reali sta e simbólico no texto. Em “Os mastros do Paralém”, mito e história 
conjugam-se, dando sentido à narrativa. A problemática revolucionária apresenta-se estreitamente 
relacionada ao mito, seja na sua forma mais direta, na configuração de um espaço edênico, cuja função é 
manter viva a esperança de um mundo novo, de descolonização; seja numa forma indireta, através dos 
símbolos ascensionais presentes no conto. De acordo com Gilbert Durand, esses símbolos aparecem 
“marcados pela preocupação da reconquista de uma potência perdida, de um tônus degradado pela 
queda”.9 Uma das maneiras de manifestação dessa reconquista pode ser a “ascensão ou ereção rumo a um 
espaço metafísico, para além do tempo, de que a verticalidade da escada, dos bétilos e das montanhas 
sagradas é o símbolo mais corrente”.10 

Transpondo essas considerações para a situação da narrativa, poder-se-ia afirmar que a 
personagem Constante Bene, enquanto representante alegórico de um povo, busca recuperar essa potência 
perdida, representada aqui nesse momento anterior à colonização, expresso na crença da existência de um 
lugar paradisíaco, intocado, puro. A insistência na altura, na elevação, na subida, palavras recorrentes ao 
longo do conto, bem como em seus opostos, a queda, a descida - veja-se, por exemplo, o enunciado 
“Constante Bene sentiu a alma tombar nos pés” (p.174) – mostram essa alternância entre os sentidos 
possíveis da locali zação no espaço. Mas o caminho para a reconquista é visto por Bene como uma 
impossibili dade. Em determinado momento da narrativa, diante do pessimismo expresso pelo velho 
guarda diante da perspectiva da guerra pela libertação, seu filho, João Respectivo, tenta argumentar em 
favor da luta: 
 

O menino tinha os olhos curvados, negando as circunstâncias. Então, por que o pai esperava 
tanto a nova bandeira? Porquê aplicava em sonhar com o outro lado, o Paralém? 
- É só um sonho que eu gosto. 
Respectivo já não levantava argumento. Apenas sua adolescência se opunha que tão claro 
sol estivesse condenado ao sumário poente. 
- Não se engana, filho: amanhã será o mesmo dia. (p.183) 

 

As palavras duras procuram encobrir da visão do filho o sol, metáfora da revolução. Essa 
descrença não deve ser tomada, porém, como única expressão dos sentimentos de Constante, visto que a 
obsessão em sonhar com o Paralém e com a nova bandeira11 denota uma crença profunda na 

                                                
7 MIELIETINSKI, E. M. A poética do mito. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987. p.350 
 
8 Idem, ibidem, p.433. 
9 DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário – introdução à arquetipologia geral. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. p.145 
10 Idem, ibidem. p.145 
11 A bandeira também é um símbolo ambíguo, na medida que representa coisas bem distintas. Num tempo 
futuro, a nova bandeira significa mudança, mundo novo, deslumbramento, algo deveras positi vo. O 
significado que ela assume no passado é, por outro lado, o de humilhação e submissão: “Lembrou, 
entretanto, as penas daquele tempo: o mastro da administração. Ali sua lembrança se joelhava, o 
chamboco [matraca] do cipaio, ‘passa sem fazer poeira, seus merdas, não suja a bandeira’ . E ele, de pés 
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transformação das coisas, ou um desejo de transcendência. Deve ser colocado um outro elemento para 
tornar ainda mais explícita a ambivalência dessa personagem. Num primeiro momento, procura-se 
entendê-la como o colonizado que se assume enquanto tal, através da aceitação do retrato que o 
colonizador pinta de si, de acordo com a reflexão de Memmi sobre os sujeitos do processo colonial.12 
Nesse papel, ele se porta como inferior e disposto a defender os direitos e a propriedade do patrão. Mais 
adiante, entretanto, ele abandona a postura submissa e assume uma posição desafiadora. Isso pode ser 
notado, de maneira bastante significativa, no seguinte diálogo, no qual o colono Tavares e Bene falam 
sobre o mulato: 
 

- Abre-me esses olhos, Bene. Fungula masso [abre os olhos]... 
- Não fala assim... patrão. 
- Ora que esta?! E porquê não, me dirá Sua Excelência? 
- Esse nem é seu dialecto. (p.183, 184) 

 

Nesse momento, começam a germinar em Constate as sementes da revolta. O despertar para 
a tentativa de libertação passa pela aceitação de si e pela aceitação de sua diferença para o colonizador.13 
Uma diferença evidente está na língua. Agindo desse modo diante de Tavares, ele tenta proteger algo que 
é de seu domínio e de seu povo. É o primeiro passo para a reconquista da terra que fora tomada aos 
seus.14 A frase final do diálogo soa como as palavras repetidas por Respectivo sobre os “ensinamentos do 
mulato” : “aquela terra só convinha a seus filhos devidos, cansada de sangrar riqueza para os estrangeiros” 
(p.181, 182). Após essa espécie de tomada de consciência sobre sua condição e possibili dades, Constante 
vai protagonizar um ato de rebeldia de grandes proporções, que simboliza a revolta do povo contra a 
colonização. O fogo ateado à plantação representa a destruição de um sistema de coisas para o nascimento 
de um novo mundo.15 A nova bandeira levantada representa os novos valores a serem colocados no lugar 
dos antigos. 

  Procurou-se mostrar, neste texto,como se constitui o espaço em suas relações com as 
personagens no conto “Os mastros do Paralém” , de Mia Couto. Analisou-se aqui como esses elementos 
da narrativa são construídos de maneira ambivalente, oscilando entre o mito e a história, entre o 
transcendente (relacionado à altura, à elevação, ao sagrado) e o terreno (ligado ao chão, ao cotidiano, ao 
material).  
 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma leitura do conto “Os mastros do Paralém”, de Mia Couto. O 
objetivo da análise desta narrativa é mostrar as ambigüidades existentes na constituição do espaço e das 
personagens e sua relação com a problemática revolucionária da guerra colonial em Moçambique.  
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço; descolonização; mito; história 
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análise detalhada. 
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ABSTRACT: This work of doctrinal nature narrates the journey of a pilgrim through the three ways of 
the asceticism. From the analysis of the city and its residents, this essay intends to show in wich extent 
this work, at first of spiritual character, makes severe criticism about the society . 
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0. Introdução.  

Educar o espírito de quem? Por quê? Com qual finalidade? Essas perguntas talvez possam 
ser respondidas a partir da leitura cuidadosa de uma obra  portuguesa, concebida na Corte de Avis e 
publicada no início do século XVI: Boosco deleitoso. Obra anônima, mas provavelmente escrita por um 
monge, em virtude da erudição apresentada e do caráter religioso. Texto doutrinário, com função 
didático-religiosa, narra a viagem de um peregrino pelas três vias da ascese – a purgativa, a contemplativa 
e a unitiva. Apresenta dedicatória à rainha Leonor, esposa de D. João II , Prólogo e 153 capítulos, dos 
quais 104 são glosados do De Vita Solitaria, de Petrarca, e os outros 49, criação do autor MONGELLI 
(2001:112).  

Este trabalho, por meio da análise da cidade e de seus moradores, a partir da dicotomia 
entre campo e cidade, pretende mostrar em que medida a obra, a princípio de cunho espiritual, faz severa 
crítica à sociedade da época. 

Essa dicotomia sempre esteve presente em obras literárias em diferentes épocas. Ela 
expressa o dilema entre  o retrocesso e o progresso; o arcaico e o novo; o não civili zado e o civili zado. No 
Boosco deleitoso constrói-se pela oposição entre bem e mal, virtude e pecado. O campo, simbolizando o 
Bem, para o qual o peregrino deve dirigir-se, não é um espaço físico terreno, mas  um espaço celestial, 
que guarda uma energia regeneradora para aqueles que pretendem abster-se da cidade, retratada 
fisicamente na terra e repleta de elementos destrutivos das virtudes. 

Segundo Hilário Franco Júnior, o Ocidente medieval foi marcado por oposições binárias, 
como céu/terra, Deus/diabo, fiel/infiel, campo/cidade, homem/mulher, alma/corpo FRANCO JR (1992: 
81), oposições estas encontradas na obra em questão, revelando a mentalidade que perpassava a época, 
pois o homem do século XV estava diante de uma vida extremamente atraente, proporcionada pelo 
renascimento comercial e urbano, que lhe possibili tava melhores condições de vida, sobretudo o acúmulo 
de capital. Entretanto, estava imbuído da visão teocêntrica, na qual Deus é o centro do mundo, portanto é 
inútil perseguir realidades terrenas VAUCHEZ (1995: 42): daí o conflito. Além disso, havia 
constantemente a ameça de morte, em virtude de guerras e epidemias1. Essas contradições revelam a falta 
de unidade interior – desejo de prazer ao lado de gosto pelas penitências e peregrinações ROPS (1962: 
132). 

O Boosco deleitoso, ao longo da narrativa, reflete o contexto histórico do século XV no 
qual fora concebido: Europa  marcada por  transformações. Uma grande crise foi instaurada em virtude da 
inadequação entre o sistema feudal e as necessidades de uma sociedade em expansão. Com o 
renascimento comercial e urbano e a crise do feudalismo, houve o fortalecimento da centrali zação do 
poder real, conseqüentemente o sistema feudal deu espaço às monarquias, ou seja, à formação dos 
Estados Nacionais. A intensa atividade dos mercadores e artesãos, constituindo uma nova classe social – a 
burguesia, contribuiu economicamente para essa mudança política2. 

A Igreja era uma instituição bastante rica e poderosa no século XII . Com essas 
transformações sócio-políti co-econômicas, o poder do clero, ligado à ordem feudal, começou a se 
enfraquecer, fazendo a Cristandade conhecer uma crise de autoridade e de unidade durante a transição do 

                                                
1  MARQUES, A.H. de Oliveira.  A sociedade medieval poruguesa. Lisboa: Sá da Costa, 1971. O autor 
afirma: “O gosto pelo luxo afirmou-se especialmente na segunda metade do século XIV e no século XV. 
Foi a época dos extremos, a época em que o homem oscilou entre o misticismo mais profundo e o prazer 
mais desregrado. Havia que viver a vida, vivê-la intensamente, vivê-la em toda sua plenitude, porque a 
morte espreitava e ceifava a cada instante.” P.25 
2 “Foi  o tempo de passagem de uma sociedade feudal e senhorial para uma sociedade pré-capitali sta e 
onde a burguesia se começou a afimar. Foi a fase de ascensão do individualismo renascentista. Foi o 
período de fermento das grandes heresias que prenunciaram a Reforma.”  MARQUES, op. cit., 1.  



Alessandra BONAZZA      27 
 

século XIV ao XV ROPS (1962: 132). A Instituição passou a ser questionada pelos reis e, principalmente, 
por essa burguesia que adotava novos valores e impunha sua mentalidade, voltada aos elementos terrenos, 
a uma sociedade em transformação, que era controlada ideologicamente pelo pensamento religioso 
cristão. 

Portanto, o Boosco deleitoso serve-se desse pensamento religioso para doutrinar uma 
sociedade laica, resgatando os valores da Igreja por meio de digressões fundamentadas no exemplum – 
texto indutivo que, “a partir de fatos passados, conclui pelos futuros” REBOUL (2000: 49) – retirado da 
Filosofia e da Teologia, ensinando ao leitor que o caminho para  a salvação é o apartamento da vida na 
cidade e o desprendimento dos valores pregados no segre. Para tanto, critica ferozmente o modo de vida 
das pessoas que ali moram. 

 

1.  A cidade humanal.  A vida na cidade é arroído do inferno3.A cidade é relatada na obra por uma visão 
bastante negativa, pois está circunscrita ao pecado. Sua análise volta-se para os elementos que a 
compõem, centrando-se no cidadão. É um lugar de abundância, de produção e troca, de economia 
monetária. Os moradores apresentam gosto pelos negócios, pelo dinheiro, luxo e beleza: 

 

... ca eu vejo maldade e contradiçom em nas cidades todo o dia, e tôda a noite maldade 
sôbre os muros da cidade que a cercam tôda em redor, e em meo dela trabalho e torto e 
obrar contra justiça. (p.107) 
 

Há preocupação em descrever os hábitos dos citadinos – mercadores, vogados, corretores, 
onzeneiros, tabeliães, físicos, boticários, cozinheiros, tosadores, ferreiros, tecedores, carpinteiros e outros4 
-  para provar que eles vivem em pecado, mostrando seu “desconhecimento da moral social” ROPS 
(1962: 152), sua ostentação e seu desprezo pela miséria dos pobres. Retrata-os como seres materiali stas, 
desprovidos de anseios espirituais, mas repletos de temores – morte dos filhos, adultério praticado pela 
mulher, pobreza, pestes. As críticas são bastante apelativas, principalmente quando dirigidas aos ricos,  
recorrendo à comparação dos mesmos aos animais: 

 

... ca o rico é tal come o cam vermoso e como toupeira que já sô a terra e nom se avonda 
dela, temendo-se de lhe falecer; e é tal come o sapo sempre minguado. O rico é cortiço de 
moscas e pexe envôlto e reteúdo em o limo do fundo do mar; e é camelo giboso e é homem 
encurvado com grave pesume. (p.128) 
E muitos vivem em tal guisa como que nom cuidam que naceram senom para servir aa 
gargantoíce e ao ventre ...  (p.123) 
 

A obra faz uma pequena menção à condição desprivilegiada do lavrador,  submetido a 
condições precárias de vida5 e à posição dos servos, sustentando a idéia de desigualdade social: 

 

E como quer que digamos que é dura a condiçom do lavrador que trabalha e sementa a 
árvore da qual nunca há-de veer o fruito, pero bem pode confortar a sua ventura, porque 
aquela árvor pode aproveitar depois a outrem. (p.69) 
E cobrem o escano com panos de sirgo e as paredes com destalhos e o chaaom com 
tapêtes, e entanto a companha dos servos mizquinhos estom nuus, tremendo; ... (p.53) 
 
... ca êste mal nom é pequeno aa mesa dos ricos sem igualdade, ca os uus ham fame e 
outros ham sobejo e nom ham nehuua temperança. (p.58) 

                                                
3 Boosco deleitoso. Ed. de Augusto Magne, baseada no texto de 1515. Rio de Janeiro: Instituto Nacional 
do Livro, 1950, 2v., v.1, p.47. [ Todas as citações serão extraídas dessa obra e a partir de agora, o número 
da página, entre parênteses, acompanhará imediatamente a citação.] 
4 À  página 250 do Boosco deleitoso, op. cit. 3, encontra-se menção a inúmeros habitantes da cidade que 
são caracterizados pelas funções profissionais que exercem. 
5 “ ... os camponeses estão na miséria, alimentam-se cada vez pior, vivem de favas e de raízes e instalam-
se como podem em cabanas que os velhos topas e bandoleiros assaltam a toda hora.” ROPS (1962: 153). 
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Essa menção serve como um elemento fundamental para a legitimação das críticas ao 
“morador-alvo” – o negociador, ou seja, o mercador. Com ele, são dispendidas inúmeras queixas, 
apontamentos e descrições de seu modo de vida – como dorme; o que e como se alimenta; se tem ou não 
higiene; como trabalha; como se diverte; mostrando a falta de comedimento e equilíbrio em seus hábitos: 

 

E depois que é alevantado do leito, asseenta-se logo e encosta o seu corpo a uu mal-
aventurado escano e seu coraçom aas miintiras, e todo é envolto enelas, pensando como 
venderá suas mercadorias ou como enganará seu companheiro ...(p.47) 
E nom abastam vinhos taaes quejendos a natureza criou, mas ainda trazem outros vinhos 
confeitos com mel e com espécias; e da outra parte estom animálias monteses espantosas e 
peixes nom conhocidos e aves estranas adubadas e cubertas com espécias e poos 
preciosos...6 (p.54) 
... e acaba-se o jentar e o ajuntamento dos familiares o torvam ... E a sala dá mui maao 
odor, e todo o chaao dela jaz cheo das salsas e dos caldos e das grossidades coalhadas e 
do vinho que entornarom, e com estas cousas é a sala escorregadiça e nojosa e avorida e 
pejada de ossos, e mais parece carniçaria ou cozinha que paaço... (p.58) 
 

O negociador em questão era partícipe da nova e ameaçadora classe social – a burguesia, 
que impelia a sociedade para as mudanças sócio-político-econômicas e culturais. Era ele quem 
transportava, vendia e comprava artigos básicos e de luxo; que intervinha nos mercados; que ligava as 
cidade; que trazia as novidades de outras localidades; que gerava lucro, acumulando capital, e  que 
propiciava a atividade bancária, à medida que fazia uso de “instrumentos financeiros mais diversificados” 
MONNET (2002: 183).  Assim,  fomentava na sociedade novos costumes e desejos, que se chocavam 
com os ideais religiosos vigentes, além disso sua infil tração “ameaçava a integridade de sangue”7 – por 
isso tantas críticas e a severidade com a qual elas foram expressadas.  

Quanto aos príncipes, critica sua aliança com os nobres e com a burguesia, mantida por 
meio de sacrifício do povo: 

 

Mizquinho é o estado do príncipe; ca, se som muitos aquêles que o poserom em aquêle 
estado, forçado é que êle de necessidade que tome de muitos pera dar aaquêles que o 
fezerom príncipe; e dali donde espera gaanhar amigos, dali l evanta contra si maiores 
emmigos. (p. 134) 
 

Ao falar do rei, percebe-se que há cautela, pois a crítica é velada, mas revela que este deve 
governar com diplomacia e, sobretudo, ser forte. Demonstra o conflito vivido por essa figura na sociedade 
– manter-se no poder por meio de gratificações e acordos com nobres, com  a burguesia e com o povo: 

 

Oo! Que mal-aventurado estado é o do rei ou do príncipe, porque nom é seguro de nehuua 
parte; ca, se faz justiça, logo é torvado pelo alevantamento dos maaus; e se leixa de fazer 
justiça, há temor de ser acusado pela boca dos boos; se despende largamente, há temor de 
perder o amor do pôboo, e se leixa de dar graadamente, teme a traiçom dos grandes ... 
(p.135) 
Ele é escudo dos sôditos, que recebe em si os dardos e os golpes, e é muro em que ferem os 
engenhos, pedra é em que topam todos e pedaço de ferro em que lavram e ferem os 
martelhos... (p.137) 
 

                                                
6 “É verdade que ao longo dos séculos XII a XV se conheceram e aplicaram na comida diversas 
especiarias. Mercadores catalães e sevilhanos traziam-nas a Portugal, importadas do Oriente.”  
MARQUES, op.cit. 1. p.12.                      
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Outros citadinos que recebem críticas são os cortesãos, revelando a bajulação, a falsidade, a 
traição e a cobiça exercidas por eles: 

 

... todos cortam polo rei com espadas das suas línguas e o espedaçom; ca uus dizem dêle 
que é negrigente e deleixado, e outros dizem que é cruel e rigoroso... (p.136) 
Estes som caaes gargatoões e aves garr idas, ca mordem e matam quando querem. (p.143) 
... chamam-se de linhagees estranhas, e apropiam a si nomes e alcoinhas e titolos. (p.143) 
 

Também há crítica explícita a alguns membros do clero, no sentido de denunciar suas 
impurezas: 

 

Sabe por certo que nom há cousa mais mizquinha ante Deus e ante os homens que o pastor 
que nom é digno...(p.138) 
O prelado há em si grande confusom e vergonça, quando vee que os sôditos fazem boa vida 
e êle vive mal, e quando vee que traze sobre si pele de ovelha, e sô ela encobre o coraçom 
do lôbo; voz há de poomba, e há vontade de corvo. A sua vida é de porco, e a sua 
pregaçom é de anjo. (p.138). 
 

Essa crítica reflete a angústia vivida pelos eclesiásticos, entre os séculos XIV e XV, ante as 
contundentes contestações dos cristãos, em virtude dos abusos cometidos por membros da Igreja8, pois 
muitos, inclusive os papas, envolveram-se em escândalos - tinham filhos, viviam no luxo e na opulência, 
pregavam um discurso diferente da prática, muitos eram desinteressados das funções sagradas, jogavam, 
bebiam, vendiam indulgências, cargos eclesiásticos e relíquias, conservando o espírito de lucro ROPS 
(1962: 154-155). Essas infrações provocaram uma crise moral dentro da Instituição religiosa, o que, 
posteriormente, impulsionou a Reforma protestante. 

Por outro lado, a obra exalta o papel fundamental dos prelados na conversão dos pecadores 
e infiéis, pois é por meio deles que os ensinamentos das Sagradas Escrituras são divulgados e explicados, 
remetendo à Idade Média, cuja Educação era baseada no cristianismo, na fé e nos dogmas religiosos: 

 

... levantam os que caaem e consolam os que choram; repreendem os que riiem, alimpam 
os çujos; louvam os virtuosos e castigam os que usam dos pecados; amoestam os 
sobervosos, confortam aquêles que são fracos de coração e fazem tornar os desesperados a 
boa esperança e sojugam os atrevudos, apacificam os desacordados e departem os que som 
concordados em mal. (p.139) 
 

Por fim, questiona o comportamento dos homens casados para dirigir a crítica à mulher, 
vista sob a óptica da moral cristã. Na Idade Média ocidental, a mentalidade das pessoas estava permeada 
pelo antifeminismo. Os religiosos viam-na como inferior ao sexo masculino. Segundo José Rivair 
Macedo9, essa inferioridade advém da idéia de Deus ter criado primeiro o homem, à Sua imagem e 
semelhança, e depois a mulher, a partir da costela de Adão. Advém, ainda, da idéia de fragilidade do sexo 
feminino, de sua fraqueza ante os perigos da carne.  

A sociedade medieval era misógina; nutria grande desprezo pelas mulheres. Ainda segundo  
Macedo, esse desprezo, além das questões já referidas, pode ser expli cado até pela etimologia da palavra 

                                                                                                                                          
7 MARQUES op.cit.1, p.4. O autor, ainda no mesmo parágrafo, afirma: “O burguês, que era sobretudo o 
grande mercador, procurava libertar-se da categoria de vilão em que se encontrava, ascender à cavalaria 
ou, pelo menos, assumir lugar próprio e aparte.”  
8 “Nas cortes de 1401 queixaram-se os povos de que muitos clérigos andavam amancebados, exibindo as 
barregãs em público e trazendo-as mais bem vestidas do que os leigos as legítimas esposas. (...) O 
escândalo era tão grande que muitos leigos se recusavam a tomar o sacramento das mãos de sacerdotes 
considerados barregueiros públicos.”  MARQUES, op. cit. 1, p.125. 
9 MACEDO, José Rivair. A mulher na Idade Média. São Paulo: Contexto, 1997. p.19 
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que designava o sexo feminino – em latim, mulier lembrava mollitia, relacionada à fraqueza e ao 
fingimento.10 

Em o Boosco deleitoso, a mulher é retratada como fêmea, ser carnal, dotada de um corpo. 
Essa visão está associada a Eva, que impeliu Adão ao pecado, o que por sua vez condenou todos os 
homens, que já nascem pecadores. Portanto, a culpa pela perda do Éden é atribuída a ela. Há um trecho na 
obra que explicita esse pensamento, ao descrever o inferno. As almas que lá estão dizem : 

 

Confundimento a nós, filhos de Eva. (p.268)  
 

Revela a mulher como instrumento de danação: 
 

... e tanto que houve a molher por companheira, logo houve muitos trabalhos e muitas 
doores e foi feito mortal, e já entom foi sinal craro do que devia esperar a geeraçom que 
dêle veesse da companhia da fêmea. (...) depois que a molher esteve com êle, nom se pôde 
aprender aos mandamentos celestriaaes. (p.165) 
Nom há peçonha tam pestelencial aaquêles que se trabalham de vida espritual como 
companhiia de molher. (p.165) 
 

A mulher, como fêmea, aparta o homem de Deus, porque o incita ao pecado da 
concupiscência da carne e da luxúria, conseqüentemente quebra da castidade, tornando esse homem 
impuro e não merecedor do reino dos céus. Por isso, há o seguinte conselho: 

 

...  fuge aa fêmea ... que fugam e esquivem os afaagos da molher e a conversaçom dela; ... 
seja certo que essa mesma razom o lançará fora do paraíso do êrmo e da vita solitária. 
(p.166) 
 

Percebe-se, a partir das críticas, que o caminho a ser trilhado na busca pela salvação é fugir 
da cidade, uma vez que nela há adultério, assassinatos, roubos, vilania, fornicação, luxúria, diferenças 
sociais, espírito materiali sta, ou seja, elementos que afastam os indivíduos da vida espiritual. 

 
3. Conclusão. A dicotomia entre cidade e campo revela a falta de unidade interior dos indivíduos da 
época. Tanto a cidade como o campo exercem atração sobre o peregrino – a primeira oferece bens 
materiais, luxo, progresso, acúmulo de capital; o segundo, bens espirituais, paz, tranqüilidade e salvação 
eterna. O peregrino, após ter recebido os ensinamentos espirituais durante sua “viagem” , é convencido de 
que a vida na cidade é contração de pecados. A Justiça, a Verdade, a Sabedoria, a Ciência das Sagradas 
Escrituras, personificadas, expli citam-lhe todas as infrações cometidas contra Deus, fazendo-o optar pelo 
campo, ou seja, pelo Paraíso, comprovando a Misericórdia divina, porque se afastou da cidade e, 
conseqüentemente dos desregramentos morais; adotou as Escrituras Sagradas, purgou os pecados e 
arrependeu-se: 

 

... porque o Senhor nom enjeita o homem pera sempre, ca se o enjeita per alguu tempo, 
depois se amercea segundo a multidom das suas misericódias. ( p.236 ) 
 

Portanto, o li vro Boosco deleitoso é um Tratado de Espiritualidade, firmado nos dogmas da 
Igreja, que na época, fins do século XV e início do século XVI, sentia-se ameaçada pelo surgimento de 
novas doutrinas religiosas, a iminência da Reforma protestante, e conseqüentemente, pela perda dos fiéis 
e de poder. A obra  foi destinada à nobreza e, principalmente, à burguesia, pois eram essas classes que 
tendiam aos exageros MARQUES (1971: 23). Nelas  encontravam-se os possíveis desertores da Igreja, já 
que viam seus interesses abalados. Praticavam o comércio e atividades bancárias e eram prejudicados pela 
idéia do “preço justo” - mercadoria vendida pelo valor da matéria prima, acrescido do valor da mão-de-

                                                
10 MACEDO, op. cit.9, p.21 
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obra apenas – pela condenação da usura e do lucro, meios de acumular capital. Planejavam suas vidas na 
cidade humanal, contradizendo os preceitos cristãos de planejar a vida com base na volta à condição 
perfeita perdida, ou seja, no campo celestial, o Paraíso, uma vez que os homens cristãos “tinham o futuro 
atrás de si” . (LE GOFF 1983: 198) 

Pode-se perceber que, a partir dos conselhos espirituais e de seus motivos, são revelados 
dados sócio-históricos dos séculos XIV e XV, o que reforça as afirmações de Oliveira Marques sobre a 
importância de se debruçar sobre os textos morali stas da Baixa Idade Média, pois “são repositórios 
preciosos de fontes históricas. A partir deles, portugueses ou não, reconstitui-se o pulsar de uma 
sociedade.” MONGELLI  (2001: XXV I) 

 

RESUMO: Obra do século XVI, de caráter doutrinário, narra a viagem de um peregrino pelas três vias da 
ascese. Este trabalho, a partir da análise da cidade e de seus moradores, pretende mostrar como essa obra, 
a princípio de cunho espiritual, faz severa crítica à sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cidade medieval; doutrinação; sociedade portuguesa; ascetismo. 
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Em Weimar, a cidade onde Goethe foi homem de Estado – realizando a antiquíssima 
aspiração do poeta e do filósofo de exercer o poder político –, há um grande parque germânico, isto é, 
suficientemente romântico para parecer natural: com árvores centenárias, relvados, riachos, ruínas de 
monumentos e falsas ruínas, pontes e caminhos que, como nos contos dos Grimm, se perdem no coração 
das trevas góticas. Ora, a um canto dessa floresta improvável, ergue-se o pavilhão onde Goethe viveu com 
Christiane Vulpius um amor a que as diferenças de idade e de estatuto social de ambos impuseram a 
reserva. Quando visitei Weimar pela primeira vez, três anos depois da queda do muro que separou as duas 
Alemanhas, verifiquei surpreendido que esse pavilhão, um pequeno bungalow campestre próprio para 
prazeres secretos, possui um duplo, um gémeo absolutamente idêntico: a mesma estrutura, a mesma 
aparência exterior, o mesmo mobiliário, os mesmos quadros, os mesmos livros. Foi-me dito que um dos 
pavilhões é o original, de que o outro é a cópia. Ou talvez seja o inverso. Ou o inverso do inverso. Apesar 
da minha insistência, ninguém me soube dizer qual é qual. Onde está o original e onde está a cópia? Onde 
acabam o espaço e o tempo vividos por Goethe e começam o espaço e o tempo imaginados pela 
municipalidade de Weimar? Onde se situa o real e onde floresce o imaginário? 
 

A virtude de muito imaginar 
A literatura – toda a arte – fundamenta-se na possibilidade, estética mas também ética, de 

encontrar respostas – várias, paralelas, convergentes mas também contraditórias entre si – a perguntas 
destas. A virtude (camoneana) de muito imaginar cristaliza o direito à mentira, prerrogativa majestática 
do autor, pois que, no reino das musas, o caminho para a verdade atravessa as províncias insurrectas da 
mentira. A este propósito, e na medida em que devo falar do que escrevo, sinto-me obrigado a confessar 
in limine o mais imperdoável dos meus pecados: apesar de, na vida social, praticar as virtudes cívicas 
próprias do bonus pater familias,  sempre usei e abusei de uma tendência inata para a efabulação. Em 
criança ficcionei, a partir dos animais que me rodeavam – cães, gatos, aves de capoeira e canoras, cavalos 
e até um mocho amestrado –, o Império Animal que, com vida social própria, lutas políticas, fidelidades e 
traições, me tem acompanhado ao longo da vida. Forjei épocas históricas, dinastias, biografias, hinos e 
bandeiras. Teci dramas, farsas e epopeias que fui contando e recontando a irmãos e amigos, mais tarde 
aos meus filhos. Com naturalidade, animus jocandi, empenhei-me desde que me lembro em esboçar os 
contornos dos reinos onde os pavilhões reais e os pavilhões não-reais, habitados por homens, deuses ou 
bichos, se equivalem, se opõem e se multiplicam até ao infinito. Foi esse propósito que me compeliu à 
escrita. 
 

Homem de palavra(s) 
É no entanto com alguma dificuldade que me defino como escritor. Sou, ao que parece, o 

autor de alguns livros, mas a minha relação privilegiada com a literatura foi sempre a de leitor – 
caprichoso, volúvel, exigente. Comecei a escrever para recriar o deslumbramento que a leitura me 
proporcionou na juventude e que raras vezes voltei a conhecer na idade madura. Se fosse dotado da 
capacidade de criar sons ou de inventar formas e cores, teria escolhido, para reproduzir esse estado 

                                                 
(*) Elvas, 1943. Licenciado em Direito, foi advogado, jornalista e docente universitário. Durante o Estado 
Novo esteve preso por motivos políticos, foi incorporado em regime disciplinar militar, desertou e exilou-
se. Regressou a Portugal após a queda do regime. Actualmente funcionário internacional, reside em 
Bruxelas desde 1984. Romancista, contista e cronista. Principais obras: Após Aljubarrota (1978), O 
Cavaleiro Cego (1982), O Retrato de Rubens (1985), A Capa Escarlate (1989), Novelas Imperfeitas 
(1991), L’Étoile du Nord (1994), A Lua de Bruxelas (2001). No prelo: Vidas Apócrifas. 
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mágico, a música ou a pintura, artes que sempre suspeitei mais universais do que a literatura; e ousaria 
compor a partitura do Don Giovanni ou pintar Las Meninas, com legitimidade idêntica à de Pierre 
Ménard, autor, como toda a gente sabe, do Quijote. O meu atributo de comunicação residia porém na 
palavra e nas perversões da palavra – a metáfora, a antifrase, a aliteração, a hipérbole e outras, que no 
colégio identificávamos nos Lusíadas. Era pela escrita que me seria dado exercer o meu direito de muito 
imaginar ou, para ser mais explícito, de muito mentir. 
 

A certeza de que era um homem de palavra(s) – para me socorrer de um título sugestivo de 
Ruy Belo –, aconteceu-me quando descobri Stendhal. Pelos meus dezassete anos soube que, no século 
XIX, na Europa apaixonante da epopeia bonapartista, tinha existido um obscuro cônsul, soli tário e 
megalómano, devorado pelo amor da música, da pintura e das mulheres, capaz de levar a cabo na 
literatura, e até provavelmente na vida, aquilo a que eu imperfeitamente aspirava. Escrevi então – ou 
melhor: escrevi desde então – para revisitar o momento em que, nas primeiras páginas da Cartuxa de 
Parma, travei conhecimento com Fabrizio del Dongo. Em vários dos meus personagens há pedaços do 
marchesino, da Sanseverina, de Clélia Conti, do conde Mosca e até do fiscal Rassi, esbirro que integra a 
galeria do mais universal dos servidores do poder. Quis recorrer ao estilo de Stendhal, que, pelo rigor, 
corresponde na literatura ao de Mozart na música, ao de Visconti no cinema, ao de Benjamin Constant no 
direito público. Escrever, como queria Beyle, com a precisão do Código Civil – nos tempos bem recuados 
em que os códigos eram precisos: admiti, se o conseguisse, ser leitor de mim próprio. Tarefa vã: nunca fui 
capaz de me ler ou de me reler com gosto. Evito mesmo folhear os meus li vros, porque começo de 
imediato a corrigi-los, até aos já publicados. Volto-me pois para os li vros dos outros, sobretudo para os 
dos meus mestres. E é como leitor que consigo de novo estabelecer com a literatura uma relação 
compensadora. 
 

Língua e linguagem 
Se hesito em considerar-me escritor, hesito ainda mais em associar ao substantivo o 

qualificativo “português”. É verdade que escrevo em português e que, entre os meus antepassados 
literários, identifico clássicos portugueses: a figura tutelar de Camões, Garrett, Eça, algum Camilo, 
alguma Agustina e muito Teixeira-Gomes. No entanto, não é a pertença a um domínio linguístico nem à 
literatura ou às literaturas desse domínio que define a minha escrita ou, pelo menos, que a caracteriza 
totalmente. Inspiro-me de mestres de outras línguas – Stendhal, mas também Cervantes, Borges, Thomas 
Mann, Yourcenar… – e, para mal dos meus pecados, sinto pouco afinidade com o presente das literaturas 
lusíadas. A minha pátria é certamente a língua portuguesa, mas eu gosto tanto de pátrias que prefiro ter 
várias. As famílias literárias – disse-o recentemente Jorge Semprún –  têm mais a ver com a partilha de 
uma linguagem do que com a pertença a uma língua. A ambição primordial de cada escritor consiste em 
identificar a linguagem que, para além da língua, lhe permite edificar o seu próprio universo e o seu 
próprio estilo. A literatura, que como peixe na água se move nos terrenos da utopia, não-lugar, e da 
ucronia, não-tempo, é uma metalíngua. 
 

Utopia, ucronia 
Abundante em narrativas de viagens no período clássico, a li teratura portuguesa não possui 

uma tradição de ucronias e de utopias, ao contrário da inglesa e da francesa, que, com Thomas Morus e 
Hobbes, Cyrano de Bergerac e Voltaire, instituíram os primórdios do género a que hoje se chama ficção 
científica. Os escritores de Quinhentos, que relatavam os percursos fantásticos das descobertas e 
expedições, dispensavam compreensivelmente a fábula, e Fernão Mendes Pinto não necessitou de 
descrever mundos paralelos para passar por mentiroso. Será preciso esperar pelo século XX para que, 
com as histórias de proveito e exemplo de inspiração voltairiana de Abelaira e Saramago, o género se 
imponha em Portugal. Todavia, uma das primeiras utopias renascentistas europeias está inserida na 
epopeia nacional portuguesa. Refiro-me ao episódio da Ilha dos Amores, nos cantos IX e X dos Lusíadas, 
em que Camões recria o princípio humano do erotismo, rompendo com as imitações de Cristo medievais. 
Como em Ticiano, as deusas e ninfas camonianas retomam a história dos sentidos no local exacto onde o 
cristianismo interrompeu, calando-a, a tradição pagã greco-romana. Eros derrota Tanatos e relega Cristo 
para a plateia, talvez para os bastidores, da história universal da volúpia. Será preciso esperar três séculos 
para que outro poeta se inscreva por direito próprio na linhagem sensual, física – materialista e não 
idealista – de Camões. Refiro-me, é claro, a Garrett. 
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Camões, e depois Garrett, contribuíram decisivamente para a minha iniciação. Há 
vassalagens a Vénus em quase tudo o que tenho escrito; é a partir dos desacatos de Eros que a maioria dos 
meus personagens conquista a liberdade, às vezes até uma parte dos céus. Recordo-me que, com catorze 
anos, copiei no compêndio de geografia dois versos materiali stas do canto IX: “Melhor é experimentá-lo 
que julgá-lo; / Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo” . A máxima aplicava-se, assim o esperava e 
desejava, ao Mundo e ao Amor. Eu vivia na dupla prisão da adolescência e do Portugal salazarista. 
Nenhum adolescente é feli z; e, na realidade carcerária e beata do salazarismo, um adolescente refugiava-
se sem remissão no sonho, na fuga e nos prazeres interditos, domínios reservados da desobediência. 
 

Sonhar com mundos outros, no tempo e no espaço, é para um escritor escrever sobre esses 
mundos. O hábito torna-se vício. Na minha primeira recolha de textos de ficção – Após Aljubarrota, 1978 
–, há duas utopias que são também ucronias: o texto que dá o título ao li vro e a narrativa A Confederação. 
Esta última, um texto de apenas seis páginas,  serviu de base ao argumento do filme com o mesmo título 
que, no interregno revolucionário português posterior à queda do Estado Novo, recebeu um acolhimento 
polémico. Anos mais tarde, O Cavaleiro Cego, o meu primeiro romance, publicado em 1982, terá como 
cenário uma república imaginária de língua portuguesa nas Caraíbas, a Democratíssima República de 
Santa Maria, onde um tiranete de cordel – de certo modo todos o são – instaura um regime perfeito, 
totalitário e sinistro como todos os regimes perfeitos. Que os deuses nos protejam não só dos terrores dos 
Infernos mas também das perfeições absolutas dos Paraísos! – conclui Filipe Ramos, um dos dois 
personagens em torno de quem a acção se estrutura. Em A Capa Escarlate, romance publicado em 1989, 
tudo se passa no melhor dos mundos: uma república africana, também de língua portuguesa mas não 
identificada, onde vigora um marxismo tropical orquestado por burocratas arrivistas. O que na Europa 
fora a ilusão de sucessivas gerações de intelectuais – a minha, nomeadamente – torna-se em África a 
realidade grotesca do despotismo vulgar. Diz Tomás, o personagem central: "Faço parte de uma geração 
que, até ter atingido a idade madura, acreditou piamente na possibili dade de restaurar a fronteira entre o 
Bem e o Mal. Fazia-o com recurso a alguns maniqueísmos que se revelaram catastróficos na medida em 
que o Mal soube assumir a face do Bem. Seremos capazes de sair do círculo vicioso de equívocos que 
chama à ditadura democracia, ao desespero esperança, ao academismo liberdade criadora? Seremos 
capazes de edificar um novo classicismo?" 
 

Exílio, expatr iação, emigração 
“ Erros meus, má fortuna, amor ardente, / Em minha perdição se conjuraram.” Aos meus 

exílios imaginários, através da leitura e da escrita, seguiram-se exílios que, à falta de melhor, quali ficarei 
de reais. “ Saudade! Gosto amargo de infeli zes, / Delicioso pungir de acerbo espinho” – dirá Camões, 
longe da Pátria, pela pena de Garrett. Na História portuguesa, a fuga para terras onde reina a tolerância, 
ou pelo menos onde o anonimáto é possivel, surge com as perseguições do século XVI e seguintes, 
maxime com as do Santo Ofício, a que estão associados os nomes de Damião de Goes e do Cavaleiro de 
Oliveira. Mas, se Camões e Tomás António de Gonzaga cantam os males do desterro e a nostalgia da 
pátria, o tema só será introduzido na ficção no início do século XIX, através, nomeadamente, das obras 
dos fundadores do romantismo: Almeida Garrett e Alexandre Herculano. A partir do século XX, o exílio 
vulgariza-se, não apenas como facto social e político, mas também como fenómeno literário. Há hoje 
exílios de pobres e de ricos, exílios dos que lutam pela liberdade e dos que a esmagaram ou pretendem 
esmagá-la, exílios dos que fogem à família, aos amores, ao fisco ou a si próprios; há como sempre houve, 
exílios exteriores e exílios interiores, vividos na própria pátria, no ostracismo e no silenciamento; há, 
como sempre houve, exílios voluntários. E todos esses exílios são narráveis e narrados. 
 

Eduardo Lourenço estabelece a distinção entre “expatriado” e “exilado” , atribuindo ao 
primeiro a escolha da ausência, que é imposta ao segundo por vontade alheia. Eu autonomizaria também a 
categoria de “emigrante”: o que sai do país por imposição económica, mantendo-se mentalmente na pátria 
abandonada. E, entre todos os escritores do exílio, da expatriação e da emigração do século XX 
português, distinguiria José Rodrigues Miguéis, nascido em 1901, cuja vida activa decorreu entre Lisboa, 
a Bélgica e os Estados Unidos, país onde viveu de 1934 até à morte, em 1980, mas que mentalmente 
permaneceu sempre arreigado a Portugal. Esta atitude – patriótica, saudosista, chamemos-lhe assim – 
aproxima-o das várias correntes do reali smo que dominam a novelística portuguesa ao longo do século e 
em que, de Aquilino Ribeiro a Ferreira de Castro, a Alves Redol, a Miguel Torga e até ao salazarista 
Joaquim Paço d´Arcos, a saída do país por motivações económicas e políti cas se encontra no centro da 
acção. A qualidade ficcional, ensaística e estilística da prosa de Rodrigues Miguéis marca um dos 
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momentos altos da literatura portuguesa contemporânea. Em L´Étoile du Nord (1994) incluí um ensaio 
sobre as relações do escritor com a Bélgica. 
 

No meu caso, dois romances abordam situações e ambientes de exílios interiores e 
exteriores: A Homenagem a Vénus (1997) e A Lua de Bruxelas (2001). Transcreverei do primeiro o 
diálogo entre dois personagens que, finda a euforia revolucionária, falam do amor, da acção políti ca e da 
saída do país que, regressado à apagada e vil mediocridade, se tornara, de novo, lugar do mais 
insuportável dos exílios – o interior: 
 

“ Continuaram a beber e, com aquela inocência procurada que o caracterizava, Ramiro 
exclamou: 

– Queres então dizer-me que é possível amar pelo prazer mais do que pelos sentimentos! 
– Assim é – concordou Daniel. – A felicidade reside no prazer. 
A partir de tais premissas aventurou-se também numa teoria geral da acção política. 

Nesta, a casa do prazer é a do jogo e do divertimento, práticas que o Portugal em revolução lhe 
proporcionava. Ramiro discordou no que lhe dizia respeito: não encontrava qualquer prazer no 
renascer, no interior do próprio processo revolucionário – era a linguagem da época –, do Portugal 
eterno, medíocre, repressivo e ignorante. 

– Mas, enfim! – disse Daniel sem grandes certezas, – temos que impedir essa ressureição. 
Contraímos uma dívida para com o país onde nascemos. E o povo… 

– Não, não! – Ramiro abanou a cabeça e distendeu-se. Na cálida bonança do anoitecer, 
saboreava as fragrâncias do vinho e da maresia. 

– A pátria é hoje para mim um conceito optativo. Como a religião. E a família. E a 
ideologia política. Para ti também, suponho. 

– Também. 
Foram voltando lentamente pela Marginal. Ramiro conduzia e, em silêncio, ambos 

admiravam o espectáculo deslumbrante do diálogo nocturno de luzes e sombras que, da costa, se 
estendia até à linha do horizonte. Batido pelo luar, o oceano ondulava com a lascívia de um ser vivo. Ao 
longe cintilavam as luzes dos navios e dos aviões de passagem, o olho intermitente do farol de Cabo 
Espichel e os secretos clarões dos astros. Envolvendo tudo, uma abóbada imensa, esculpida no azul-
ferrete do mar e do céu. Embalado pelo sussurrar das águas na margem, Daniel sentiu saudades de um 
tempo e de um espaço imaginários, tão voláteis e tão profundos como o coração luminescente daquela 
noite. 

– Devo então entender que deixaste definitivamente de gostar de Portugal? – perguntou. 
– Mas eu gosto de Portugal! – respondeu Ramiro. – Gosto mais, muito mais, de Portugal 

do que, por exemplo, da Bechuanalândia. Ou da Moldávia. Ou da Arábia Saudita” . 
 

"À distância", considera o protagonista de uma das Novelas Imperfeitas, livro que publiquei 
em 1991, "sinto-me capaz de aceitar uma relação desdramatizada, pacificada até, com Portugal. Se lá 
estou tudo se complica. Ora ninguém pode viver em confli to permanente com o país onde nasceu. Como 
ninguém pode disputar-se incessantemente com o pai ou com a mãe. Só me resta, assim, manter-me longe 
de Portugal, bem longe..." Em A Lua de Bruxelas narro, ficcionando-a, a vida atribulada de Garrett nos 
dois anos (de 1834 a 1836) que passou na capital belga na qualidade de encarregado de negócios de 
Portugal. Anos de rosas e espinhos, de fidelidades e traições, de grandezas e misérias. “A Pátria foi o 
lugar do meu primeiro desterro e do meu primeiro exílio” – diz Garrett no termo da missão. – “Fui 
perseguido, preso, expulso, ignorado, silenciado, e saí de Portugal. Fiz então do exílio a minha nova 
Pátria, edificada na amargura mas também na exaltação, na infeli cidade mas também na liberdade do 
corpo, dos sentidos e, sobretudo, da alma. Transformei frequentemente a existência numa vertigem. No 
entanto, construí raízes, inventei uma biografia, encontrei os motivos e as referências da minha criação, 
ou seja, de mim próprio. Reconstruí-me, refiz-me, renasci. Agora, regressando a Portugal, regresso ao 
exílio.”  
 

Extraterritorialidade 
Outro conceito ainda – o de extraterritorialidade, introduzido nos estudos literários por 

George Steiner – permite designar a deslocação espacial e temporal na literatura. Steiner define a 
extraterritorialidade como a característica de uma “ literatura de exílio” de escritores que praticam um 
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plurilinguismo linguístico próprio de “deslocados” , autores, cito, que “mantêm uma relação de hesitação 
dialéctica, não só com a sua própria língua mas com várias línguas” . Trata-se de um conceito apto a 
pensar o exílio cultural (e portanto linguístico e literário) – exílio simultaneamente interior e exterior, que 
origina situações de fronteira. 
 

Steiner refere, a propósito, três escritores do século XX – Nabokov, Borges e Beckett – que 
praticaram a virtuosidade em várias línguas, recorrendo a uma criptolíngua ou metalíngua que, volto a 
citar, resulta numa “estratégia de exílio permanente” . Esse reencontro cosmopolita com Babel – tema 
fetiche de Borges –, que constitui provavelmente uma das heranças mais fascinantes e mais pesadas da 
modernidade, tem raízes no bil inguismo do classicismo e do neoclassicismo europeu – com o recurso a 
uma literatura pensada simultaneamente em latim ou grego e numa língua vernácula, e, mais tarde, na 
língua nacional e no francês, língua do Iluminismo e, a partir do século XVII , das relações internacionais. 
 

Em Portugal, essas raízes associam o português ao castelhano e ao latim –  em Camões, em 
Sá de Miranda, em António Ferreira, em Gil Vicente, em D. Francisco Manuel de Melo –, ou o português 
ao francês, na família de escritores e intelectuais que, no século XVIII , são designados pelo termo 
genérico (e bem significativo) de “estrangeirados” . Nos séculos XIX e XX, são escritores 
“extraterritoriais” como Garrett e Eça que renovam a linguagem literária, importando do inglês e do 
francês recursos estilí sticos e temas, e sobretudo a disciplina e a contenção que depuraram o português 
literário daquilo a que Garrett chamava a linguagem dos frades. Mais recentemente, eu integraria na 
mesma família António Patrício, Teixeira-Gomes, Jorge de Sena e Nemésio. De todos, e dado o tempo 
limitado de que disponho, destacarei Manuel Teixeira-Gomes que, homem de negócios e políti co – 
representante da casa comercial da família na Europa, embaixador em Londres, presidente da República, 
faleceu exilado em 1940, em pleno Estado Novo –, deixou uma obra originalíssima, caracterizada pela 
qualidade e pela sensualidade dos temas e do estilo. O Algarve e os Países Baixos, o Norte de África e 
Paris, as aventuras eróticas com plebeias e aristocratas, a literatura e a pintura, o empenhamento cívico e a 
solidão organizam os cenários requintados das novelas, peças de teatro e crónicas de um escritor  que o 
establishment político e literário português silenciou quanto e quando pôde por múltiplas e 
desencontradas razões. Sempre que sou convidado para falar dos meus li vros em público, pergunto-me se 
não deveria antes, por humildade e empatia, falar da obra de Teixeira-Gomes. Já o fiz nas jornadas 
literárias da Europália/Portugal, em 1991, em Bruxelas. O escritor é aliás o protagonista de O Jardim dos 
Van Buuren, uma das Novelas Imperfeitas, li vro que publiquei nesse mesmo ano; e é pretexto para três 
crónicas incluídas em L’Étoile du Nord, que publiquei (em francês) em 1995. Eu, que nasci três anos 
depois da morte de Teixeira-Gomes, gosto às vezes de pensar que reencarnei o espírito inquieto, 
hedonista, solidário e solitário deste estrangeirado. Extraterritorial como eu próprio me vejo. 
 

Na literatura portuguesa, é porém inevitavelmente a Pessoa que o conceito de 
extraterritorialidade nos reenvia de imediato, a essa border-line do poeta entre o inglês e o português, 
entre o ser e o não ser, entre ele próprio e o outro, entre a heterossexualidade e a homossexualidade. 
Pessoa não é um escritor, mas uma literatura, um autor que, como Joyce – outro extraterritorial – pretende 
introduzir, meter, “ all space in a nutshell” . Nada mais dramático, nada mais divino, nada mais diabólico 
– nada mais criativo e nada mais imaginário, portanto. O exílio desloca-se da geografia e da cultura para a 
identidade psicológica e literária do autor. Aproxima-o assim de uma Humanidade de deslocados, 
desalojados, refugiados e desaparecidos que é, afinal de contas, a nossa contemporaneidade. 
 

A palavra 
Voltei recentemente a Weimar e tentei de novo decifrar o enigma dos pavilhões de Goethe. 

Era um fim de tarde de Inverno, a chuva caíra durante todo o dia, uma luz violeta envolvia a cidade. 
Então, no lusco-fusco, ao som da Sonata em si menor de Liszt – outro dos ilustres hóspedes de Weimar 
cuja memória continua a habitar o parque –, os charcos de água, os riachos, as gotas da chuva, o 
firmamento, tudo reflectiu os pavilhões e os reflexos dos pavilhões, e os reflexos dos reflexos. Já não 
eram dois, mas quatro, seis, dez, vinte, oitenta. Iguais como gémeos, perfilados ao longo das alamedas da 
eternidade germânica. Eu próprio me reflectia e me prolongava nos infinitos espelhos líquidos. E tanto a 
identidade do pavilhão de Goethe como a minha própria se fundiam na multipli cidade de imagens, 
sombras e incógnitas. 
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Talvez a fusão entre o eu e o outro permita compreender o conceito de extraterritorialidade. 
E talvez, o imaginário enquanto metáfora da utopia, da ucronia, do não-lugar, do outro tempo, do outro 
espaço, do Paraíso, do Eldorado, da Passárgada, da fuga, do exílio, da deportação, da extraterritorialidade 
numa palavra, permita resolver o mistério dos pavilhões do parque romântico de Weimar. O imaginário é 
o espelho do real. É por isso que o real se limita a reproduzir uma parte limitada do imaginário. É o 
imaginário – e não o real – que possui a faculdade de meter “ all space in a nutshell” . Nessa função 
demiúrgica, o imaginário literário serve-se do instrumento da palavra. Ora, como perguntava 
enfaticamente Oscar Wilde, haverá algo mais real do que a palavra? 
 

RESUMO: A comunicação fundamenta a literatura – uma metalíngua – na virtude de muito imaginar do 
homem de palavra(s). No contexto do XIX Encontro, o autor examina a utopia, a ucronia, o exílio e a 
extraterritorialidade como temas da literatura portuguesa e da sua própria produção literária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Utopia; ucronia; exílio; emigração; extraterritorialidade.  
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ABSTRACT: This essay aims at interpretating portuguese popular short stories collected by Consiglieri 
Pedroso considering the relationship they establish with time. Both individual and colective times are 
considered in order to identificate the way each one tells his own story and reflect about his experiences. 
Narrating becomes thus a commitement to see with an attentive sight, capable of bringing to life the 
gestures and voices of those that although already gone continue to live through the narratives. 
 
KEYWORDS: short stories; popular; Portugal; time; identity. 
 
 

   Lá vai o português, diz o mundo, quando diz, apontando umas criaturas carregadas de 
História que formigam à margem da Europa. Lá vai o português, lá anda. Dobrado ao peso 
da História, carregando-a de facto, e que remédio – índias, naufrágios, cruzes de padrão (as 
mais pesadas). Labuta a côdea do sol a sol e já nem sabe se sonha ou se recorda. Mal nasce 
e deixa de ser criança: fica logo com oito séculos. (Lá vai o português, José Cardoso Pires) 
 

O fragmento acima expressa o modo muito particular do português relacionar-se com o 
tempo, que lhe pesa. Em face da densidade do passado, ressalta a insignificância, quase transparência do 
presente. O autor segue a reflexão sobre quem é o português nos idos de 77 como um preparo para tratar 
do que  de fato lhe interessa: Gente, um álbum de fotos tiradas entre 60 e 69, de um autor chamado 
Gageiro. Parece a Cardoso Pires que, 

 

velhos ou crianças, velhos sem infância, acrescente-se, os personagens de Gageiro só 
conhecem uma libertação essencial, o sono.  Sono, contraponto do cansaço animal. Branco 
que tudo apaga, a fome, o tempo, a geografia. Introdução à infância, prefiguração da morte 
(“sono da morte”, diz-se nas oratórias). Sim, tudo isso, tudo isso. Tal como o nu, a flor ou a 
nuvem fazem o tema de certos artistas, aqui, no “Retrato do Português Geral” assinado 
Gageiro, o sono é a libertação indispensável e alastra como uma transparência sobre a 
paisagem.1 
 

Da espontaneidade das fotos de Gageiro brota o cotidiano com sua forte presença, 
linguagem que Pires chama de oral, de confronto direto, coagulados tudo e todos por essa transparência. 
Que contraste, então, com o imaginário antes aludido, que imputa a essa gente o peso da história e a 
sensação de marginalidade. Talvez o que o autor queira explicar, enfim, seja uma velha letargia que cai 
tão bem às gentes do cume da cabeça da Europa, lugar onde a terra se acaba e o mar começa. À maneira 
de D.Sebastião, amante de caçadas em meio à neblina, o português sente-se bem com o branco do sono, 
princípio e fim irmanados como um deus bifronte. Semelhante concepção de tempo impregna a leitura de 
Eduardo Lourenço, para quem a saudade é o lugar em que reside o tempo português: “É esse lugar de 
sonho, esse lugar ao abrigo do sonho, esse passado presente, que a ‘alma portuguesa’ não quer 
abandonar”.2   

Um país caracterizado por tal apreço pela suspensão do tempo deve sentir-se muito à 
vontade com o repertório proveniente da tradição popular, no qual o pano de fundo atemporal e a 
repetição fazem lembrar a paisagem esbranquiçada dos instantâneos de Gageiro. Os seres e as paisagens 
ali flagrados constituem registro da insidiosa presença de um certo arcaísmo que, para o bem e para o 
mal, prolonga-se na lusa história. Se, de um lado, são comuns ainda hoje desafios em feiras, as festas 
regionais e as celebrações religiosas de longa tradição, de outro, o desejo de finalmente integrar-se à 
Europa de fato e de direito – desta feita não imaginariamente mas na rede globalizada de que a 

                                                        
1 PIRES, José Cardoso. Lá  vai o português. In: ___. E agora José?  2.ed. Lisboa: Dom Quixote, 1999. 
p.24 
2LOURENÇO, Eduardo. Tempo português. In: ___. Portugal como destino seguido de Mitologia da 
saudade. Lisboa: Gradiva, 1999. p.93 
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Comunidade Européia é ator relevante – parece guiar o país definitivamente para o futuro. Com certa 
ironia, Eduardo Lourenço reproduz a síntese sobre a maneira de ser do português que ouvira de um 
engenheiro:  “somos um povo de pobres com mentalidade de ricos” , com o que pretende ilustrar o 
comportamento da elite portuguesa, historicamente afastada do povo numa existência pícara “herdeira de 
uma tradição guerreira de não-trabalho e parasitária dessa atroz e maciça ‘morte de trabalho’ dos 
outros” .3  Nesse contexto, portanto, de aspirações globais, voltar-se para o universo da tradição e do 
popular pode parecer mais um anacronismo de uma cultura historicamente ligada ao passado, muitas 
vezes de forma doentia. Além disso, embora seja fértil e diversificada, a produção popular costuma 
padecer de um certo descaso por parte dos estudiosos, dado que revela a ignorância a respeito de uma 
dicotomia básica desses textos: a permanência lado a lado com a renovação.  

Freqüentemente etnógrafos, folcloristas e pesquisadores em geral buscam examinar nas 
obras populares a existência de estruturas, mitos ou motivos que percorrem as diversas culturas. Muito já 
se falou sobre as possíveis origens de alguns desses elementos ou sobre as regularidades dos relatos, 
resumidos no esquema de dano e reparo. Contudo, mais importante do que a afirmação da primazia ou do 
caráter autócotone de determinada narrativa vem a ser  o reconhecimento de que “sobrevivem os contos 
populares que, ao transcenderem barreiras nacionais e lingüísticas, o fazem criando raízes autóctones nos 
locais de transmissão” , ou seja, “é graças a terem se tornado verdadeiramente nacionais que alguns contos 
são universais”.4 Sem perder de vista a peculiar relação do português com o tempo, quer-se, no volume de 
contos coletados por Consiglieri Pedroso,  “escutar” a voz do outro, voz do tempo sem tempo da narrativa 
oral e popular de Portugal. 

Conforme explica o coletador, os relatos foram obtidos a partir de depoimentos orais de 
pessoas conhecidas, inclusive de familiares; logo, não espelham a diversidade regional do país, por 
exemplo, tampouco revelam uma metodologia clara. No entanto, mostra-se preocupado em respeitar o 
que foi dado colher “da boca virgem do povo” , “ impregnado do suave perfume da alma popular”, posto 
que seria parte relevante tanto da História do país como da evolução do espírito humano. Assim, aceita 
como inevitável o que seus antecessores em parte negavam, a presença do individual na criação 
tradicional, posto que “quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto”.5 Nessa mesma direção, 
importante estudo de Viegas-Guerreiro, Para a História da Literatura Popular Portuguesa, estabelece 
um conceito menos restritivo que a média. Define a literatura popular como “toda a matéria literária que o 
povo entende e de que gosta, de sua autoria ou não” .6 Fica, assim, subentendido que não precisa haver um 
autor que se identifique como popular para que o texto assim o seja, posto que em todo processo 
inventivo muitos colaboram, embora apenas alguns acabem por assinar um texto. Acrescenta que  

 

toda peça literária que por ele passe, com muita ou pouca demora, recente ou antiga, lhe 
pertence: a anônima e a que tem nome, transmitida oralmente ou por escrito. Não carece, 
repitamos, do elo do tempo, da chancela tradicional, mas de que tenha sido autêntica, viva, 
funcional.7 
 

Essa vivacidade, pois, é a garantia de que um texto se torne popular, independentemente de 
classe social de produtores, receptores ou do fato de ter o povo como assunto ou ainda de sua antiguidade. 
Guerreiro destaca também como traço a oralidade, pelo fato de boa parte dessa literatura ser inventada 
para ser ouvida, fazendo, nesse ponto, um reparo: a invenção da escrita acaba por contribuir para criar um 
fosso entre escrito e oral, entre civili zado e selvagem, restando ao dito “povo” os atributos de tosco, 
imperfeito, ou a incapacidade de produzir ciência (apenas a sabedoria prática lhe seria possível).8 

                                                        
3 LOURENÇO, Eduardo. Somos um povo de pobres com mentalidade de ricos. In: _____. O labirinto da 
saudade.Lisboa: Dom Quixote, 1992. 
4 CARDIGOS, Isabel. Do regionalismo e internacionalismo nos contos populares. In: CRISTÓVÃO, 
Fernando: FERRAZ, Maria de Lourdes & CARVALHO, Alberto (orgs.) Nacionalismo e regionalismo 
nas literaturas lusófonas. Lisboa: Cosmos,1997. p.98 
5 PEDROSO, Consiglieri. Introdução. In: _____. Contos populares portugueses. São Paulo: Landy, 2001. 
p.14 e seguintes. A partir desta citação, sempre que mencionado um conto, ele terá apenas a página 
referida no corpo do texto. 
6 GUERREIRO, M. Viegas. Para a história da literatura popular portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura Portuguesa, 1978. p.10. 
7 Id.Ib. p.11 
8 Em consonância com esse conceito de Guerreiro, Bernard Mouralis ressalta o quanto há de 
arbitrariedade e de convenção na divisão que se faz entre o que é literário e o que não é: “a divisão do 
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Com algumas oscilações nos séculos anteriores, essa perspectiva se faz presente no século 
XIX, quando Garrett, na esteira sobretudo dos românticos alemães, idealiza a produção popular 
portuguesa como rude e primitiva, arquétipo da pureza de alma. Já sob a influência dos ismos do final do 
século, Teófilo Braga repete o padrão garrettiano na visão mítica do vulgo e de sua arte, espontânea e 
pura. Pouco praticou a recolha direta, vieram-lhe os textos de amigos ou de li vros. Adolfo Coelho 
recolheu do povo, de li vros e de amigos, e confessa que altera os textos em nome de um suposto “rigor 
científico” . Repete as idéias sobre o atraso do popular, tomado como fonte de inspiração para a posterior 
produção de uma verdadeira literatura, autenticamente nacional. Por fim,  “Leite de Vasconcelos foi o 
primeiro etnólogo a proclamar a grande importância do trabalho de campo, da recolha directa, e a 
executá-lo. Percorreu o país de ponta a ponta, de caderno na mão, tomando notas de tudo, recolhendo da 
boca do povo quanto ele sabia”9, apesar de continuar defendendo o atraso do vulgo. 

Diferente dos mestres do oitocentismo, Pedroso opta por preservar variadas versões de 
mesmo conto, interferindo o mínimo possível. O autor, inclusive, contesta a opinião de Adolfo Coelho de 
que os contos tradicionais de Portugal estariam num estado de manifesta dissolução; ao contrário, mesmo 
ciente de que Portugal foi dos últimos países a coligi-los, entende que 

 

A confusão de episódios, porém, nem sempre é indício de dissolução próxima, e mais ou 
menos  pode ela reconhecer-se em todas as colecções, mesmo nas mais opulentas e bem  
conservadas. A confusão de episódios é neste caso o resultado inevitável do trabalho 
inconsciente e espontâneo do sincretismo popular. Quanto ao que diz respeito ao caráter 
simplesmente enumerativo e pouco poético das versões portuguesas, não nos parece que 
esta asserção tenha um valor absoluto para todos os casos.10 
 

Além de revelar simpatia profunda por seu objeto, Pedroso mostra-se afinado com leituras 
mais atuais da cultura popular. No capítulo introdutório à Dialética da colonização, Alfredo Bosi 
pergunta se, no processo de colonização, “para além das adaptações mais evidentes, não teriam o culto e a 
cultura (e a arte que de ambos se nutre) suprido, pela sua faculdade de dar sentido à vida, tudo quanto a 
rotina deixa insatisfeito ou intocado” .11 Num mesmo sentido, ao debater conceitos como “aculturação 
formal” ou “reinterpretação” de uma cultura pela outra, Bosi indica um caminho produtivo de análise, 
tendo em vista, de um lado, o repúdio a um esquema valorativo, que considera uma forma superior a 
outra, e, de outro, a ênfase no que chama de “sincronia sagaz” , capacidade de sincretismo democrático 
observada na cultura popular, que faz os tempos e os saberes conviverem no espírito antes expresso de 
“dar sentido à vida”. 

Nesse sentido, pretendemos exempli ficar algumas das saídas originais, os modos com que a 
liberdade dos narradores populares possibilit a a apropriação do outro num exercício de afirmação de 
pertencimento a um grupo, mas também de atenção à diversidade e à alteridade. Tudo isso à luz da 
problemática referida no início deste estudo a respeito do modo ambivalente do português relacionar-se 
com o tempo na contemporaneidade. Em alguns contos aparecem elementos nem tão comuns ao modelo 
tradicional, como a referência a viagens marítimas e a espaços representativos do que foi o império além-
mar de Portugal. Não parece, nesse sentido, aleatória a escolha de África e Ásia como lugares para 
princesas se refugiarem em “João Peludo” . Aliás, neste mesmo conto, o protagonista é um menino que é 
filho de uma mulher com um urso, no que identificamos um  lugar-comum da literatura clássica, as 
metamorfoses em que os reinos da natureza se misturam, o que evidencia o trânsito entre os saberes, 
sejam da alta ou da dita baixa cultura. Em “Os macacos” é toda uma corte que se acha enfeiti çada na 
forma de macacos. Aparece, em “A menina fina”, uma fada que avisa a um rei para proteger as filhas 
numa torre por temer um naufrágio, embora morassem em terra, num castelo. Talvez seja uma alusão ao 
dilúvio final, aqui equivocadamente chamado de naufrágio. De qualquer modo, a narrativa bíbli ca 
interage com a popular de forma natural, efetivando, como nos casos anteriores, o sincretismo sagaz de 
que falava Bosi.  

                                                                                                                                                                   
campo literário em dois sectores distintos não se justifica nem pelas características inerentes às próprias 
obras, nem pelo público ao qual se dirigem ou pela maneira como até ele chegam, mas pelo estatuto que a 
sociedade atribui às obras.(...) O estatuto de uma obra não tem validade em si mesmo. Constitui o produto 
de uma convenção e não assenta, por isso, em nenhuma característica própria da obra”. As 
contraliteraturas. Coimbra: Almedina, 1982. p.67; p.68 
9 GUERREIRO, M. Viegas. Op.Cit. p.89 
10 PEDROSO, Consiglieri. Op.Cit. p.30-31. 
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.29 
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Se, de um lado, príncipes e princesas enfeiti çados enfrentam as maiores peripécias em meio 
a seres fantásticos e lugares inimagináveis, de outro, povoam as páginas alguns exemplos que remetem 
muito claramente a elementos da realidade portuguesa, mesmo que imersos no maravilhoso. São 
nomeadas profissões populares, normalmente de cunho artesanal, como a do ferreiro salvo pela sua fé em 
“O ferreiro da maldição” . No texto “João Peludo” há também a menção a armas de fogo, elemento 
evidentemente contextual: “Mas o diabo para se vingar de João Peludo, deu-lhe armas de fogo que foi 
quando foram inventadas, e ele matou João Peludo” (p.307).  Até o tempero típico, o alecrim, comparece 
usado para o batismo pelos cristãos no conto “O menino sem olhos” , de modo que o local e o universal 
encontram-se fundidos pela apropriação que é feita por cada narrador dos relatos que a ele chegam. 

A presença concomitante de fantasia e realidade  pode ser expli cada pelo comentário de 
Italo Calvino na introdução do volume por ele organizado das Fábulas italianas. Após dois anos 
mergulhado nas recolhas de diversos conterrâneos, Calvino, escritor notório por sua erudição, se confessa 
capturado pela natureza tentacular, aracnídea da tradição oral, e revela sua única convicção, a de que as 
fábulas são verdadeiras em sua infinita variedade e infinita repetição: 

 

Quem sabe o quanto é raro na poesia popular (e não popular) construir um sonho sem 
refugiar-se na evasão, apreciará estas pontas extremas de uma autoconsciência que não 
rechaça a invenção de um destino, esta força de realidade que explode inteiramente em 
fantasia. Melhor li ção, poética e moral, as fábulas não poderiam dar.12 
 

Essa realidade que explode em fantasia, por vezes, dá origem a textos que não terminam 
com um final feli z, o que é possível mas chama, por isso mesmo, atenção, ao atestar a naturalidade com 
que os reveses convivem com os prodígios nesses textos, algo facilmente reconhecido pelo leitor, que 
com esse mundo faz um pacto espontâneo. Em “A menina e o bicho” , pela inveja das irmãs, a menina 
perde o amado, que definha transformado em bicho, vítima de um encantamento. Ela “meteu-se em casa 
sem comer nem beber, e dali a dias morreu também” (p.94). Se aqui o destino adverso é exposto 
cruamente, outros contos ensinam que a ordem social pode ser subvertida com a esperteza dos anti-heróis, 
como na “História de João Grilo” , em que o riso soma-se ao grotesco na figura do rei ludibriado pelo 
rapaz pobre que tem a seu lado a sorte e a astúcia, na falta de entes maravilhosos que por ele intercedam. 
Serão freqüentes os diálogos entre esse ersonagem da cultura popular e outros da literatura erudita (cabe a 
pícaros, sátiros e malandros de todas as latitudes expressar a mesma lógica carnavalesca, a inversão 
anárquica das hierarquias sociais). 

Com tudo isso, vimos a presença da cultura popular, da realidade e do maravilhoso nesses 
textos. Um outro elemento ainda merece destaque. Como uma forma de abrir-se ao ouvinte, os elementos 
da oralidade trazem para um primeiríssimo plano a sabedoria coletiva, o ritmo dos antigos xamãs no ato 
da escuta/leitura, de modo que as fórmulas liberadoras estabelecem gestos de pertencimento a um grupo, 
atribuem sentido para o vivido. O historiador Nicolau Sevcenko recupera as origens xamânicas da 
narrativa, responsáveis pelo seu caráter ritual. Quer-nos parecer que o contador de histórias pode ser 
aproximado ao xamã, feiti ceiro que, do fundo da caverna, 

 

liga o profano com o sagrado, o presente com o passado e o futuro, a vida com a morte. Sua 
função é arrastar as pessoas para uma travessia, durante a qual elas se desprendem das 
referências do dia-a-dia, e assim, inseguras, assustadas, confusas, se entregam à sua 
orientação, vivendo um modo superior, mais elevado de experiência, para retornarem 
depois transformados pela vertigem do sagrado,  que lhes ficará impresso na memória pelo 
resto de suas vidas.13 
 

Não obstante as modificações na sociedade moderna, em que o sagrado parece ter 
sucumbido à formalização do pensamento lógico, algo da importância do xamã subsiste naa atitudes dos 
que, de algum modo,  conduzem as emoções e valores coletivos e sugerem a inspiração como contraponto 
ao absolutismo do racional na vivência dos rituais da cultura. Por paradoxal que pareça, a simplicidade 
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dos contos populares pode conter em si a atualização do ritmo, do corpo em movimento repleto de 
significados, como ocorria nos rituais xamânicos até serem reprimidos: 

 

As derivações mais antigas do xamanismo aparecem na figura dos profetas, dos videntes, 
dos poetas, elementos que, a rigor, não se distinguem entre si e cumprem, basicamente, o 
mesmo papel, achando-se, porém, cada vez mais deslocados para as margens das 
sociedades sedentárias, em que grupos de famílias aristocráticas pretendem monopolizar e 
manipular, em seu favor, a herança cultural, isolando-a em relação aos grupos subordinados 
e aos despossuídos. O xamanismo é esvaziado em função de uma hierarquia sacerdotal sob 
controle e tanto a excitação de emoções coletivas quanto a produção de estados de transe 
passam a ser vistos sob suspeita, quando não são diretamente reprimidos.14 
 

Algo dessa presença epifânica pode ser identificado nas inúmeras ocorrências da oralidade 
nesses contos, índices do corpo, da voz, de um tempo vivido e recuperado no ato de contar/escutar. Ë o 
caso, por exemplo, do conto já referido do sacristão que casou com uma velha, que termina com a 
sabedoria do popular: “O ai queria dizer que se Joana fosse João há muito tempo que meu pai era cabrão” 
(p256), ou no ditado que expressava a sina do ferreiro: “ ferreiro da maldição, que quando tinha ferro não 
tinha carvão” (p.309). Talvez o aspecto mais significativo seja a capacidade lúdica desses textos, capazes 
de provocar associações insólitas, estimular a fantasia mais íntima, apta a fazer adultos e crianças 
sonharem com outros mundos sem perderem o nexo com o seu  tempo e espaço. Outra modalidade de 
vocalização encontra-se nos casos, raros nesse volume, de um narrador que se insere na história como 
testemunha. “O ladrão da mão cortada” é encerrado com a seguinte declaração do narrador: “E eu que era 
soldado, no tempo, quando vi isto vim-me embora”. (p.274)  Pode-se também referir a metalinguagem 
em, por exemplo, “O rei cego” e “Os ladrões” , que finalizam com “Acabou-se” (p.411), ou a atualização 
temporal em “A estalajadeira” , que aproxima o narrado do presente do leitor: “Ficaram muito contentes; 
não houve mais novidade nenhuma e ainda hoje em dia lá estão” (p.374). 

Voltando-se para o início deste trabalho, pode-se perguntar onde está esse tempo português, 
enovelado na neblina da saudade? E onde está esse português vergado sob o peso dos padrões, índias e 
naufrágios? Em que medida dialoga com esses seres atemporais, universais, habitantes de distantes torres 
e assustadoras florestas?  

Parece-nos que as alusões religiosas, mais propriamente católi cas, estão imantadas do toque 
português, aquele espírito lírico, saudoso e um tanto melancólico de longa data, senão vejamos. São 
matizados pelas  influências do catoli cismo (quando da interferência de santos, de Deus, do Diabo, da 
morte alegorizada au ainda da Virgem Maria) elementos do medievalismo atemporal desse repertório,  
muitas vezes em substituição aos seres mágicos, tradicionais aliados dos heróis populares, o que diz muito 
a respeito da religiosidade lusitana, de fundas raízes e acirradas convições, fonte do messianismo e do 
milagrismo dessa sociedade. Caso notável pelo apuro de linguagem é do conto “A afilhada de São Pedro” 
(que possui outra versão na mesma coletânea, “O sacristão que casou com uma velha” ), em que o santo 
aparece como velhinho que apadrinha a filha de um casal pobre. Seus ensinamentos, em linguagem 
alegórica, reproduzem dogmas cristãos a respeito dos pecados, da existência do Purgatório, como no 
trecho: “E agora tu vais servir, e hás de aturar muita coisa, porque aqueles que aturam e têm paciência vão 
para o céu” (p.109).  

No entanto, há também o traço jocoso da cultura lusitana, expresso desde o cancioneiro 
satírico medieval, no conto que alude aos atropelos do sacristão que casa com uma mulher velha - “mais 
adorava o sacristão a (sic) velha do que a velha ao Senhor” (p.245). O enlace provoca comentários 
maliciosos da comunidade, a ponto do casal ter de abandonar suas origens quando a velha engravida, 
tema recorrente que se prolonga desde a  literatura erudita às manifestações da cultura popular. Não 
menos inquisitorial e violento é o relato de “O rio de sangue” , em que os ideais de martírio desfilam 
ameaças aos fiéis mais renitentes na menção de almas atiradas aos infernos em que jorram rios de sangue 
jorrando e o chumbo derrete. 

Idéias como essas permitem acomodar o repertório proveniente da tradição popular no 
âmbito dos espaços culturais da liberdade, em que cada identidade estabelece um sentir comum no tempo, 
no espaço e em relação com outras. Corpo e voz remontam a um percurso iniciático que se perdeu na 
contemporaneidade esvaziada de afetos, sujeita ao esquecimento programático. Na leitura sensível de 
Ecléa Bosi, incansável investigadora dos percursos da memória, há que se trabalhar arduamente para 
reunir o que as forças desagregadoras da indústria e do consumo esfacelam, a saber, “o trabalho manual, o 
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culti vo da terra, a ligação religiosa com o Todo” 15, e, quanto a isso, ao nosso ver, os contos populares 
portugueses constituem impressionante manancial de vitalidade e exuberância em que pese sua aparente 
simplicidade e despretensão. 

O olhar generoso para a tradição, conforme preconiza Ecléia, conduz a um efeito de 
deslocamento. Inspirada em Gandhi, recomenda evitar o desprezo pelas coisas velhas, gastas, marcadas 
pelo trabalho e pela vida, por estarem elas impregnadas de biografia e memória; sugere, ainda, com base 
nas teorias da Gestalt sobre figura e fundo, que “a percepção da identidade ilustra, de maneira 
especialmente marcante, quão decisivos são os fatores relacionais na percepção das coisas ao redor” .16 
Essa atenção às coisas faz o sujeito sair de si mesmo, “perceber no objeto a presença do sujeito” que nele 
trabalhou e projetou seus sonhos.17 Mais humano impossível, quanto mais se aceitarmos aquilo que, 
inspirada em Simone Weil , Bosi entende como o elo entre os seres: “O ser humano tem uma raiz por sua 
participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do 
passado e certos pressentimentos do futuro” .18  

Desse modo, para evitar o desenraizamento inerente à produção em série, não deve faltar a 
ligação tanto com o concreto do mundo como com o transcendente. Aqui, sob a aparência de paradoxo, 
firma-se a riqueza e o encanto da matéria popular, como entendera Calvino: realidade e fantasia, 
concretude e transcendência partilham desse universo de significados gestado pela dita “alma popular” . 
Com ela e a partir dela é possível concretizar o que Simone Weil defendera, segundo Ecléia, como uma 
“forma alta de generosidade” : a atenção, que faz, por meio do olhar e da escuta, o sujeito entregar-se ao 
que é secreto, silencioso, quase invisível no outro e nas coisas, sem a espera de uma posse definiti va sobre 
o que for. 

Caberia, talvez, concluir com as  palavras amorosas e insuspeitas de Calvino: 
 

E nesses dois anos, pouco a pouco, o mundo ao meu redor ia se adaptando àquele clima, 
àquela lógica, todo fato se prestava a ser interpretado e resolvido em termos de 
metamorfoses e encantamentos, e as vidas individuais, subtraídas ao habitual claro-escuro 
discreto dos estados de ânimo, viam-se às voltas com amores encantados ou perturbadas 
por magias misteriosas, desaparecimentos instantâneos, transformações monstruosas, 
colocadas perante escolhas elementares entre justo e injusto, postas à prova em percursos 
cheios de obstáculos, rumo a feli cidades prisioneiras de um assédio de dragões. E 
igualmente nas vidas dos povos, que então pareciam fixadas num decalque estático e 
predeterminado, tudo se fazia possível: abismos cheios de serpentes se abriam como riachos 
de leite, reis considerados justos revelavam-se cruéis perseguidores dos próprios filhos, 
reinos encantados e mudos despertavam de repente com enorme rumor e espreguiçar de 
braços e pernas. Logo a seguir me parecia que, da caixa mágica que abrira, saltava fora a 
lógica perdida que governa o mundo das fábulas, voltando a dominar a terra.19 
 

Terminamos com a sugestão, utópica por certo, mas não menos desafiadora para estudiosos 
e professores de literatura, de que com o uso e o abuso desse manancial oriundo dos contos populares o 
mundo possa ser cada vez mais compreendido ou, melhor ainda, imaginado com base nessas leis mágicas, 
ora cruéis, ora líricas, mas sempre verdadeiras sobre o estar do homem sobre a terra, vigas para a 
construção - sempre contraditória - da identidade individual e coletiva. 

 

RESUMO: Este ensaio analisa os contos populares portugueses coletados por Consiglieri Pedroso a partir 
do modo como a memória fixa nos relatos a experiência daquele que, ao narrar, repensa a si mesmo e sua 
coletividade. Contar torna-se um compromisso com um modo de olhar com atenção, enraizado na 
sabedoria, nos gestos e nas vozes dos que já se foram. 
 
PALAVRAS-CHAVE: contos; popular; Portugal; tempo;  identidade. 

 

                                                        
15 BOSI, Ecléia. O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social. São Paulo: Ateliê, 2003. p.158 
16 Id.Ib.p.169 
17 Id.Ib. p.170 
18 Id.Ib. p.175 
19 CALVINO, Italo. Op.Cit. p.14 
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ABSTRACT: The  study intends to explain doctrinal characterization of the Crônica do Imperador 
Clarimundo that, though it is a result of marvelous of chivalrous novels is arranged by rhetoric structure 
that aims for exaltation of behavior's models. Thus, through Clarimundo, João de Barros provides a model 
to be followed by D. João III . 
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0. Introdução:  
Este estudo tem por objetivo delinear o cunho doutrinário, base da novela Crônica do 

Imperador Clarimundo1. Se, por um lado, ela constitui obra fili ada ao maravilhoso das novelas de 
cavalaria que fazem a apologia da predestinação do reino, por outro, é ordenada segundo uma estrutura 
retórica muito comum na época, a exaltação dos exemplos de comportamento. A novela de João de 
Barros, publicada em 1520, revela um propósito educativo-políti co que a aproxima de obras fili adas à 
tradição dos Espelhos de príncipe, textos dedicados à formação do governante. 

Se analisados dentro de uma óptica políti ca e/ou pedagógica, tais escritos aproximam-se das 
miscelâneas morais, dos tratados teológico-políti cos, dos tratados de vícios e virtudes etc. Isto porque 
estes textos apresentam em comum um propósito didático, objetivam a correção dos costumes e a 
ensinança do bem, além de partilharem uma origem ligada à concepção clássica de que a arte deve 
deleitar o público, ensinando2. 

Tal aspecto leva alguns críticos a aceitarem como fili ados a esta tradição textos que 
apresentam características diversas. Nair Castro Soares considera como pertencentes a este “gênero” 
obras integralmente dedicadas à educação do príncipe, outras que discutem parcialmente o assunto, outras 
que se ligam ao gênero epistolar, mas que revelam preocupação com a formação do regente, e, também, 
obras de cunho ficcional, como novelas e textos teatrais, nos quais, por questões contextuais, sejam 
percebidas intenções didático-moralizantes relativas ao príncipe3.  

Obras didáticas que se propõem a orientar reis e príncipes na “arte de governar”4 remontam 
à Antigüidade clássica. No entanto, é com a Patrística que ocorre uma significativa mudança nestes 
textos: o modelo de governante será o príncipe cristão, inspirado nos grandes reis bíbli cos do Antigo 
Testamento5. Com a obra De regimine principum, de Santo Tomás de Aquino, acrescentam-se às teorias 
políti cas medievais sobre a formação do príncipe, as concepções de Aristóteles do “bem comum”. No 
entanto, foi Egídio Romano6, discípulo de Santo Tomás, que produziu a melhor sistematização dos 
Espelhos de príncipe do medievo, que serviu como referência aos textos posteriores. A divisão da obra 
em três li vros é reveladora do pensamento aristotéli co: a formação da conduta individual, o governo da 

                                                        
1 BARROS, João de. Crônica do Imperador Clarimundo. Lisboa: Sá da Costa, 1953, 3v. Organização de  
Marques  Braga. (Todas as citações da obra se referem a esta edição) 
2 A obra, de acordo com a Retórica clássica, deve exercer um poder de persuasão sobre o leitor para trazê-
lo para sua causa. A persuasão, por sua vez, é divida em três graus: docere, delectare e movere. O docere 
relaciona-se ao propósito de ensino que toda obra de arte deve apresentar. Mas, ao docere deve estar 
ligado o delectere para que se possam mover os ânimos.  Cf. LAUSBERGER, Heinrich. Manual de 
retórica literaria: fundamentos de una ciencia de la literatura. Trad. de José Pérez Riesco. Madrid: 
Gredos, 1975, t. I, cap. II: “Partes Artis” , pp. 255-257. 
3 O príncipe ideal no século XVI e a obra de D. Jerónimo Osório. Coimbra: INIC, 1994.  Coincidem com 
esta opinião as considerações de BORN, Lester. K. “The perfect prince: study on thirteenth and 
fourteenth century ideals”, Speculum, n. 3, 1928, pp.470-504. 
4 De acordo com MUNIZ, Márcio R. C,  na Idade Média, a palavra arte possui acepção diferente do atual. 
Para o homem do medievo, “arte” estava ligada essencialmente ao “saber fazer” . Em O Leal Conselheiro, 
de Dom Duarte, e a Tradição dos Espelhos de Príncipe. Tese. USP, 2003, p. 23. Cf. TOMÁS DE 
AQUINO (Sto.) Summa Theologiae. Madrid: Biblioteca de Autores Cristiano, 1965-1994. 5 vols. 
5 Segundo SOARES, Op. Cit., “os escritos de Santo Ambrósio estão na origem da teorização políti ca do 
príncipe cristão” , p. 42. 
6 BORN, Lester K. Op. cit. p. 502.  
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família e da casa e o regimento do reino e da cidade espelham a divisão das ciências morais (ética, 
econômica e política) efetuada pelo filósofo. 

Em Portugal, de acordo com Muniz, os príncipes de Avis foram os iniciadores e 
estimuladores desta tradição, quer pela soli citação de cópias e traduções, quer pela produção de textos 
próprios7.  A influência da prosa doutrinária na corte de Avis, que se destacou pela preocupação com e 
educação do homem cortês, estendeu-se por um longo período. A obra de João de Barros fili a-se a esta 
intenção didática, porém a preocupação não é mais a educação de uma nova nobreza como ocorreu nos 
reinados de D. João I e D. Duarte, nesse momento, o objetivo é tentar direcionar a nobreza portuguesa 
quinhentista, deslumbrada com a riqueza das conquistas ultramarinas, ao caminho da retidão moral, e, 
para tanto, o rei é o modelo a ser seguido.  

Assim, segundo as considerações expostas até aqui, propomos que, por meio da figura 
simbólica de Clarimundo, o autor fornece um modelo de comportamento a ser seguido por D. João III a 
quem dedica sua obra. O destino do cavaleiro é ser rei e, o que é mais importante, rei dos futuros 
portugueses, espécie de povo eleito, predestinado à governança do mundo. Para merecer tão alto cargo é 
preciso passar por rigoroso processo de depuração do corpo e do espírito.  
 

1. A novela de cavalaria no século XVI.  
João de Barros e seu tempo.  Embora o cultivo e a apreciação das novelas de cavalaria, em 

Portugal, remontem ao século XIII , pode-se verificar que, excetuando o caso do Amadis de Gaula, as 
novelas autenticamente portuguesas são produto do século XVI. A característica comum a estas obras é o 
objetivo de manter vivo o ideal de vida próprio da Cavalaria medieval. Entretanto, cada uma, à sua 
maneira, revela um espírito novo mais próximo dos assuntos amorosos que das justas cavaleirescas, 
produto da dualidade que presidiu o Quinhentismo português: valorização do espírito greco-latino e 
ebulição duma épica fortemente arraigada nas tradições do passado luso. Deve-se ressaltar ainda que, no 
contexto do século XVI, em toda a Europa, convergem valores medievais e valores renascentistas, pois a 
Idade Média não se interrompe subitamente para dar início ao Renascimento, ela perdura, evoluindo, 
através do período. 

As novelas de cavalaria têm um significado profundo relacionado aos ideais atribuídos à 
instituição "cavalaria" que, de acordo com Duby e Cardini8, sofreu modificações em seus atributos e 
estatuto desde a alta Idade Média até o século XVI. Mais do que uma instituição militar, a cavalaria 
constitui verdadeiro modo de vida e ideal ético do homem medieval, por isso, essas novelas apresentam 
uma infinidade de aventuras, torneios e disputas; o objetivo é o adestramento do cavaleiro, seu 
aprendizado físico e moral.  

Ora, como o caráter de cada um é moldado a partir das aventuras vividas, tem-se, à primeira 
vista, um nivelamento da individualidade destes heróis (Galaaz, Amadis, Palmeirim) devido a seus 
comportamentos: todos são fortes e valorosos, dedicam absoluta lealdade ao rei, põem a própria vida a 
serviço de donzelas em perigo, socorrem os oprimidos, lutam sempre contra as injustiças. No entanto, 
como cada um vive situações específicas, produto de determinado momento histórico e de certa visão de 
mundo, os conflitos psicológicos e as reações decorrentes imprimem individualidade a estes heróis. 

Assim, a individualidade de Clarimundo torna-se explícita ao se compará-lo com novelas 
contemporâneas: Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda e Palmeirim de Inglaterra. Dentre 
os três cavaleiros, somente Clarimundo é educado para ser rei. Segundo Márcia Mongell i9, ele é um herói 
duplamente modelado, porque a serviço de duas intenções cuja junção compõe o traço peculiar do 
Quinhentismo português: o espírito cavaleiresco e a atmosfera épica. Em função dessa dualidade, dois 
aspectos são fundamentais para a compreensão da novela: a intenção didática-moralizante e o sentido 
épico. 

A argumentação implícita no Prólogo da obra é que as conquistas do presente de Portugal 
ofuscam os feitos antigos, por isso a grande responsabili dade recai sobre D. João III : ele deveria governar 
um reino destinado a Império do mundo. Clarimundo (luz do mundo) é a metáfora da dignidade, dos 
compromissos morais e sociais que a realeza impõe. Em vários momentos da narrativa, o autor traz à 
tona, como um lembrete, os altos fins traçados para o cavaleiro, o que sugere a preocupação primeira do 
autor: o herói representa a responsabil idade dos pesados encargos da regência do reino, o quanto ela exige 
de força, de comedimento e de honestidade.  Para Massaud Moisés, a obra de João de Barros “caracteriza-

                                                        
7 MUNIZ, Op. cit. p.42. 
8 CARDINI, FRANCO. “O guerreiro e o cavaleiro” . In: LE GOFF, Jacques (dir.)O Homem Medieval. 
Presença, 1989, p.57-78. e DUBY, Georges. “As Origens da Cavalaria”. In: A Sociedade Cavaleiresca. 
São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 23-36. 
9 Clarimundo e a Épica de João de Barros. Tese. São Paulo: USP, 1982, p.20. 
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se pela preocupação de contribuir, com o exemplo moral e superior dos heróis, para a elevação dos 
espíritos” . Todavia, ao mesmo tempo que impõe fins morais, “está orientada no sentido de apologia 
ufanista da Pátria, então mergulhada na enganosa euforia dos descobrimentos marítimos."(p. 72)10 

Desde Fernão Lopes, as crônicas sobre a vida dos reis e de figuras ilustres ocupam um lugar 
de destaque na Historiografia portuguesa. Como já esclarecemos, muitas vezes, o contorno social, político 
e psicológico das figuras dirigentes é reflexo de um modelo pré-concebido do soberano perfeito. Percebe-
se, pois, na historiografia, a influência exercida pela prosa doutrinária e moralística  (Livro da Montaria, 
O Leal Conselheiro, O Livro da Virtuosa Benfeitoria, etc.) destinada ao aperfeiçoamento do homem 
fidalgo, que deveria ser modelo de cidadão.  

A preocupação educativa desses diferentes tipos de obras  é reveladora da realidade do 
português do Renascimento, voltado com orgulho para a Corte e suas decisões sobre o gigantesco império 
colonizador. Por isso, esta mesma preocupação educativa é observada na novela; embora o cunho 
doutrinário não esteja explícito, como nas obras produzidas pelos príncipes de Avis, constitui também sua 
mola mestra: Clarimundo é a súmula do príncipe perfeito. Por isso, a primeira etapa do adestramento do 
cavaleiro só se conclui quando ele alcança o domínio das paixões, conquistando as sete virtudes. 

Esse aspecto denota, ainda, modificações sofridas pela novela, fôrma medieval, na 
mentalidade do século XVI: nas novelas medievais, o cavaleiro (como, por exemplo, Galaaz) era o 
predestinado e, por isso, seu sucesso já estava determinado. Mas, Clarimundo, embora tenha nascido para 
ser rei, deve corresponder a essa responsabili dade por seu próprio esforço, sob pena de levar o reino à 
ruína, porque é o modelo a ser seguido pelos súditos.  Por  isso,  não  basta  ser  um  bravo  guerreiro,  
deve  também  ser  virtuoso  para  que  domine  as  paixões, principalmente aquelas advindas do poder. 
Tal fato, preocupação essencial de João de Barros, condiciona o plano geral da novela, que divide o 
aprendizado do herói em três etapas, segundo o modelo aristotéli co já util izado por D. Duarte em O Leal 
Conselheiro. O objetivo de D. Duarte era mostrar à classe dominante de Portugal como bem governar. 
Para tanto, era preciso aprender a reger as próprias paixões, reger a casa (mulher, filhos e criados) e reger 
o reino. Trata-se, portanto, da conquista do auto-domínio para então poder governar o outro. 
 

2. A estrutura retórica e a intenção didática.  
A Crônica do Imperador Clarimundo, organizada numa estrutura tripartida, revela, do 

mesmo modo, a intenção didática de fornecer um modelo de educação para o rei. Assim, o Livro I trata 
do adestramento do corpo. Clarimundo é um valoroso guerreiro que vence todas as etapas de seu 
aprendizado. Acompanhando a evolução da aprendizagem do cavaleiro, rumo ao modelo de regente 
perfeito, ocorrem episódios que se destacam pelo sentido épico, pois o objetivo final de seu 
aprimoramento é cumprirem-se os sinais e profecias, manifestados em seu nascimento, a respeito de seu 
destino glorioso. Nesses episódios, a presença do maravilhoso (donzelas mensageiras, presentes e bilhetes 
enviados pelo misterioso sábio Fanimor) funciona como um lembrete de que as conquistas conseguidas 
ao longo de sua trajetória constituem troféus para a glória final. Do princípio ao epílogo, não se perde de 
vista o caráter de transitoriedade, de preparação para algo maior, que tem nos atos de Clarimundo o seu 
início, não o seu fim. 

A conclusão da primeira etapa da aprendizagem é elucidativa da intenção moralística da 
novela. O cavaleiro chega a uma ilha conhecida como Ilha das Sete Virtudes ou Ilha Perfeita. Nessa ilha, 
Violambo, antigo senhor, havia construído uma casa representativa de cada uma de suas oito filhas. As 
sete primeiras haviam nascido, cada uma, com o nome de uma virtude gravado no peito, e depois nascera 
a oitava com o nome Perfeita. As casas haviam sido encantadas e só poderia vencer seus guardiões e 
adentrá-las quem possuísse a virtude que as identificava. 

Após justar com os mantenedores de todas as casas, tendo-os vencido, o cavaleiro luta com 
Perfeitor, guardião da Casa Perfeita, e igualmente o derrota. A vitória significa a aquisição de todas as 
virtudes concentradas na última casa. A mensagem implícita, ao término dessa etapa, é que o governante 
deve possuir a perfeição de caráter advinda da conquista das sete virtudes. 

Concluída a aprendizagem do corpo, deve-se cuidar da alma, para tanto o cavaleiro trilha os 
caminhos da conquista amorosa, tema do Livro II . Nesse aprendizado, Clarimundo luta contra as 
negativas da princesa Clarinda, filha do rei da Grécia, por quem se apaixonara. Enfrenta dificuldades 
quase intransponíveis – como o feiti ço do esquecimento – para honrar seu amor. O domínio das virtudes 
fé, esperança e temperança é determinante para que ele vença as resistências de sua amada; depois, a 
prudência, a fortaleza e a justiça são o apoio para a superação das provas impostas pela interferência de 
outras donzelas. Quando o cavaleiro vence todos os obstáculos e conclui seu aprendizado amoroso,  
alcança o domínio de seu espírito, pois, não por acaso Clarinda fora nomeada por "segredo de sua alma". 

                                                        
10 História da Literatura Portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1968. 
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O Livro III representa a culminância da trajetória educativa do herói: para ser rei é preciso a 
comunhão ideal do corpo e do espírito, sem o que não é possível a plenitude, condição imprescindível à 
realeza. Por isso, antes de assumir o trono, o cavaleiro, finalmente, encontra-se com o sábio Fanimor que 
o leva às terras do futuro reino de Portugal. Lá, do alto do Monte da Lua ou Roca de Sintra, onde se via 
terra e mar, o mago revela o futuro grandioso da linhagem dos reis portugueses que Clarimundo daria 
origem. 

A profecia do sábio, nessa perspectiva, é a resposta esclarecedora de todas as dúvidas 
mantidas em suspenso ao longo da narração, ou seja, assim como a aprendizado de Clarimundo se conclui 
no Livro III , a profecia de Fanimor “ fecha”, ou melhor, esclarece sua predestinação. O cavaleiro deve, 
portanto, corresponder à responsabilidade dos pesados encargos da governança: ele, agora, decide 
casamentos, planeja a defesa do reino, lidera batalhas e, principalmente, tem profunda consciência das 
próprias responsabili dades. O episódio em que nosso herói, já casado e atuando como rei, repreende 
Clarinda por lamentar sua partida para uma nova batalha ilustra que a preocupação primeira de um 
governante deve estar voltada para o bem estar de seus súditos. 
 

“Minha senhora, peço-vos que com mais moderação sintais a pena de minha partida, que 
grande diferença há do meu estado passado ao presente; porque então com menos desonra 
poderia deixar algumas coisa, pois o amor de minha mancebia me desculpava. Agora, é 
necessário suprir com minha honra, porque a vossa não descaia do estado em que está; 
portanto, peço-vos que o não esteja a razão, para deixardes de fazer aquilo a que sois 
obrigada, principalmente em agasalhar a estes senhores e senhoras que já agora é necessário 
olhardes por eles como por cousa vossa...” (v.3, p.255) 

 

Outro aspecto relativo à organização da obra que corrobora a intenção didática-moralista 
diz respeito ao encerramento de cada capítulo com uma sentença moral, como se cada aventura 
consistisse num exemplo a ser seguido. Como, por exemplo, o capítulo III, que assim se encerra:     
 

"Porém ela, contudo, tinha tão pouco descanso, quanto os culpados com seus erros 
têm.11" 
 (Livro I, p.73)12.  

 

Ou então:   
 

"Grande bem para exemplo dalguns, que negam às vezes o amor de seu sangue, por 
cobiça e inveja de pequenas cousas." (Livro I, p. 237).  

 

E outro ainda mais significativo para o contexto exterior à obra:  
 

"...muita gente posta debaixo da bandeira real, outros cavaleiros sob as de seus capitães, 
todos postos em ordem mui concertada, que sem ela todas as cousas, por grandes e fortes 
que sejam, têm a destruição certa e a salvação duvidosa."  (Livro III , p. 212) 

 

A intenção didática também se revela ligada ao aspecto épico: os fatos históricos são 
corporificados na profecia do sábio Fanimor, espécie de ponte entre o divino e o humano que orienta e 
dirige as ações do cavaleiro. Como se sabe, essa profecia  constitui a súmula poética da História de 
Portugal, na qual Camões buscou inspiração para escrever Os Lusíadas13. Já no Prólogo da obra, o autor 
apela para a cumplicidade do leitor e apresenta sua crônica como traduzida do húngaro, insistindo na 
relação entre o mítico e a história, chamando a atenção dos leitores incrédulos sobre as proezas de 

                                                        
11 Os grifos são nossos. 
12  BARROS. Op. Cit. 
13 Cf. MARQUES BRAGA, MOISÉS e MONGELLI Op. Cit. 
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Clarimundo para as grandiosas conquistas da expansão ultramarina, segundo o raciocínio de que se o 
presente é espantoso, maravilhoso, também o é seu passado.  

Do mesmo modo, as duas lendas genealógicas que se referem a Henrique de Borgonha, 
fundador de Portugal, são reunidas na narrativa: pelo ramo paterno o herói descende dos reis da Hungria e 
pelo ramo materno pertence à casa dos imperadores gregos. A grandeza de Portugal, florescente no século 
XVI, procede de uma genealogia imaginária também grandiosa. 

A literatura genealógica portuguesa, entre os séculos XIII e XIV, está relacionada à 
expressão da ideologia de classe estimulada pelas ameaças impostas pelo novo modelo econômico 
baseado nas trocas, na moeda, no lucro e nas tensas relações com o poder régio. Por isso, no contexto 
português, a genealogia adquire um significado especial e alcança grande desenvolvimento. Para José 
Mattoso14, essa literatura genealógica juntamente com a poesia trovadoresca constitui expressão de uma 
enorme pujança e vitalidade da classe nobre portuguesa, proporcionando, no século XVI, o aparecimento 
de "uma numerosa pléiade de genealogistas que renovam o género, com propósitos diferentes e noutro 
contexto cultural."(p.38) Ou seja, o propósito de justificar o heroísmo e o valor da nobreza enriquecida 
com o comércio das navegações, igualando suas conquistas aos feitos do passado.   

A Crônica do Imperador Clarimundo insere-se nesses aspectos: por um lado, relaciona-se 
ao interesse de acentuar o caráter sagrado da família real por meio de sua origem mítica ligada a casas 
reais do Oriente, em especial, à Hungria que, segundo Fidelino de Figueiredo, "era o país vago das 
genealogias forjadas"15. Por outro lado, reflete também o "desejo de subordinar a memória de feitos 
heróicos individuais, praticados no passado à memória familiar dos reis e príncipes então reinantes, 
aparecendo como suseranos instigadores de acções gloriosas, (...)"16. 

Clarimundo simboliza, pois, a síntese da origem mítica17 do reino português, que é 
resultado dos feitos de diferentes heróis, pois além de a formação da casa real portuguesa estar fili ada a 
"cristianíssimos reis", a novela ainda se refere às lendas de fundação de Portugal por troianos e gregos. A 
primeira lenda relata a fundação de Portugal por troianos que, numa tempestade, separaram-se de Enéias e 
lá aportaram, a outra, narra a chegada de Ulisses e seus companheiros às terras de Portugal e a posterior 
fundação de Lisboa (Capítulo IV, Livro III ). 

A intenção é, portanto, justificar as maravilhas presentes calcadas na predestinação do 
reino; por isso, João de Barros retoma a tradição, todas as conquistas dos reis portugueses para, então, 
projetar o futuro: a construção do Império Universal, tarefa grandiosa que deveria ser levada a cabo por 
D. João III . 
 

3. Conclusão.  
O cavaleiro é uma alegoria do sonho imperial nascente de que Portugal é o sujeito e o 

objeto. João de Barros, justamente por conhecer de perto a realidade da corte, do comércio expansionista 
e de todos os interesses adjacentes ao processo de administração do reino e de suas conquistas, oferece 
um modelo de comportamento que deve ser seguido tanto pelo rei como por seus súditos para que o 
Império cresça e sobreviva aos tempos. As palavras de Clarimundo reconhecendo a profunda 
responsabilidade que ele carrega e, por extensão, todos os reis de Portugal, são elucidativas da intenção 
didático-moral da obra: 
 

"Em boa verdade, disse Clarimundo: eu sou agora posto em maior cuidado, do que estes 
dias tinha; porque a grandeza de tão maravilhosas cousas [as futuras proezas dos 
portugueses] me não deixa cuidar em al". (Cap. IV do Livro III )18 

 

Nosso herói foi concebido para ser rei, meta que determinou sua longa aprendizagem; 
todavia, embora fosse o predestinado, a novela chama a atenção para a importância do valor pessoal como 

                                                        
14 “Os li vros de linhagens portugueses e a literatura genealógica européia da Idade Média.” Em A nobreza 
medieval portuguesa. A família e o poder. Lisboa: Estampa, 1980, p.35-53. 
15 A épica portuguesa no século XVI. Boletim n0. 101, São Paulo: FFLCH/USP, 1950, p.239. 
16 KRUSS, Luís. “A morte das fadas: a lenda genealógica da Dama do Pé de Cabra.” Em Ler História, n0. 
6, Lisboa: Salamandra, 1985, p.4. 
17 LOURENÇO, Eduardo. "Clarimundo: simbologia imperial e saudade." In: Portugal como destino 
seguido da mitologia da saudade. Lisboa: Gradiva, 1999. 
18 Op. Cit. 
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resultado do esforço de cada um. Os incentivos à pureza de espírito e à determinação como segredo da 
vitória são constantes: 
 

"...nunca cavaleiro que a ela (Ilha Perfeita) viesse ganhou honra que vós com vosso esforço 
e virtuoso coração ganhastes..." (Livro I, p. 322);  
 
"...o esforço de seu magnânimo coração tornou logo a acudir tão prestes" (Livro II, p.202);  
 
"com aquele esforçado coração que tais cousas lhe fazia cometer..." (Livro II I, p. 281) 

 

Na hora do perigo, o que verdadeiramente prevalece, independente da intervenção divina, 
são os impulsos do "magnânimo coração", metáfora de um caráter sem máculas, de perfeição e também 
reflexo da mentalidade renascentista que apela para a consciência do indivíduo, para o li vre arbítrio. 

Completa o sentido moralizante da obra o exemplo de fé inabalável em Deus, pois a par da 
grandeza da alma do herói está sua fé na Justiça Divina que, invocada em muitas lutas, é reconhecida 
como a verdadeira Força Superior responsável por todas suas vitórias e por sua predestinação. A 
revelação da humanidade de Fanimor, que se confessa simples intermediário da Vontade Divina, é o 
reconhecimento de Sua soberania e da "fraqueza" humana do herói que necessita, como todo homem, de 
Sua proteção e favor. A fé em Deus alimenta o "magnânimo coração" que vence todas as lutas em nome 
de Deus e de sua vontade.  

Segundo Eduardo Lourenço, a profecia de Fanimor é considerada a primeira expressão da 
mitificação épica do destino português enquanto vocação ou predestinação ao Império Universal. 
Contudo, a sua função mais importante é ser fonte e reflexo do imaginário de uma época, em torno da 
qual se organiza a leitura épica da aventura histórica das descobertas e conquistas:  
 

"Foi a partir do encenação do imaginário da sociedade dos fins do século XV e dos 
começos do século XVI que se organizou a leitura épica da realidade nacional que 
conduzirá a Os Lusíadas. E nenhum texto mais do que Clarimundo, escrito por um jovem 
cortesão no próprio coração da corte e da sociedade em que se elabora a justificação 
ideológica e espiritual da prática histórica e política, oferece um quadro mais profundo, por 
significativo e assumidamente simbólico, desse imaginário.19 

 

Portanto, a Crônica da Imperador Clarimundo tem na constituição de seu herói a síntese de 
tendências culturais antigas e contemporâneas: Clarimundo é a súmula comportamental de futuros reis; 
seu destino não é individual, mas social. Ele representa o dirigente da Pátria num momento significativo 
da História; seus feitos servem de “amostragem” do que há de vir. Nessa perspectiva, o fato de a obra ter 
sido dedicada a D. João III estabelece o trânsito da ficção à realidade de Portugal no século XVI  
 

RESUMO: O estudo propõe delinear o cunho doutrinário da Crônica do Imperador Clarimundo que, 
embora constitua obra filiada ao maravilhoso das novelas de cavalaria, é ordenada segundo estrutura 
retórica que visa à exaltação dos exemplos de comportamento. Assim, por meio de Clarimundo, João de 
Barros fornece um modelo a ser seguido por D. João II I. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura doutrinária, modelo de comportamento, estrutura retórica  
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Pretendemos, nesta comunicação, proceder a uma análise dos referentes espaciais – 
elementos toponímicos – num corpus limitado de textos1 em prosa (relatos sobre o aparecimento de 
monstros) pertencentes à literatura de cordel portuguesa do século XVIII . 

É nossa convicção que a opção pela locali zação precisa dos fenómenos descritos em 
determinados espaços físicos concretos não é arbitrária, mas corresponde a objectivos muito claros que 
tentaremos apontar.  

Por um lado, o reconhecimento, por parte dos leitores, dos locais mencionados reforça a 
verosimilhança dos relatos (a par de outras estratégias que, para ela, também concorrem, como é o caso 
da presença das imagens, a precisão de datas, a utilização de fontes e testemunhas), assegurando a sua 
credibili dade e promovendo a leitura dos textos enquanto "notícias" elaboradas a partir de acontecimentos 
que tiveram efectivamente lugar.  

Por outro lado, a opção por determinados referentes, como o Japão, o Mato Grosso, o Chile, 
a Hungria, Constantinopla ou a Turquia, justifica-se pelo exotismo e pela distância que os caracteriza 
(física e simbólica), funcionando todos esses locais como elementos de uma geografia fabulosa (porque 
maravilhosa) que, em certa medida, encontra ainda afinidades com os roteiros medievais em que as 
mirabilia tinham lugar de relevo. Aliás, a alusão a fontes clássicas e medievais encontra-se explicitada na 
maioria dos textos, assim como os elementos que permitem a aproximação destes folhetos à literatura de 
viagens. Aqui, os monstros habitam principalmente regiões longínquas e não (ou pouco) conhecidas, 
havendo mesmo locais de eleição para o surgimento do monstruoso, sendo recorrente a atitude de 
deslumbramento perante um cenário e acontecimentos que são sempre estranhos e diferentes. 

 

Alguns dos folhetos que consideramos neste estudo, sobretudo aqueles que relatam 
acontecimentos ocorridos em regiões mais distantes, dão grande destaque à caracterização do país ou da 
região onde tem lugar o fenómeno insólito que descrevem. Este destaque, que pode chegar ao extremo de 
o narrador dedicar mais espaço à descrição do que à narração propriamente dita2, pode ser expli cado pelo 
recurso a diferentes, possivelmente complementares, argumentos.  

Em primeiro lugar, trata-se de uma estratégia discursiva que visa a contextualização do 
fenómeno descrito, aproximando-o da realidade do leitor português da altura, não familiarizado com o 
contexto (hábitos, geografia, cultura, etc.) de locais tão exóticos como distantes – quase desconhecidos, 
até – como a China, o Japão, o Chile ou outros.  

Depois, pelo menos nesta parte inicial de contextualização dos folhetos, encontramos 
afinidades várias com os textos conotados com o subgénero da Literatura de Viagens, que conhecia, já 
desde há algum tempo, um sucesso considerável. Assim, veja-se, por exemplo, no folheto intitulado 
Relação de um monstro prodigioso, que apareceu no reino do Chile entre os montes, que dividem este 
Reino das dilatadas províncias de Tucman, e Paraguai, ou do rio da Prata, que são confinantes com o 
Brasil (1751), a insistência do narrador na descrição da novidade e da diferença da paisagem natural e 
humana, referindo elementos com vista à caracterização geográfica do local (locali zação, fronteiras, 
relevo, etc.), à expli citação, tão completa quanto possível, de aspectos relativos à flora e à fauna, 

                                                
*  A apresentação deste trabalho no XIX Encontro da ABRAPLIP só foi possível graças ao apoio concedido pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
1 Nos títulos dos textos relativos aos folhetos de cordel do século XVIII, optou-se, para uma maior comodidade de 
leitura e de escrita, pela actualização da grafia. 
2 No que diz respeito às narrativas de expansão, Fernando Cristóvão refere mesmo que «a descrição dos três reinos da 
Natureza ocupa espaço cada vez maior, chegando mesmo a subverter a própria narração por se tornar, de vez em 
quando, mais importante do que ela» (Cristóvão, 2002: 201). 
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referindo principais culturas e produtos, além dos animais. Também são frequentes, como é o caso do 
folheto em questão, referências aos produtos minerais, incluindo as riquezas do lugar, informações sobre 
os habitantes, que incluem a sua descrição física, além de especificações relativas aos hábitos e costumes 
locais, observando-se a frequência do emprego da adjectivação e da enumeração na criação de um retrato 
tão completo e exaustivo quanto possível. Tal caracterização revela, por um lado, uma tentativa de 
aproximação às paisagens conhecidas pelos Europeus, visível nas múltiplas analogias propostas (através 
da comparação frequente ou da metáfora), e, por outro, um reforço dos elementos diferentes, ligados à 
novidade e à grande diversidade que concorrem para a criação do exotismo do local. Esta construção 
ambivalente, em que a comparação com a realidade conhecida pelos leitores está sempre presente e é 
constantemente reforçada, justifica-se pela necessidade de dosear reconhecimento e inovação de modo a 
permitir um acompanhamento por parte do leitor para quem a novidade total poderia resultar em 
incompreensão e, consequentemente, em desinteresse. Geralmente, o tom que caracteriza este tipo de 
descrições é eufórico, surgindo estes locais distantes valorizados e exaltados por motivos diversos, 
principalmente pela sua fertilidade e riqueza, às vezes implicitamente associados ao Éden bíbli co. A 
conclusão semelhante chega um estudo sobre os vários relatos de viagens ligados à Expansão Ultramarina 
Portuguesa, quando afirma que «parece oportuno anotar-se que esta forma de elogio contrastivo em 
relação a Portugal ou à Europa é tão comum como as próprias enumerações dos produtos da terra, 
saldando-se, geralmente, pela vantagem dos novos mundos sobre o Velho Continente» (Cristóvão, 2002: 
203). 

Como textos exempli ficativos do tipo de estrutura que temos vindo a expor, destacamos, 
além do folheto já mencionado, um outro intitulado Nova relação de uma fera novamente aparecida na 
China nos montes de Pequim (1752), cuja publicação, como se pode ver, ocorreu em data relativamente 
próxima da do outro texto a que já nos referimos, além de, por exemplo, Relação de um prodígio 
sucedido em uma das cidades da província do Paraguai neste ano passado de 1735. Traduzida fielmente 
de outra mandada do próprio país a um cavalheiro da primeira grandeza de Espanha (1736) ou, ainda, 
Nova e curiosa relação de um famoso monstro que na cidade de Nápoles deu à luz uma matrona da 
mesma cidade neste presente ano (1764). 

No caso do texto cuja acção tem lugar no Chile, o mais desenvolvido neste campo, será 
necessariamente de ter em conta a análise da longa introdução, que ocupa sete páginas inteiras (sem 
contarmos com a página de cobertura ou “capa”), deixando oito páginas ao relato do monstro 
propriamente dito, uma vez que segue uma evolução específica, servindo de contextualização ao 
fenómeno. O retrato que, nestas páginas iniciais, é estabelecido do Chile tenta, como já vimos, por um 
lado, aproximar este país longínquo da realidade europeia e portuguesa, através das analogias que 
estabelece, por exemplo, sobre o clima ou as estações do ano, criando, simultaneamente, uma imagem 
muito favorável, porque altamente eufórica, do país, sobretudo no que diz respeito à riqueza, fertili dade e 
abundância. Contudo, neste retrato idealizado e idílico são já introduzidas notações insóli tas, ainda que, 
para o narrador, surjam perfeitamente integradas na paisagem e no contexto específico em que ocorrem: 
elementos de gigantismo; espécies animais estranhas e diferentes; índios com cauda; feras terríveis, 
preparando, desta forma, o leitor para o universo e para as referências insólitas e monstruosas com que irá 
deparar. 

Quanto ao segundo texto, relativo à China, voltamos a encontrar uma contextualização 
inicial em que surge com especial relevo a localização geográfica do elemento insólito. Também aqui se 
dá particular atenção a elementos que visem a caracterização de um território longínquo e desconhecido 
da maioria dos leitores. Assim, a descrição que dele é efectuada insiste na enumeração de riquezas, no uso 
frequente da imprensa, na descrição da “Muralha da China” , apresentada como uma das maravilhas do 
mundo, na explicitação do elevado número de habitantes do país, na referência ao desenvolvimento da 
sua indústria, à abundância e à fertili dade das sua terras, assim como à clemência e benignidade dos ares, 
o que configura um retrato altamente positivo deste Reino, acentuando consideravelmente o carácter 
insólito e inexplicável do fenómeno monstruoso que depois é descrito.  

Os outros dois folhetos apresentam pelo menos um longo parágrafo cada em que, no caso 
do Paraguai, é locali zado o país em questão no respectivo continente, dando-se conta das suas fronteiras. 
Em seguida, é feito um retrato genérico da região, com destaque para os seus recursos hídricos e para as 
suas principais povoações. Quanto à cidade de Nápoles, e devido à sua proximidade, o narrador abstém-se 
de a locali zar geograficamente, mas não deixa de dar conta das suas particularidades, ressaltando as obras 
arquitectónicas das quais destaca templos e palácios, os seus jardins, além da fertili dade das terras. 

Cremos que este tipo de descrições eufóricas dos locais mais distantes e desconhecidos 
possuem funções distintas junto dos leitores. Em primeiro lugar, tentam dar resposta à curiosidade que a 
menção destes locais suscita, traçando deles retratos tão completos quanto possível, dadas as limitações 
óbvias das publicações. Além disso, permitem, em muitos casos, a comparação, explícita ou não, com o 
contexto português, onde a abundância, a fertilidade e os bons ares que muitos dos relatos referem não 
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existiam. Preparam, ainda, o aparecimento do elemento monstruoso e podem, inclusivamente, dar ao 
leitor – muito distante fisicamente dos acontecimentos narrados – a segurança da distância e da 
efabulação, depois do medo que os relatos sempre tentam recriar.  

Contudo, e mesmo quando as especificações espaciais não são tão completas quanto 
aquelas que surgem nos folhetos que aqui referimos, a verdade é que o elemento da localização espacial 
do fenómeno descrito é fundamental em praticamente todos os textos, podendo mesmo ser considerado 
como obrigatório num hipotético modelo narrativo3 dos folhetos que tratam da temática do aparecimento 
de monstros, introduzindo o acontecimento e surgindo logo no início do texto. Trata-se, por isso mesmo, 
de um momento crucial do relato sobre monstros, confundindo-se, repetidas vezes, com a própria 
introdução, sobretudo quando a acção tem lugar em países ou regiões desconhecidas ou pouco referidas 
na altura, como é o caso da China ou do Japão e ainda do Chile. 

Além disso, a referência à locali zação espacial, às vezes com grandes pormenores e 
especificações, é ainda um constituinte de frequência elevada nos próprios títulos dos folhetos, podendo 
também ser considerado factor de motivação para a compra4 pela curiosidade que referências espaciais 
desconhecidas, exóticas e/ou distantes provocam no leitor. Assim, também se pode concluir que é 
verdadeiramente residual5 o número de textos que não fazem, no título, referência à localização 
geográfica da acção que narram. Contudo, mesmo estes folhetos não deixam de referir essa especificação 
geográfica, mais ou menos desenvolvida, no corpo do texto. O seu desenvolvimento está dependente, 
como já referimos, do conhecimento que o leitor tem dos lugares onde se passa a acção, assim como da 
distância a que se encontram. É por isso também que encontramos uma predominância de referentes 
espaciais estrangeiros, uma vez que são consideravelmente mais6 os folhetos que relatam o aparecimento 
de monstros fora do território português.  

No entanto, as indicações toponímicas relativas a Portugal também permitem conclusões 
interessantes, uma vez que predominam referências a regiões distantes de Lisboa, como é o caso de Trás-
os-Montes, Alentejo e Algarve, o que permite falar de uma descentralização7 do elemento monstruoso, 
reservado para zonas de acesso difícil , pouco habitadas, inóspitas ou dominadas por floresta, como é o 
caso das zonas do interior do país. Os três textos que relatam ocorrências passadas em Lisboa são mais 
verosímeis e resultam principalmente de partos insólitos. Destaque, nos textos que dão conta de 
acontecimentos ligados ao Nordeste de Portugal, para os três textos8 relativos à “fera de Chaves” que se 
tornaram tão conhecidos que influenciaram produções posteriores e que configuram uma apresentação 
tipo folhetim. Aliás, dos onze textos relativos a monstros portugueses, só os referentes ao monstro 
aparecido em Chaves é que configuram um universo semelhante à maioria dos monstros estrangeiros, 
seguindo o modelo narrativo deste tipo de textos.  

Assim, não só os monstros estrangeiros surgem mais elaborados (também no sentido de 
mais terríficos, mais insólitos e mais “monstruosos” ), como a própria narrativa – e a locali zação espacial 

                                                
3 Sobre a questão da existência de um modelo narrativo comum à maioria dos folhetos sobre o aparecimento de 
monstros, confrontar com Ramos 2001: 21 e seguintes. 
4 Este aspecto pode mesmo estar associado à própria publi cidade e divulgação do folheto. Também não era raro que a 
designação de um ou outro folheto junto dos leitores se baseasse exactamente na locali zação geográfica do fenómeno 
aí descrito, falando-se, de forma metonímica, do monstro de Chaves ou de Constantinopla para referir este ou aquele 
folheto em particular. 
5 Dos quarenta e dois folhetos que incluímos no nosso estudo, apenas três não fazem referência no título do texto à 
locali zação espacial. Contudo, dois deles (que se completam, pelo recurso a uma estratégia editorial de tipo 
folhetinesco) apresentam uma estrutura e composição que difere do modelo mais comum, porque centram o seu 
desenvolvimento em torno de uma personagem principal a que é feita referência no título – fil ósofo Carolino. O outro 
folheto tem uma particularidade que interessa clarificar. Trata-se de um texto recolhido do fundo da Real Mesa 
Censória em que o título original foi substituído, sob a forma de manuscrito, por aquele que lhe atribuímos – História 
do Extraordinário e prodigioso caso do Peixe Homem dada à luz por Pedro Nisa Robles de Melo e oferecida à 
admiração de todos, por se não ter encontrado outro semelhante nas histórias (s/ data), ainda que tenhamos 
conhecimento de que o título original era outro – Relação de um extraordinário e prodigioso caso que no fim do 
último século aconteceu no reino de Castela a Francisco da Veiga, da aldeia de Lierganes, e trabalhando na cidade 
de Bilbau da mesma província, contado por Pedro Nisa de Melo e oferecido à admiração geral, pois que não 
encontramos caso similar em outras histórias, incluindo, nesta versão, como se vê, amplas especificações de cariz 
espacial/geográfico. 
6 A proporção, tendo como ponto de partida os 42 folhetos que já referimos, é de cerca de três quartos de estrangeiros 
para um português, uma vez que temos 31 textos que relatam o aparecimento de monstros estrangeiros e 11 
portugueses. 
7 No sentido de “periferização”. 
8 Estes textos foram já alvo de um estudo por nós reali zado em que se procurou proceder a uma reflexão sobre alguns 
folhetos de cordel do século XVIII, posicionando-os quer na esteira de práticas narrativas ancestrais, li gadas à 
transmissão oral e conotadas com a própria origem do conto literário, quer na origem de manifestações literárias 
conotadas com a marginalidade do universo literário, como é o caso da li teratura de massas. Confrontar Ramos, 2003. 
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da intriga – também parece ser alvo dessa maior elaboração9, numa estratégia em que a distância parece 
aumentar a criatividade, porque é mais difícil a comprovação da verdade da diegese. 

Uma análise10, ainda que superficial, dos referentes espaciais estrangeiros que surgem nos 
relatos sobre o aparecimento de monstros permite concluir, em termos gerais, que há uma opção pela 
locali zação distante da maior parte dos acontecimentos narrados. Assim, nota-se claramente que a 
Turquia e o Império Turco (em, pelo menos, seis folhetos) surgem como espaços privilegiados para o 
aparecimento de seres monstruosos, sobretudo associados a profecias sobre a queda do Império Otomano 
às mãos de reinos cristãos. Nesta linha de leitura, os monstros também podem ser interpretados como 
prodígios divinos ou como castigo da infidelidade destes povos. Pelo contrário, em locais próximos, como 
é o caso de cidades de Castela, são descritos monstros associados à ocorrência de milagres em que a fé 
deste ou daquele indivíduo ou mesmo da comunidade actua como protecção contra a força maléfica 
incarnada pelo monstro. Curiosamente, as alusões ao Oriente não são as mais frequentes, assistindo-se, 
em contrapartida, à presença de referentes espaciais de três países distintos da América Latina (Chile, 
Brasil e Paraguai). 

A opção pela introdução destes referentes visivelmente longínquos, marcados pelo 
exotismo que pode vir do próprio desconhecimento, justifica-se, igualmente, pelo simbolismo que os 
caracteriza, associado, inclusivamente, a uma matriz clássica e medieval dos roteiros de maravilhas do 
Oriente a que as narrativas de viagens, sobretudo a partir dos Descobrimentos, continuam a dar resposta. 
Estes textos, também pelo facto de serem publicados sob a forma editorial da “ literatura de cordel” , com 
todas as implicações que daí advêm, são alvo de catalogações fáceis em grupos específicos mais ou 
menos estereotipados, como é o caso da “paraliteratura” ou da “ literatura marginal” , conotados quase 
sempre com a sua capacidade de responder imediatamente às necessidades e previsões de um leitor (visto 
sobretudo como consumidor) pouco dado a novidades e desejoso de reconhecer modelos e repetir hábitos 
de leitura. A satisfação imediata das expectativas do leitor é também conseguida através da opção por 
uma intriga linear (que predomina sobre todos os outros elementos que constituem o texto), cujos 
desequilíbrios são sempre resolvidos de uma forma positiva. Além disso, serão também importantes 
outros factores, como a promoção da evasão da realidade do leitor, assegurando resposta pronta aos seus 
anseios: «a necessidade de se evadir para a realidade fingida (por mais inverosímil que ela seja) ou para o 
maravilhoso conscientemente procurado e assumido como tal, tudo isso que é accionado pelos 
mecanismos de identificação e projecção, facilit ado pela dura condição social, económica e ecológica do 
dia-a-dia, encontra a certeza da tranquilizante facili dade de descodificação não só linguística, mas 
também e sobretudo narrativa (Pinto-Correia, 1980: 58). E é também aqui que actuam as referências 
espaciais a que nos referimos, na construção de um imaginário que, apesar de não fazer muito sentido 
para o leitor culto (e “iluminado” ) do século XVIII , permite ao leitor popular (que, às vezes, se limitava a 
ouvir a leitura em voz alta destes mesmos textos), como afirma Umberto Eco, a sua alfabetização, além 
de estas publicações desempenharem «o papel de pacificação e de controlo, e, ao favorecer a explosão de 
humores bizarros, forneciam matéria de evasão» (Eco, 1991: 30 e 31). 

Esta questão da fuga à realidade pode mesmo ser entendida como comum a praticamente 
todo o universo da literatura de cordel, uma vez que a grande maioria destes textos, tratando os mais 
variados temas e de diversas formas, comunga a «évocation de tout ce qui n’est pas son univers de chaque 
jour» (Mandrou, 1985: 48). De facto, uma leitura global dos textos permite destacar uma notória 
preferência pelo elemento sobrenatural, de que o monstro é figura exemplar. Além de associado à ideia de 
fuga da realidade quotidiana, este facto «exprime assez nettement une sensibil ité “baroque” au sens plus 
li ttéral du terme; au moment même où la culture savante la plus élaborée et la plus conquérante met au 
point les canons du rationalisme classique, un bon quart de ce fonds témoigne de la persistance 
“populaire” d’une tradition pathétique» (Mandrou, 1985: 48). É através da leitura que o leitor tem a chave 
de acesso a um mundo imaginário, dominado pela fantasia, alheio às regras do mundo empírico, e que 
mantém todas as características ligadas ao encantamento e ao maravilhoso, como os feiti ços, a existência 
de objectos mágicos, as acções maléficas ou benéficas das personagens e que terminam sempre com a 
reinstauração do equilíbrio perdido, segundo a fórmula tradicional do “final feli z”11: «c’est le royaume de 
“Faérie” ; simples contes de fées (...), ou récits à épisodes, plus complexes, des grands mythes, tous ces 

                                                
9 Visível, até, no número de páginas que constituem, em média, os folhetos relativos aos monstros portugueses e 
estrangeiros. 
10 O levantamento que realizámos a partir dos 31 títulos dos textos sobre monstros estrangeiros dá conta das seguintes 
locali zações: 3 em Castela; 3 em Itália; 7 no Império Turco mais 1 em Jerusalém; 3 na América Latina; 2 em África; 
3 no Oriente (China, Japão e Índia); 5 em diferentes países da Europa (França, Holanda, 2 na Polónia e Hungria) e 1 
na Tartária Setentrional (3 textos, como já referimos, não têm indicação, no título, da sua locali zação). 
11 Confrontar com: «le récit féerique (...) est donc un récit optimiste: il est assuré d’une fin heureuse, quelles que 
soient les péripéties, les reprises qui suscitent les haines recuites des mauvaises fées acharnées sur leurs victimes» 
(Mandrou, 1985: 55).  
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li vrets évoquent pour leurs lecteurs et auditeurs les pays inconnus, en un temps indéterminable» 
(Mandrou, 1985: 51).  

Mas a literatura de evasão, por afastar os leitores da realidade que os cerca e os conduzir 
para um mundo “outro” , regido por “outras” leis, acaba por funcionar também, em certa medida, como 
literatura de alienação, já que «les petits li vres à couverture bleue, almanachs, contes, cantiques, récits 
mythiques, ont constitué, dans la réalité, un frein, un obstacle à la prise de conscience des conditions 
sociales et politiques auxquelles étaient soumis ces milieux populaires» (Mandrou, 1985:181). 

Neste sentido, a referência a locais assumidamente distantes e desconhecidos, por muito 
completas ou exaustivas que sejam as descrições deles elaboradas, possuem mais funcionalidade ao nível 
do maravilhoso que evocam e das sensações que provocam no leitor, povoando-lhe o imaginário de locais 
fantásticos repletos de seres monstruosos (como já o tinham feito autores como John de Mandevill e ou 
Marco Polo), do que ao nível da reconstituição fiel de locais específicos de acontecimentos factuais, 
embora a reiteração da sua ocorrência seja uma constante. As notações de cariz geográfico, ainda que 
recriadas de forma mais ou menos fidedigna, têm de ser entendidas como coordenadas que, em lugar de 
orientarem os leitores no mapa do mundo empírico, situando factos, os encaminham para uma leitura 
fabulosa e fantástica do espaço e dos acontecimentos, empolada por uma estratégia editorial 
embrionariamente massificada, herdeira de uma tradição longínqua de narrativas orais. 

 

RESUMO: Pretende-se proceder à análise dos referentes espaciais num corpus de textos em prosa (relatos 
sobre monstros) da literatura de cordel portuguesa do século XVIII . É convicção da autora que a escolha 
pela localização dos fenómenos descritos em determinados espaços físicos concretos não é arbitrária, 
correspondendo a objectivos precisos que apontará.  
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

CRISTÓVÃO, Fernando. «A Literatura de Viagens e a História Natural» in CRISTÓVÃO, Fernando 
(coord.), Condicionantes Culturais da Literatura de Viagens: Estudos e Bibliografias, 2ª edição, 
Coimbra: Almedina/Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa, L3 - 
FCT, pp. 185-218, 2002 

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados, Lisboa: Difel, 1991 
MANDROU, Robert. De la culture populaire aux 17e et 18e siècles. La bibliothèque bleue de Troyes, 

(prefácio de Philippe Joutard) Paris, Éditions Imago, 1985 
PINTO-CORREIA, J. David. «O significado sociológico das literaturas marginais» in COELHO, J. P. et 

ali i: Problemática da Leitura – aspectos sociológicos e pedagógicos, Lisboa: Instituto Nacional de 
Investigação Científica, pp. 49-60, 1980 

RAMOS, Ana Margarida. «Aspectos da prosa de cordel do século XVIII : os relatos de monstros» in 
JESUS, Maria Saraiva (coord.): I Ciclo de Conferências sobre a Narrativa Breve, Aveiro: 
Universidade de Aveiro, pp. 11-24, 2001 

----- «Na génese da literatura de massas: organização narrativa e elementos temáticos da prosa de cordel 
do século XVIII », in Actas do II I Ciclo de Conferências sobre "A Narrativa Breve" do Departamento 
de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Aveiro, 2003 [no prelo] 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (57-62) 

 
RELEITURAS DE ADÍLIA LOPES 

 
Ana Maria Domingues de OLIVEIRA (Universidade Estadual Paulista – Assis) 

 
 

ABSTRACT: Adília Lopes is a unique voice in Portuguese poetry at the turn of the 20th century to the 
21st century. In her works there is an intermingling of references of different orders, in a process that 
mixes authors who have been recognized by the literary canon with figures from the mass culture. I 
analyze here some of her poems from that point of view.   
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Eu sou a luva 
e a mão 
Adília e eu 
quero coincidir 
comigo mesma 
 
(Adília Lopes) 

 
A literatura portuguesa possui uma longa tradição de mulheres escritoras, tradição que tem 

como um de seus marcos iniciais uma duvidosa autoria, a das Cartas portuguesas, atribuídas a Sóror 
Mariana Alcoforado. Ao longo do século XX, Portugal assiste a uma ampliação gradativa no panorama de 
mulheres atuantes na literatura, ampliação que se intensifica a partir das últimas décadas do século. 
Florbela Espanca, Sophia de Mello Breyner Andresen, Agustina Bessa-Luís, Irene Lisboa, Lídia Jorge, 
Natália Correia, Maria Teresa Horta, Fernanda Botelho, Ana Hatherly, Fiama Hasse Paes Brandão, Maria 
Velho da Costa, Maria Gabriela Llansol, Luiza Neto Jorge, Maria Isabel Barreno, Maria Judite de 
Carvalho: esqueço nomes? É certo que sim, mas o conjunto citado já é o bastante para avaliar a 
quantidade de escritoras em Portugal no século XX.  

Após a passagem da Revolução dos Cravos, surge uma nova geração de poetisas. Nomes 
como os de Ana Marques Gastão, Maria do Rosário Pedreira, Ana Luísa Amaral e Adília Lopes, todas 
nascidas ao redor dos anos 60 e com livros publicados a partir dos anos 80, compõem um conjunto de 
autoras que terão como referência as obras das antecessoras. Entre elas, destaca-se Adília Lopes, que 
publica seu primeiro li vro, Um jogo bastante perigoso, em 1985.  

Em seus poemas, recentemente enfeixados no volume Obra, a poetisa retoma, já enquanto 
tradição, a obra de suas antecessoras, com um olhar sempre irônico e dessacralizador. O propósito de 
minha comunicação é analisar alguns dos poemas em que Adília relê as escritoras que a antecederam, 
tendo como objetivo uma reflexão sobre as relações intertextuais ali estabelecidas. Antes, porém, de tratar 
especificamente da questão da relação de Adília com as escritoras que a antecederam, teço algumas 
considerações de ordem mais geral sobre sua trajetória. 

Seu nome verdadeiro é Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. O nome artístico que 
usa surgiu em 1983. Em uma entrevista concedida à revista Inimigo rumor1, Adília conta como vê a 
relação entre Maria José e Adília: 

 

Adília Lopes e Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira são uma e a mesma pessoa. 
São eu. Como uma papoila é poppy. E muitos outros nomes que eu não sei. A Adília Lopes 
é água no estado gasoso, a Maria José é a mesma água no estado sólido. (...) Por exemplo, 
as duas epígrafes da minha Obra referem-se à temporada no Inferno, a minha grande 
depressão, que aconteceu há 20 anos (Primavera de 1981). Desse mergulho até ao fundo do 
pantanal, da fossa, como se eu fosse Prometeu, um Prometeu que vai buscar o fogo às 
profundezas do lodo, é que nasceu a Adília Lopes em 1983. Adília Lopes é um nome de 
crisma. Maria José é o nome de baptismo. 
 

                                                
1 Inimigo rumor n. 10, Rio de Janeiro, maio 2001, p. 18-23. 
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Como se pode depreender da citação, estabelece-se uma equiparação entre o nome dito “de 
batismo” e o dito “de crisma” , como numa espécie de nova heteronímia, em que tanto o eu real e o eu 
ficcional equivalem-se e completam-se como partes de um mesmo todo. Adília é Maria José recuperada. 

Se começo minhas considerações por essa questão do nome, é porque leio aí uma das 
chaves para a compreensão da obra de Adília Lopes. Como já disse, a propósito da mesma obra, Flora 
Süssekind 2, trata-se de uma autora em quem o real e o ficcional convivem em pé de igualdade, mas uma 
igualdade em que os sinais são trocados: o real é ficcionalizado e o ficcional é “realizado” . Personagens 
como a Sofia dos li vros da Condessa de Ségur comparecem, nos poemas de Adília, com o mesmo estatuto 
de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Ainda segundo a visão de Süssekind, para as 
personagens ficcionais, o tratamento é o da “ ilusão vivencial” ; para as reais, como a própria poetisa, cria-
se uma ficcional “ identidade autoral” . A esse respeito, transcrevo dois poemas. 

 

Z/S 3 
 
De Zèzita a Zé 
por causa dos Cinco 
impus-me 
recusando ser bebé 
de Zé a Maria José 
recusei a Zèzinha 
minha mãe 
e me fiz mulher 
e em tudo isto 
fui acompanhada 
pela reforma ortográfica 
que tirou à Zezinha 
o acento grave 
assim a Zé vai à Sé 
como me disse 
a minha avó Zé 
antes de morrer 
e de eu a esbofetear 
e lhe arrancar as alianças 
de viúva e esposa 
que hoje são minhas 
 
OS DESASTRES DA BONECA DE SOFIA 4 
 
Era uma linda boneca de cera 
loira de olhos azuis 
enviada pelo pai de Paris 
tinha um vestido de fustão 
e sapatinhos de verniz 
estava muito bem embrulhada 
foi a criada quem desatou os cordéis 
porém segundo Paulo a boneca não era forte 
Sofia para lhe dar boas cores 
pô-la ao sol 
e a boneca cegou 
como se lavam as crianças 
deu-lhe banho com água sabão e uma esponja 
e a boneca descorou 
frisou-a com papelotes e um ferro quente 
e a boneca ficou calva 

                                                
2 SÜSSEKIND, Flora. Com outra letra que não a minha. Em: LOPES, Adília. Antologia. São Paulo: 
Cosac & Naify / Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002, p. 203-224. 
3 Sete rios entre campos (1999), em Obra, p. 339-340. 
4 O decote da dama de espadas (1988), em Obra, p. 109-110. 
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de outra vez ensinou-a a fazer habili dades 
pendurou-a por um cordão 
e a boneca caiu 
e a boneca ficou com um braço 
mais curto do que o outro braço 
um belo dia Sofia deu-lhe um escalda pés 
e a boneca ficou sem pés 
enfim Sofia fê-la trepar a uma árvore 
ao cair a cabeça da boneca bateu numas pedras 
e fez-se em mil pedaços 
e a boneca velha sem cor 
sem pés sem cabeça calva 
que ninguém amava já 
de que ninguém tinha saudades 
feia como um bode 
teve um alegre enterro 
e uma sepultura com dois lilases 
foi a enterrar coberta por um pano 
de seda cor-de-rosa numa caixa de amêndoas 
transportada num andor com argolas 
para duas pessoas apenas 
o que foi uma pena 
 

Como se pode observar, no primeiro poema o “nome de batismo” de Adília, Maria José, é o 
ponto de partida do poema que, no início, parece apenas, como muitos de autoria da poetisa, contar uma 
cândida historieta familiar. Ao final, porém, o clima do cotidiano familiar se desequili bra pela agressão 
narrada nos últimos versos:  

 

como me disse 
a minha avó Zé 
antes de morrer 
e de eu a esbofetear 
e lhe arrancar as alianças 
de viúva e esposa 
que hoje são minhas 
 

Se a candura do início da historieta poderia levar o leitor à suposição de que, à melhor 
maneira romântica, a poetisa levava para o poema reminiscências de seu passado familiar, da aurora de 
sua vida, o desfecho do poema desestabili za a noção de veracidade documental do texto e lança o leitor à 
incômoda escolha: ou assume a ficção ou credita à Maria José, que acredita ser a autora do poema, a 
crueldade para com a avó moribunda. 

No segundo poema, coloca-se a mesma crueldade, porém agora exercida pela personagem 
ficcional Sofia com sua boneca. Há também aqui um fio narrativo que vai, verso a verso, contando a 
destruição da boneca. A fleugma com que se narra a paulatina destruição da boneca é a mesma com que 
se narra o esbofetear da avó. 

Esse nivelamento do ficcional e do documental, essa construção ficcional de si mesma pode 
até mesmo explicar a principal referência literária de Adília: as Cartas portuguesas atribuídas a Mariana 
Alcoforado. Partindo de uma autoria ficcional (ou pelo menos questionável do ponto de vista documental) 
como esta, Adília sinaliza já ao leitor um grau de consciência da construção de si mesma como um 
personagem, atitude de resto referendada pelas próprias aparições da poetisa em eventos ou em 
fotografias. Veja-se, por exemplo, esta descrição da poetisa num encontro de poetas, feita por Osvaldo 
Manuel Sil vestre, colhida num artigo publicado no infeli zmente extinto site da revista Ciberkiosk 5: 

 

                                                
5 http://www.ciberkiosk.pt/arquivo/ciberkiosk8/livros/adilia.html, acesso em 19/10/2003. 
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Adília vestia uma saia e uma blusa como as que a minha mãe usa nas fotografias em que 
me traz ao colo. Com o seu ar cuidadamente retro de menina aplicada, leu alguns poemas 
de bom efeito (há-os em grande número na sua obra) e semeou-os de uns muito 
premeditados comentários e notas, provocando sorrisos e cumplicidades. No fim, convidou 
as pessoas a aproximarem-se para lhes oferecer postais kitsch e livros sortidos. 
 

Trata-se, sem dúvida, da criação de um personagem, criação consciente e reforçada pela 
própria poetisa, ao chegar a minúcias físicas quando perguntada sobre quem era ela na mesma entrevista à 
revista Inimigo rumor 6: 

 

Estou a responder por escrito a esta entrevista. É Domingo de Ramos. Dia 8 de Abril de 
2001. Estou no meu quarto. Em Lisboa. Vou responder primeiro à mão e só depois passo, 
digito, para a disquete. O papel é cor-de-rosa reciclado. E a caneta é verde alface, feita no 
Japão. 
Eu sou uma mulher, sou portuguesa, sou li sboeta, sou poetisa, sou linguista (todos somos), 
sou física, sou bibliotecária, sou documentali sta, sou míope, tenho quase 41 anos (nasci a 
20 de Abril de 1960), sou solteira, não tenho filhos, sou católi ca, tenho os olhos castanhos, 
meço 1,56 m, neste momento peso 80 Kg, uso o cabelo curto desde 1981, o cabelo é 
castanho escuro com muitos cabelos brancos. Sou etc., etc.  
 

Em outro texto, desta vez um poema do li vro A pão e água de colônia, traça uma 
autobiografia de Adília Lopes que prima por não trazer nenhuma informação mais definidora de suas 
características físicas ou de temperamento:  

 

AUTOBIOGRAFIA SUMÁRIA DE ADÍLIA LOPES 7 
 
Os meus gatos 
gostam de brincar 
com as minhas baratas  
 

A mesma autobiografia é duas vezes retomada, no li vro Irmã barata, irmã batata, em dois 
poemas em prosa:  

 

(AUTOBIOGRAFIA SUMÁRIA DE ADÍLIA LOPES 2) 8 
 
Não deixo a gata do rés-do-chão brincar com as minhas baratas porque acho que as minhas 
baratas não gostam de brincar com ela. 
 
(AUTOBIOGRAFIA SUMÁRIA DE ADÍLIA LOPES 3) 9 
 
Os meus gatos já deixaram há muito tempo de brincar com as minhas baratas. A Ofélia tem 
12 anos, seis meses e sete dias. O Guizos, segundo o Dr. Morais, tem 9 anos. Entretanto 
gatos morreram, gatos desapareceram. Estou a escrever isto no computador e não sei do 
Guizos há três dias. 
 

Há sempre, como se pode notar, uma preocupação em explicar-se, definir-se, embora 
através de afirmações que pouco definem, já que, descendo a minúcias tão insignificantes, perde-se de 

                                                
6 Inimigo rumor n. 10, Rio de Janeiro, maio 2001, p. 18-23. 
7 A pão e água de colônia (1987), em Obra, p. 80. 
 
8 Irmã barata, irmã batata (2000), em Obra, p. 434. 
9 Irmã barata, irmã batata (2000), em Obra, p. 443. 
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vista o todo. O que resulta, mais uma vez, é a impossibili dade de tomar como documental o que é sempre 
ficcional.  

É nesse contexto de constante apagamento das referências documentais que Adília irmana, 
em contexto semelhante, referências culturais de ordem diversa, porém colocadas no mesmo patamar. Há 
referências como Sylvia Plath, Agustina Bessa-Luís, Clarice Lispector, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, Simone de Beauvoir, Fiama Hasse Paes Brandão, Mariana Alcoforado. Mas há também Pearl 
Buck, biblioteca das moças, propagandas de shampoo Johnson & Johnson, iogurte Longa Vida, Tampax, 
Gill ette, Benetton etc.  

Adília Lopes relê com a mesma atitude todos eles. Trata-se do mesmo olhar que sobre tudo 
e todos lança seu poder ficcionalizador. Ou seria melhor dizer estetizante? A aparência ficcionalizada é 
construída através do documental excessivo, que coloca num só plano elementos aparentemente díspares. 
A título de exemplo desse procedimento e como conclusão deste trabalho, apresento um último poema, 
em que convivem Barthes e marcas comerciais, compondo um texto que, como se verá, não permite a 
impassibili dade do leitor: 

 

Só depois de ler 10 
Barthes 
é que Camila 
ficou a saber 
que o dedo da masturbação 
é o médio 
até aí tinha usado 
sempre 
o indicador 
experimentou também 
o polegar 
e viu que todos serviam 
meu menino 
seu vizinho 
pai de todos 
fura bolos 
mata piolhos 
depois de perder a virgindade 
experimentou 
com um tubo de Cecrisina 
metido num Durex Gossamer 
também servia 
mas isto nada 
tem a ver com o amor 
tem a ver com o escrever 
e com o pintar 
e dá menos satisfação 
a menos que Camila 
se lembre de Jénia 
e da penetração 
então usa 
só os dedos 
e serve 
para adormecer 
 

Barthes, marcas comerciais, masturbação, tudo convive num mesmo plano, dentro do 
mesmo poema. O tom é novamente e ao mesmo tempo cândido e perverso: numa narrativa aparentemente 
ingênua, Barthes serve para ensinar a Camila novas formas de masturbação. Mas não é mesmo para dar 
prazer, a literatura? 

 

                                                
10 Florbela Espanca espanca (1999), em Obra, p.422. 
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RESUMO: Adília Lopes é uma voz singular da poesia portuguesa da virada do século XX para o século 
XXI. Em suas obras, mesclam-se referências de ordens diferentes, num processo que funde autores 
consagrados pelo cânone literário a figuras da cultura de massas. Sob esse prisma, analiso alguns de seus 
poemas.  
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ABSTRACT: In “ Sonetos do Português Errante” , Manuel Alegre engenders a "eternal return" to many 
of the poetic places of the Portuguese literature and of its own poetry – marked by the wander and exile 
notions, which starts from a subject lost in a country mythically recreated as departure place and a 
postponed return.  
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O CAVA LEIRO DO INSONDÁVEL  
ou 
O Último soneto do Português Errante 
 
Já fui o cavaleiro do insondável 
Clarins e espadas foram minhas armas 
Já fui ao inabitável. 
Por exemplo: cantei no advérbio      mas.1 

 

Manuel Alegre é daqueles bardos encantados que nos fazem perguntar: ainda é possível a 
poesia? ou: ainda é possível a peregrinação eterna (ou mítica, como se queira) em busca de algo tão 
perene quanto o próprio ato de buscar? Tais interrogações atravessam dinamicamente todo o poemário do 
autor dos “Sonetos do português errante” , cortando-o com a fina lâmina da análise contumaz sobre a 
História portuguesa e sobre a memória que se tem dela, além de delegar aos seus versos um tom 
extremamente pessoal, quase autobiográfico. Trata-se de Alegre fazendo-se uma espécie de Ulisses 
metapoético, poli trópico, engendrando, nas trilhas de seu exílio lusíada, um “eterno retorno” a muitos dos 
lugares poéticos da literatura portuguesa e do próprio locus de sua poesia. 

Os onze “Sonetos do Português Errante” inscrevem-se no escopo de Atlântico (1981), li vro 
fundamental para a compreensão dos processos erráticos em Alegre. É nesta obra que o poeta destraça o 
próprio paradigma fundador de sua Praça da Canção (1965) e ousa reescrever uma História de Portugal a 
partir de uma perspectiva diversa ao sentido épico camoniano e ao mítico da Mensagem pessoana. 
Conforme ressalta Lugarinho, 

 

A problematização proposta, portanto, por Manuel Alegre, em Atlântico, irá seguir 
o exemplo de Manuel da Maia - por entre ruínas, a crônica, o poema, a História - 
buscar-se-á a perdida Memória.  
Se antes, no conjunto da obra de Alegre, a Memória era possuída por fantasmas, 
notadamente o de Rei D. Sebastião e toda mística sebastianista, e pelos fantasmas 
da Ditadura, agora, a partir de Atlântico, através da História ela poderá ser 
reencontrada em sua plenitude e destituída de sua referencialidade tradicional. Da 
rasura da História mítica, com outra História, retornará a Memória.2 
 

Atlântico, desta forma, dará outros contornos aos mitos (do Rei Sebastião, do discurso 
imperial, do salazarismo, da violência das guerras coloniais etc.) com que se embate a obra de Alegre, 
dando-lhe uma nova perspectiva (lírica, ainda que particularmente muito à deriva), a partir da realidade 
do pós-25 de Abril . Essa passagem do épico ao lírico se constituirá na grande questão da obra de Manuel 

                                                
1 ALEGRE, M. (1997) p. 473 
2 LUGARINHO, M. C. (1997) p. 235-6 



64     OS “SONETOS DO PORTUGUÊS ERRANTE” – TRILHAS DO EXÍLIO NA POESIA DE MANUEL ALEGRE 

Alegre, que perscrutará os caminhos de um sujeito poético discursivamente exilado, inadaptado, e que por 
isso mesmo percorre os espaços possíveis para a reinvenção de uma “po-ética”3 (poesia “e” ética). 

Pressupondo um sujeito perdido num país miticamente recriado como lugar de partida e de 
adiado regresso, as causas, motivações e expectativas do sujeito poético perante uma nova fratura 
finissecular serão diversas e sempre novas – não obstante haja um certo tom dèja vu ou “retrô” impresso 
na marca autoral de Alegre, por alguns críticos denominado “neo-romântico” 4 em virtude de uma 
imperiosa necessidade de errância, por exemplo. Em “O primeiro soneto do Português Errante”, essa 
postura a um tempo nostálgica e revisionista mantém o duplo (e só aparentemente contraditório) efeito 
discursivo, fazendo do lirismo uma espécie de esperança angustiada na própria escrita do verso:  

 

Eu sou o solitário o estrangeirado 
o que tem uma pátria que já foi 
e a que não é. Eu sou o exilado 
de um país que não há e que me dói. 
 
Sou o ausente mesmo se presente 
o sedentário que partiu em viagem 
eu sou o inconformado o renitente 
o que ficando fica de passagem. 
 
Eu sou o que pertence a um só lugar  
perdido como o grego em outra Ilíada.  
Eu sou este partir este ficar. 
 
E a nau que me levou não voltará. 
Eu sou talvez o último lusíada 
em demanda do porto que não há.5  
 

Não será difícil, portanto, pensarmos os “Sonetos do Português Errante” a partir da 
perspectiva da “poesia de catálogo” , ao feitio de Hesíodo ou Homero, como o efeito retórico que atualiza, 
na modernidade, as mais antigas formas de “cantar” da poesia grega, fili ando a obra de Manuel Alegre à 
tradição oral e popular. Desta aproximação deriva o consórcio entre memória e poesia, tão explorado na 
cultura helenística, e que Alegre recupera na enunciação de sua clave poética: cantar e contar a história, 
através do verso que celebra a “sapientia” que só “Mnemósine” pode ditar às futuras gerações. Ou, ainda, 
talvez possamos pensar os “Sonetos...” como um balanço tanto do próprio percurso poético do autor, 
como de um repensar do mundo, que em Alegre é, sobretudo, Portugal inscrito pela refiguração mítica e 
pela construção (e ressignificação) da poiésis. 

Todo este conjunto poético enforma uma obra que recupera um passado para, a partir daí, 
compreender (ou não) um presente e traçar a previsão (desencantada) de um futuro. Destaquemos o 
inevitável paralelo entre a seqüência dos “Sonetos do Português Errante”, de Atlântico (1981), e, vinte 
anos depois, o Livro do português errante (2001): Vivo justamente ao expirar do século/(...) Sente-se o 
brilho duma nova página/ em que tudo pode acontecer6 – lê-se na epígrafe do li vro, que se segue à 
citação de “O Livro de Horas” , de Rilke. Há, ainda, uma tal “Canção do Tempo que Passa”, cuja evidente 
ressonância da tão celebrada “Trova do Vento que Passa” (Pergunto ao vento que passa/ notícias do meu 

                                                
3 Discutiremos esta questão em nossa tese de doutoramento, que tem como título “Manuel Alegre: por 
uma Ética que refunde a Poética” (exame de quali ficação aprovado em novembro de 2002, na 
Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ). 
4 Esta “classificação” da obra de Manuel Alegre surge, en pasant, em alguns ensaios de Eduardo 
Lourenço e mais especificamente delineada em tese de doutoramento de Mário César Lugarinho 
(Ortografia da História: Mito, Memória e Poesia em Manuel Alegre. [Tese de Doutorado; Orientador: 
Eliana Yunes]. Rio de Janeiro: Departamento de Letras/Pontifícia Universidade Católi ca, 1997.). 
Dedicaremos um capítulo de nossa tese à análise mais detida desta nova taxionomia crítica, buscando 
averiguar em que sentido Alegre recupera a dicção romântica e refunda a noção de gêneros literários, em 
sentido estrito, em sua obra poética. 
5 ALEGRE, M. (1997) p. 381-2 
6 ALEGRE, M. (2001) p. 5 
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país/ e o vento cala a desgraça/ e o vento nada me diz...7), imortalizada musicalmente por Adriano 
Correia de Oliveira, não se faz só pela semelhança de sonoridades, mas através, principalmente, de um 
sutil diálogo entre os dois textos. 

 

Canção do tempo que passa 
 
Contra a corrente 
o tempo 
o próprio pensamento. 
 
Contra o tempo se corre 
e assim se morre 
em frente ao mar. 
Sobretudo ao crepúsculo 
quando o mar nos interpela 
e apela – num tempo 
de não ficar.8 
 

Das mais diversas formas, os sonetos representam um “eterno retorno”, que implica a noção 
de errância, por uma elocução lírica totalmente comprometida com o (re-)traduzir pós-modernamente 
toda uma tradição histórico-cultural-literária. Por isso, se justifica e se compreende a reiterada presença, 
na poesia de Manuel Alegre, da figura de Ulisses, na qual muitas vezes se transfigura este sujeito poético 
em permanente busca de Ítaca, como lugar de repouso – “azul” que fica “além do sul” , metáforas 
recorrentes na peregrinação-escrituração do poeta. Eu sou o emigrado o foragido/ regressado do longe e 
do azul/ trago em mim a saudade de ter sido/ quem foi além de si além do sul.9 Por outro lado, há o 
retorno à insegurança, o pressentir de medos ocultos, de fantasmas ainda presentes, a incerteza em face de 
uma História que nunca é só passado. Quem foi e não voltou. E não voltando/ entre ter sido e ser está 
dividido./ Eu sou o que ficou aquém do quando/ pelo tempo em pedaços repartido.10 Esta dicção poética é 
ultrapassada por uma carga semântica que também se tem observado como uma das linhas mestras do 
texto de Manuel Alegre: a do lugar e do tempo eufóricos em contraposição a tempos e lugares outros, 
onde a disforia se instalou – e não fica difícil , aqui, ler Rilke em Alegre, neste modo de a um tempo 
questionar e recuperar, nas entrelinhas, a presença do “quem” diz – a figura do “poeta”, afinal. 

A marca distintiva da poesia de Manuel Alegre será a presença de uma vox que parece 
anteceder a poesia, um discurso declamatório com marcas de oralidade muito evidentes, e que se efetua 
por um jogo repetiti vo que orienta a cadência rítmica, musical mesmo, dos seus poemas (que muitos já 
foram musicados por artistas portugueses e brasileiros). Já fui Pinto Ribeiro e Antão de Almada/ 
conspiração revolta resistência/ já fui o conjurado e a madrugada/ de um dezembro de sol e 
independência.11 Trata-se, como pudemos intuir neste “O conjurado ou O nono soneto do Português 
Errante”, da voz do bardo, irrompendo a tecedura do poema com a palavra que transita do passado ao 
futuro, e continua a vaticinar como se estivesse entre os celtas e os gálios, ou entre os portugueses e todas 
as suas errâncias:  

 

O terceiro soneto do Português Errante 
 
Trago em mim uma nau S. Gabriel. 
De verso em verso vai e não sossega 
sobre os dias navega e à flor da pele 
trago em mim uma nau que nunca chega. 
 
É um súbito acordar é um rumor 
um ficar distraído e partir para 

                                                
7 ALEGRE, M. (1997) p. 93 
8 ALEGRE, M. (2001) p. 54 
9 ALEGRE, M. (1997) “O segundo soneto do Português Errante” , p. 382. 
10 idem, ibidem. p. 382 
11 idem, ibidem. p. 429 
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os teus olhos que ficam além da cor. 
Trago em mim uma nau que nunca pára. 
 
Trago em mim uma nau que me carrega  
como se eu próprio fosse o Oriente 
trago em mim uma nau que não sossega 
 
Ela só deixa um rastro no papel  
e o que ela busca é sempre o que e ausente. 
Trago em mim uma nau S. Gabriel.12 
 

Eduardo Lourenço, no prefácio à obra comemorativa dos trinta anos da poesia do autor, 
escreve: Não foi por acaso que muito cedo a poesia de Manuel Alegre se encarnou em música e canto. 
Por instinto inscreveu tendencialmente os seus poemas no horizonte simbólico e onírico da oralidade. 
Isto se observa nos “Sonetos...” , que constituem um retorno formal a algumas técnicas estílísticas que dão 
voz (quase no sentido literal) aos poemas, que se constituem em peças de alto “versili brismo” , quem sabe 
uma outra ordem de “poesia experimental” – “experimentada” na reincidente fileira de vocábulos 
repetidos, na quase permanente estrutura anafórica, no gosto pela rima interna, no uso excessivo de rima 
pobre, no jogo paronomásico, nos sucessivos efeitos enumerativos, ou na estrutura paradoxal ou 
oximórica, processos que inscrevem os poemas numa atmosfera quase que exclusivamente rítmica – e 
mais mítica, melopéica e memorialística, como vemos em “O quinto soneto do Português Errante”:  

 

Floriram em Fevereiro as flores de Março 
Flamejam flâmulas na hora breve 
Saudades do país que se não teve. 
A cantar me despeço. E sei que passo. 
 
Flamejam flâmulas na leve aragem 
E há um cheiro a África na beira-Tejo. 
Nenhuma nau me leva ao que desejo. 
E toda a eternidade é de passagem. 
 
Já fui um marinheiro audaz e louco 
E o que ficou de mim é uma aventura 
Que não tem espaço no país do pouco. 
 
Dai-me de novo o mapa e o compasso 
Há sempre outra distância outra lonjura. 
 
Floriram em Fevereiro as flores de Março.13 
 

Este esgotamento estilí stico revela-se, também, em ecos de alguns outros poemas do 
próprio Alegre, e que de certa forma são aqui refundidos ou recuperados na sua sonoridade. É o caso, por 
exemplo, da idéia do “(...) país que não há”14, lançada logo n’ “O primeiro soneto do Português Errante”, 
ampliada no segundo poema de "Coração Polar", de Senhora das Tempestades, onde encontramos a 
expressão “ (...) esse país onde tudo existe e não existe” 15, e retomada em parte no verso do "Sexto Poema 
do Português Errante", do Livro do Português Errante: “(...) do país onde existes e não existes” 16. As 
repetições se acumulam para darem conta da noção de perda de sentido, perda das raízes, perda da(s) 
identidade(s) da história de cada um e de cada povo.  

O processo retórico-anafórico sublinha, assim, a necessidade da busca, do nome (vide a 
reincidência do “Eu sou” ) e da memória afetada pelo tempo histórico. Trata-se da recuperação do próprio 

                                                
12 idem, ibidem. p. 391 
13 idem, ibidem. p. 394 
14 idem, ibidem. p. 381 
15 ALEGRE, M. (1998) p. 17 
16 ALEGRE, M. (2001) p. 38 
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sujeito poético camoniano, por via das reminiscências poetisadas e discursibilizadas. Rememorar, então, é 
trazer de novo a vox do bardo e retraduzi-la com as nuances da contemporaneidade: Já fui o Capitão da 
Nau Sem Medo/ desfraldada no verbo procurar/ (...) olhai a cor vermelha e os brados altos/ Lisboa Nau 
Parada Nau Partida17, lê-se no sétimo soneto da série. 

Muito próprio, portanto, o epíteto que Clara Crabé Rocha encontra para Manuel Alegre: “O 
poeta tribuno” , comparando-o ao orador público que na Grécia antiga usava a eloqüência como quem usa 
uma arma. O discurso de Alegre, segunda a autora, (...) era sobretudo a pronuntiatio, o modo de 
enunciação tão peculiar do poeta, que alguns tinham se acostumado a ouvir em clandestinos programas 
da rádio, a parte mais impressiva dessa eloqüência.18 Estratégia retórica ou empirismo poético, a 
cadência musical ganha significado autoral na obra do autor, uma vez que seu diálogo mais constante é 
com Camões – “ toada” inscrita como criptografia na melopéia do neo-bardo Alegre. Neste ínterim, o 
poeta ultrapassa a opção de seu quase-alterego Ulisses pela mediocridade reconfortadora, pela pacatez 
como um refúgio seguro, abraçado amorosamente pela sempre expectante-Penélope. O Ulisses que há em 
Alegre tem um outro “gosto” , que não é apenas o de querer ser o “Ninguém” , ou ficar a salvo da vida e da 
História.  

“Entre o país do muito e do muito pouco” , insiste Alegre, “habitei o poema nunca 
escrito”19 – e aí está o seu “exílio” , no palanque aberto da palavra. “Emigrar para dentro. Amor 
viajado”20. O bardo-Alegre não se conforma de não ter sido alguma coisa mais do que é e opta, em algum 
lugar da memória que ele mesmo tem do passado, por não mais ser nem Ulisses nem Gonçalo da Maia 
nem Príncipe nem Proscrito nem Desejado nem Pinto Ribeiro nem Antão de Almada no futuro, como 
sugere “O oitavo soneto do Português Errante” :  

 

Fui Gonçalo da Maia o Lidador 
Campeando por meu reino imaginário 
E entre ser e não ser em Elsenor 
Já fui o desditoso o solitário. 
 
Fui Príncipe banido deserdado 
Treze vezes cativo em Aquitânia 
Trago um país de exílio desterrado 
Na grande solidão de Lusitânia. 
 
Viúvo sempre de qualquer idílio  
eu sou o peregrino o desditoso 
que a si mesmo se busca e não se encontra. 
 
O meu próprio país é meu exílio 
 por isso o meu combate é sem repouso. 
Eu sou o que nasceu para ser contra.21  
 

Sob este ponto de vista, encontramo-nos com um Manuel Alegre que reinsere a questão da 
errância e do (auto-)exílio com vistas a abordar, incomodamente, a questão da Ética em sua obra, a fim de 
ressignificar a própria questão Poética. Se, em linhas gerais, a postura ética encerra um conjunto de 
princípios e disposições voltados para a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é bali zar as ações 
de cada homem, podemos intuir o quanto a obra de Alegre deseja abrir sendas de discussão do ethos 
português e do próprio lugar da poesia no panorama contemporâneo: “ (...) por isso persisto e canto e 
falo” .22  

De Argel à Ilha de Calipso, o “cavaleiro do insondável” irrompe pelas trilhas do texto-
testemunho e exila-se no coração da solidão homérico-lusíada para, de lá, gritar toda a sua inquietude 
com a eternidade que os modelos histórico-culturais-sociais – sem a necessária intervenção reguladora da 
Ética – falsamente “vendem” aos olhos de quem não pôde (ou não quis...), como o poeta, ver “do avesso 

                                                
17 ALEGRE, M. (1997) p. 397 
18 in: Letras e Letras, n.º 35 (novembro 1990), p. 13 
19 ALEGRE, M. (1997) “O quarto soneto do Português Errante” , p. 392. 
20 idem, ibidem. “Crónica do Português Errante; n.º 3” , p. 393. 
21 idem, ibidem. p. 401 
22 idem, ibidem. p. 463 
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as consoantes”23. E, para escrever eticamente uma outra História, apresenta-nos um novo “gosto” , mais 
do que a Ulisses: com que pena, vai-se a Camões – a vox que dita, acima de todas as outras, o ethos que 
refunde a poiésis em Alegre. 
 

RESUMO: Em “Os sonetos do Português Errante” , Manuel Alegre engendra um "eterno retorno" a 
muitos dos lugares poéticos da literatura portuguesa e de sua própria obra – marcada pelas noções de 
errância e exílio, a partir de um sujeito perdido num país miticamente recriado como lugar de partida e de 
adiado regresso. 

 
PALAVRAS-CHAVE: poética; errância; exílio; história; memória. 
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Como se podia escrever assim? Era um milagre, uma criação do mundo. 
A verdadeira fidelidade é uma procura constante da verdade, o que traz desconforto para os sentimentos. 

O livro de Agustina, p. 71; p. 154. 
 
 

O estudo que empreendi sobre as biografias escritas por Agustina Bessa-Luís suscitou uma 
questão sobre os sentimentos da biógrafa com relação à Floberla Espanca, um dos seus sujeitos 
biográficos: Agustina gostava realmente de Florbela?, perguntaram-me. 

A pergunta se justificava porque ao mesmo tempo em que Agustina expunha Florbela 
impiedosamente, afirmava que “para dizer a verdade sobre alguém é preciso amar esse alguém. Só então 
se pode amar a verdade que ele personifica”1. A dúvida punha em causa uma questão de coerência interna 
do texto por um lado, e por outro, a  veracidade mesma do discurso biográfico.  

Onde procurar a resposta para a pergunta posta, no texto ou na vida? Fora do texto ou 
dentro dele? 

A biografia, como é sabido, difere da escrita ficcional justamente porque o narrado não se 
prende aos limites do texto. A vida contada começa antes do parágrafo inicial e existe para além do ponto 
final. E o biógrafo narrador? Difere do narrador ficcional?  

Depende do narrador, responderia eu ambiguamente. Depende de que romancista e de que 
biógrafo estamos falando. 

No que diz respeito à Agustina, escritora polígrafa, esta talvez seja uma questão fulcral. 
Seus leitores se deparam, ao longo da narrativa ficcional, com a irrupção de uma voz que interrompe o 
narrado e o julga, ou o explica, ou o comenta. Não é mais o narrador, mas não temos a certeza de que se 
trata da voz autoral propriamente dita. 

Na narrativa biográfica, no entanto, em várias ocasiões a experiência pessoal da autora se 
deixa ler inequivocamente. Na biografia de Florbela há referência à freqüentação às tertúlias de José 
Régio, que conheceu Florbela e seu pai. Frutos de um testemunho pessoal, as informações e impressões 
do autor do Jogo da cabra cega e de alguns de seus convidados a respeito da poetiza concorrem para 
formar o retrato de Florbela tanto ou mais que os escritos críticos e biográficos existentes sobre ela. 

Pode-se afirmar que Santo António (1973), a primeira das biografias, inaugura o que se 
pode chamar de segunda fase na obra de Agustina, em que predomina a presença de um passado que não 
é mais recuperado pela memória, mas que pede investigação. A par das biografias e de uma série de 
ensaios sobre assuntos diversos, a matéria romanesca mesma se debruça sobre a história de Portugal mais 
ou menos recente. 

Num dos ensaios sobre D. Sebastião2, a autora abre o texto comentando este interesse: “Às 
vezes, se não sempre, há um momento excêntrico na vida do ficcionista: é quando se interessa pela 
História. Momento de certa desilusão que confina com o comportamento utopista; os utopistas julgam 

                                                
1 BESSA-LUÍS, Agustina. Florbela Espanca. 2ed. Lisboa: Guimarães, 1984, p.125. 
2 BESSA-LUIS, Agustina. D. Sebastião, o pícaro e o heróico. In:___. Contemplação carinhosa da 
angústia (Sel. e introd. Pedro Mexia). Lisboa: Guimarães, 2000, p.229-244. Este ensaio foi apresentado 
na Classe de Letras da Academia de Ciências de Lisboa em 1980. 
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convencer melhor se as suas invenções se adaptam ao estilo didáctico” 3. O adjetivo excêntrico permite 
que se interprete a afirmação de pelo menos dois modos: como esdrúxulo e como fora de centro. Fora de 
seu lugar de ficcionista. 

Tal posição excêntrica é alvo de muitas especulações. Agustina concede inúmeras 
entrevistas sobre seus li vros ao longo da década de 80. Nelas nos é possível saber alguma coisa sobre as 
motivações pessoais por detrás das escolhas das matérias romanescas mais polêmicas e dos sujeitos 
biográficos. Uma das entrevistas é bastante significativa por sua extensão e feitio: Agustina por Agustina, 
conduzida por Artur Portela4. Publicada em livro, tornou-se uma “fonte primária” a respeito da autora e 
muito se poderia dizer sobre o que ali está declarado e a maneira como está feito. Mas no momento 
interessa o que declara sobre o que a levou a aceitar o convite de escrever sobre Florbela Espanca. A 
anedota é peculiar o suficiente para justificar a longa citação: 

 

Aceitei [fazer a biografia do Marquês de Pombal], não com uma simpatia especial. Mas 
depois, comecei a trabalhar e comecei por me interessar seriamente no tema. E a Florbela 
Espanca muito mais, porque eu não tinha gosto nenhum pela Florbela, nem pela sua obra, 
eu não tinha nada que ver com a Florbela. Era um tipo de mulher que eu considerava um 
bocado chorona e que se lamenta sempre de qualquer coisa para esconder mistérios muito 
profundos e que não lhe agrada encarar. Era um tipo de mulher que me incomodava 
profundamente e com a qual eu não teria privado se ela existisse e se fosse minha 
contemporânea. Hesitei muito com a Florbela. Mas eu deixo sempre uma margem de 
dúvida quanto à importância das minhas capacidades para julgar alguém e para julgar uma 
situação. De maneira que havia sempre, quando eu estava no momento de ter que decidir se 
escrevia ou não a biografia da Florbela, e que me inclinava para não escrever, estava nesta 
mesma sala, e tocou o telefone, eu atendi, e ouvi uma voz que me disse assim: “És tu, 
Bela?” . E eu disse assim para comigo “pronto, vou escrever” , porque ela assinava sempre 
Bela, e eu disse “basta isso” , um grãozinho de areia para empurrar, e então vou escrever 
mesmo. Porque acima de tudo eu penso “quem sou eu para me opor e para me decidir?” 
[...][o telefonema] Interpreto que foi um engano. Mas, para mim, serviu como empurrão do 
qual eu precisava, essa decisão que de certa maneira me tirava um pouco a responsabili dade 
da escolha. E então fiz o melhor que pude e soube a biografia da Florbela5. 
 

Vale destacar o caráter revelador da entrevista: é a autora a contar suas simpatias e 
antipatias sobre o objeto a que vai se dedicar para produzir a obra, que neste caso é a biografia. A 
entrevista é o fora do texto a que temos acesso com certa confiabili dade, de modo que não caiamos em 
aproximações especulativas inconseqüentes, do tipo vida do autor e obra. Com relação à Florbela, a 
resistência em aceitar a tarefa se justifica pela total ausência de afinidades eletivas: nem como mulher, 
nem como escritora Florbela exerce algum tipo de fascínio sobre Agustina. No entanto, episódio do 
telefonema por engano aponta para um desafio: “És tu, Bela?” revela o atrativo da identificação, ainda 
que invertida: equivocada tal qual o telefonema. Não, Agustina não era Bela, e vai escrever a biografia 
para mostrar que não é Bela, nem ao telefone, nem na vida, nem na escrita. E empenha-se em fazer o 
melhor que pode e soube, como declara. Nem na entrevista nem em lugar algum Agustina vai dizer que 
mudou seus sentimentos com relação à Bela. 

No entanto, é em torno da questão do afeto que se desenvolve o discurso de Agustina sobre 
Florbela: “Toda a vida de Bela decorre entre o perigo do afecto, da ligação com as pessoas e as coisas; e 
tenta furtar-se a elas pela fixação num objecto, que é a sua forma poética”6. Mais categórica, declara: “ A 
extraordinária poesia de Florbela, a história solar duma renúncia que se compromete com o estado 
il imitado – a morte –, não foi ainda bastante amada, como deve ser. A sua obra não se emancipou da 
estreita interpretação da libido” 7. E também fala do papel da biografia: “As biografias têm que ser obra 
dum salvador profissional, porque trazem consigo muito mais que uma febre descriti va; trazem todo o 
diagnóstico duma opinião de superfície” .8 

                                                
3 Idem, p.229. 
4 PORTELA, Artur. Agustina por Agustina. Lisboa: Dom Quixote, 1986. 
5 Ibidem, p.60-1. 
6 BESSA-LUÍS, Agustina, Florbela...., p. 8. 
7 Ibidem, p. 80 (grifo meu). 
8 Ibidem, p. 44. 
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Dado que as biografias existentes de Florbela se limitem a essa “opinião de superfície” , isto 
é, não fazem jus a uma verdade que questiona e elucida o mito, justifica-se que Agustina chame a si a 
tarefa de fazê-lo. “És tu, Bela?” pode ser lida como uma pergunta a outra Florbela que não é aquela a que 
se conhece: “És assim, Bela?”  

Para que a resposta à questão do afeto aludida inicialmente não seja fácil e óbvia, ou 
mesmo não pareça piegas, há que estender um pouco as considerações em torno do narrador que se revela 
enquanto narra. Comentei que há, ao longo da biografia de Florbela, Agustina faz várias referências a si 
mesma enquanto biógrafa. O autor cujo nome está na capa do li vro aparece como sujeito de ações que são 
narradas, tal como a visita aos cartórios, em busca de dados comprovados, ou como a consulta às cartas 
de Florbela Espanca a Guido Battelli , por ele depositadas na Biblioteca de Évora. E também quanto à sua 
antipatia por Florbela, quando rememora as reuniões com Régio e seus amigos na Povoa. Diz ela: “Não 
me interessava Florbela e achei-a um tanto desprezível, porque escrevera aquilo [a Américo Durão, a 
dedicatória: “Do seu li vro veio o meu li vro” ].9 

No extremo oposto desse estado de espírito para com o sujeito biografado há um outro 
escrito biográfico em que a identidade com o sujeito biográfico se dá positi vamente: refiro-me a Longos 
dias têm cem anos. Presença de Vieira da Silva.10 Não se trata de trabalho com o mesmo fôlego daquele 
sobre a poetiza. É um texto breve, introdutor de uma série de reproduções de quadros de Vieira da Silva, 
quando a pintora ainda era viva. O texto é dado a ler a Maria Helena, que inscreve em suas margens seus 
comentários. Em suma, é um trabalho aprovado pela biografada, que em carta citada por Agustina tinha 
expressado seu desejo de ser retratada pela amiga romancista: “ ‘A Agustina, com a sua imaginação, 
poderá descobrir, inventar, melhor do que até possa dizer, aquela que sou’  – escreveu Maria Helena. 
“Com os restos de aquela que não sou, ainda pode criar a irmã que não tive.’ ” . 11 Entrelaçadas aos 
biografemas de Vieira da Silva, abundam as referências aos encontros que tiveram ao longo dos anos que 
precederam à escrita do texto, à amizade entre as duas mulheres e à identificação que a escritora sente 
com a pintora, a ponto de afirmar: “Não sei se chego a fazer a biografia da irmã que Vieira não teve, ou se 
lhe dou o caráter da minha própria biografia. Se formos coincidentes, Narciso afinal tem razão em 
freqüentar os lagos.”12  Há também reflexões sobre o fazer biográfico, em função da dificuldade de falar 
sobre alguém tão próximo no tempo e no afeto. Além disso, Maria Helena não tem o verbo fácil . Diz 
Agustina: 

 

O que tenho como motivo preciso? Os interiores das casas, o vestir, o andar, as palavras, os 
gatos. É uma provação brilhante que me faz sorrir, sabendo como sou fiel como retratista; 
quando me falta a imagem, a confissão, invento a verdade. Nem por um momento chego a 
admitir que pode ser aproximado à verdade um traço que eu descrevo; isso era iludir os 
meus leitores, fazer um pastiche em que a imaginação se prestigia e merece o seu nome. 
[...] A maior parte das biografias são pastiches duma realidade pessoal que se encontrando 
com os factos casuais.13 
 

A afirmação é interessante para o desenvolvimento da presente argumentação. Aqui a 
biógrafa declara que não ilude seu leitor fazendo-o supor que é verdade o que escreve. “Quando me falta 
a imagem, invento a verdade”, diz ela. 

Entretanto, ao descrever o cenário cultural português do começo do século XX, Agustina 
comenta trechos do Ultimatum, de Álvaro de Campos e conclui: “Hoje tudo parece absurdo, parece um 
conto balbuciado por um louco que ninguém escuta. Esta figura de Álvaro de Campos interpreta bem a 
chave dos ‘anos loucos’ ” . Segue-se uma digressão sobre a biografia atribuída ao heterônimo por Fernando 
Pessoa; trechos da “Carta da gênese dos heterônimos” são citados e comentados, ou melhor, criticados 
como inverossímeis enquanto retrato biográfico. Interessa a conclusão: “Se eu fosse traçar assim uma 
biografia imaginária de Vieira da Silva, caía no ridículo. Mas aos poetas tudo se lhes perdoa, não sei 
porquê” .14 

                                                
9 Ibidem, p. 38. 
10 BESSA-LUÍS, Agustina. Longos dias têm cem anos. Presença de Vieira da Silva. Lisboa: Imprensa-
Nacional-Casa da Moeda, 1982. 
11 Ibidem, p. 23. 
12 Ibidem, p. 45. 
13 Ibidem, p. 23-27 (grifo meu). 
14 Ibidem, p. 41. 
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A menção a Fernando Pessoa é no mínimo significativa, em que pese a má vontade da 
ficcionista para com o poeta. Para o poeta-fingidor a biografia inventada vinha a dar “vida” à sua criação 
do personagem que ele queria que cressem vivo e sano (ou insano). O fim lúdico justificava a invenção 
que se queria verdade, ou melhor, que parecia verdade a ponto de comover Pessoa enquanto ele escrevia 
“Notas para a recordação do meu mestre Caeiro” , como declara nesta mesma carta a Casais Monteiro. 
Numa primeira aproximação, poderíamos dizer que os fingimentos dos dois escritores são de graus 
diferentes? Agustina inventa a verdade, mas não quer iludir seus leitores (resta saber se eles se iludem ou 
não); Pessoa afirma o fingimento que faz parecer “dor a dor que deveras sente”. Os limites entre o real e o 
não-real se esfumaçam, assim como o fingido e o autêntico. 

E o afeto por Florbela, razão destas reflexões? 
Voltemos à entrevista conduzida por Artur Portela. Eduardo Prado Coelho dedica-lhe uma 

recensão crítica intitulada “Agustina: uma compaixão sem amor”,15 que tem como ponto de partida o 
paralelo com uma entrevista concedida em condições semelhantes por Marguerite Duras à revista Esprit. 
O crítico observa que entrevistar qualquer das duas escritoras “coloca o problema difícil de um confronto 
com o que Thibaud define como ‘uma escrita sem réplica’ e ‘um mundo sem alteridade’ ” . A repetição 
desta afirmação tem aqui o papel de não nos deixar fascinar pela escrita agustiniana. Mas para a questão 
do afeto nos interessa outra declaração que comenta a capacidade mimética de Agustina:  

 

E, no entanto, um tal mimetismo tem um aspecto enganador, na medida em que todo o 
trabalho de Agustina consiste em manter a distância. Digamos que este é o ponto 
fundamental que precisamos de entender. Toda a aproximação, na sua perspectiva, 
corrompe. E este princípio estrutura por inteiro a visão do mundo de Agustina.16 
 

Esta assertiva pode ser aplicada a vários aspectos de sua obra, como a religiosidade, por 
exemplo, e há mesmo uma dissertação de mestrado sobre o assunto. É necessário ressaltar que Agustina 
mantém esta distância na vida pessoal e na obra. Se para nós leitores isso fica claro na obra, na maneira 
como aproxima realidade e mistério em seus romances, ensaios e biografias; na entrevista ela vai declarar 
que na vida também é assim. 

Quando completa 80 anos, é publicado O livro de Agustina17, misto de fotobiografia e 
autobiografia. O livro se organiza a partir de uma galeria de fotos dos antepassados, chegando à 
contemporaneidade. Minto. As primeiras fotos são de Agustina. Uma da sua mocidade e outra mais 
recente a mostrar Agustina na janela do castelo de Drácula, na Transil vânia. Não cabe aqui a análise dessa 
peculiar iconografia e seus efeitos sobre o leitor, mas há que citar esta foto, não só pelo que ela pode 
representar sobre Agustina, mas porque ela vai se coaduna perfeitamente com uma citação sobre o 
escritor que farei mais adiante. 

A história famil iar, referida em fragmentos é a mesma que está representada nos romances 
Os incuráveis (1956) e Memórias laurentinas (1986). No primeiro, espécie de roman à clé, os familiares 
aparecem sob outros nome; 40 anos depois, aparecem com seus próprios nomes. Entre os dois textos, há 
uma conferência dos anos 80 que revela o fato de Os incuráveis contarem a história da família materna. 
Com relação à escrita da história familiar acontece o mesmo que se passa com muitos assuntos: aparecem 
em crônicas, ensaios, romances, são retomados em momentos diferentes. 

A autobiografia pressupõe, como diz Lejeunne, que o narrador seja o autor cujo nome está 
na capa e também sujeito das ações narradas. Nesse sentido, seria um discurso revelador como a 
entrevista, mas com a diferença de que na autobiografia não há o entrevistador a conduzir as perguntas. A 
autobiografia pressupõe uma deliberação na escolha dos fatos da vida que serão narrados com maior ou 
menor sinceridade, mais ou menos detalhes, mais ou menos retoques no retrato que se queira fazer. O 
protocolo de leitura da autobiografia prepara o leitor para um discurso subjetivo, de qualquer modo, em 
que a tônica é o factual e não o ficcional. 

Nesse sentido, talvez O livro de Agustina trouxesse alguma luz para as especulações deste 
trabalho: que tipo de amor é o que restitui à Florbela a sua verdade para além da “opinião de superfície”? 

A fotografia da senhora que se debruça placidamente em um balcão do castelo de Drácula, 
logo à segunda página do li vro de certo modo age como um aviso ao leitor que esperaria um discurso 
autocomplacente a produzir um autoretrato sem rugas e rusgas. Ou mesmo uma sinceridade comovente e 

                                                
15 COELHO, Eduardo Prado. A noite do mundo. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988, p.161-
164. 
16 Ibidem, p. 163. 
17 BESSA-LUÍS, Agustina. O livro de Agustina. Torres Vedras: Três Sinais, 2002. 
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por isso surpreendente.  A mim parece que a fotografia causa o mesmo efeito do escudo de brilhantes 
pregado na manga do vestido preto da Infanta Maria quando recebe o núncio de Roma, episódio narrado 
na biografia de Martha Telles: “um muro de esplendor e ninguém sabe se de hostilidade” . Em suma, um 
aviso para que tenhamos precaução.  

Mas se é o afeto que procuramos lá, há várias referências a comportamentos e atitudes que 
podemos classificar de egoístas ou narcísicos, como quando conta que se correspondia com 
desconhecidas ‘sé pelo gosto epistolar’ (...) Não as considerava amigas, mas sim o pretexto para eu 
escrever mais e mais. ‘Eu não preciso de amigos, preciso de quem me leia’, dizia eu. Eram fruto da minha 
experiência literária à qual eu sacrificava  tudo, como o conde de Frankenstein sacrificou à ciência.” (p.97) 

Eis uma das passagens que combina com o retrato no castelo de Drácula, a comparação do 
escritor com Frankenstein. A experiência literária tudo justifica, a ponto de dispensar o lado amistoso dos 
relacionamentos epistolares. 

A par do auto-retrato da artista quando jovem, há vários fragmentos de texto sobre os 
amigos que se foram. Ao comentar um trecho de carta de Vieira da Silva, diz ; “Escrevia-me isso em 76 e 
eu releio as palavras delas como não as li nesse tempo: com uma emoção guardada como um doce que se 
saboreia no silêncio, depois de partirem os convidados. Os amigos são convidados celestes.” (p.145). 
Note-se a “emoção guardada” , a imagem da festa acabada mas da qual resta ainda algo a ser saboreado. 

Na vida, nos revelam o discurso autobiográfico e a entrevista, há distância igualmente.  
E no texto?  Há distância, sabemos, mas há o afeto declarado que não se coaduna com as 

declarações que afirmam a falta de afinidade. A resposta pode ser a suspensão da subjetividade na hora da 
escrita. E a verdade, qual é, a do texto, a da vida? 

As duas. A da vida pode servir de parâmetro para decisões de ordens várias. Mas a do texto 
nos é revelada por um distanciamento do sujeito biográfico por parte da biógrafa, mas de uma 
aproximação do texto da vida, a ponto de substitui-la. Prevalece a experiência textual, como a do conde 
de Frankenstein. Uma invenção da verdade. Um texto que cria vida, não importa se ficcional ou factual, 
como nas biografias. 

E essa vida vertida em texto, fruto da operação da escritura, no sentido barthesiano, é um 
acerto de contas com outros textos mais do que com a própria vida, porque é resultado de um trabalho 
visceral. Eis o amor a que se refere. Estas conclusões, que ao final de contas se mostram um tanto 
previsíveis e tautológicas, podem e devem ser melhor demonstradas, com exemplos tirados de diferentes 
textos de Agustina e analisados partir de modelos explicativos de teóricos da literatura (é possível chamar 
nomes de tendências diversas como Roland Barthes, Walter Benjamin, Bakhtin que tratam de discurso e 
vida), assim como Nietzsche, com quem Agustina tem tantas afinidades de visão de mundo.  

Mas volto às biografias. Ambas são um desafio para Agustina, por motivos diferentes. “És 
tu, Bela?” a leva a escrever sobre esta mulher que precisa ser amada na sua verdade de vida e de obra. O 
retrato de Vieira da Silva, desejo de ambas as mulheres, tarefa sempre adiada por longos dias de cem 
anos, passa por um auto-conhecimento em que estão presentes a identificação e a diferença. 

A biografia de Florbela termina com o dia de seu enterro, em que choveu tanto que teve de 
ser adiado, a chuva metaforizando o pranto. São estas as palavras finais do texto: “Foi então chorada essa 
mulher. Ninguém mais lhe perguntará: ‘Ouve cá – tu quem és?’ Aqueles por quem se chora deram já sua 
resposta.”  A biografia cumpre aqui o papel de atribuição de uma identidade que se quer definitiva e 
verdadeira. 

O retrato de Vieira termina com o oferecimento do texto como um presente, que se não for 
do agrado da pintora, poderá ser refeito num futuro distante: “Espero que tudo esteja do vosso agrado, isto 
é, que eu tenha sabido pisar o palco de Brighton e recebido o foco dos reflectores da maneira mais 
favorável. Se assim não foi, ‘ longos dias têm cem anos’ , e um século depois voltamos a este tema com 
melhores auspícios” .  

Como resultado final, ambos os textos são frutos do mesmo esforço criador, relevadas as 
diferenças entre Bela e Vieira. 

Para terminar, volto ao texto autobiográfico. Primeiramente, retomo a primeira frase da 
epígrafe, que exempli fica a reação de Agustina quando começa a ler literatura mais adulta, como 
Flaubert, entre outros: “Como se podia escrever assim? Era um milagre, uma criação do mundo” . A 
leitura inaugural já vê o texto literário como uma cosmogonia. Assim será o seu também. A segunda frase 
da epígrafe “A verdadeira fidelidade é uma procura constante da verdade, o que traz desconforto para os 
sentimentos” , resume o que pode parecer contraditório com relação à Florbela: a fidelidade à verdade 
nem sempre é confortável para quem toma conhecimento desta verdade. Numa aproximação mais 
ingênua pode parecer desafeto o que é apenas verdadeiro. O afeto aqui não é chamado. 

E passo para outra passagem sobre o desejo do fazer literário, ato vampiresco, manifestação 
da vontade de poder, com que termino esta fala: 
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‘Eu só queria escrever, entrar no coração das pessoas e beber-lhes o sangue, avançando 
sempre, criando enredos e fazendo saltar os personagens das páginas. Há pouca gente que 
perceba que escrever é uma espécie de danação em que às vezes se tem encontros com 
Deus.” 18 
 

RESUMO: Em 1979, Agustina Bessa-Luís publica a segunda de suas biografias. Trata-se da vida de 
Florbela Espanca, sujeito biográfico que nunca lhe provocou maiores simpatias, como deixa entrever em 
várias passagens da biografia e abertamente declara ao longo da entrevista concedida a Artur Portela em 
1986. Todavia, na metade da narrativa sobre Florbela, logo no início do terceiro capítulo, afirma que 
“para dizer a verdade sobre alguém é preciso amar esse alguém. Só então se pode amar a verdade que ele 
personifica”. Para Agustina, narrar a história de vida de alguém só se justifica se a verdade do sujeito 
biográfico ainda não foi revelada na sua plenitude. É o que a leva a escrever as biografias que assina. 
Pode-se então perguntar: de que amor se trata, quando afirma que é preciso amar Florbela para dizer a sua 
verdade? A famosa entrevista, já mencionada, é reveladora, também, da personalidade narcísica da autora 
d’A sibila, muitas vezes interpretada como egocêntrica. Sobre as atitudes de Agustina, Eduardo do Prado 
Coelho dedica um artigo intitulado “Agustina: uma compaixão sem amor”. Em 2002, para comemorar 
seus 80 anos, é publicado O livro de Agustina, espécie de fotobiografia com comentários fragmentados da 
autora. Assim como as entrevistas e outros escritos não ficcionais, este texto é espaço privilegiado para a 
autora falar de si própria, confirmando algumas informações já mencionadas alhures, revelando novos 
fatos, muitas fotos e alguns afetos.A comparação das narrativas em que Agustina se assume ela própria e 
as demais, em que prevalece a matéria narrada permitem entrever como o espaço do imaginário – a 
escritura, no sentido barthesiano – é o espaço de um tipo especial de afeto, que não se encerra no seu 
“peito varonil” . 
 
PALAVRAS-CHAVES: Agustina Bessa-Luís; Florbela Espanca; O livro de Agustina; Agustina por 
Agustina; literatura biográfica; literatura portuguesa contemporânea. 
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Pela própria conformação da presença portuguesa na Índia, em que fortalezas fixadas ao 
longo do litoral garantiam o controle dos mares e o abastecimento das frotas, os cercos mili tares foram 
bastante numerosos e, em muitos casos, decisivos ao longo de todo o século XVI e o XVII . Esses 
conflitos exerceram também o papel de catali sadores do anseio dos poetas em ver exaltada a ação 
portuguesa em suas conquistas. Da mesma forma, acontecimentos que, podemos supor, tiveram grande 
repercussão em Portugal do Quinhentos, mesmo ocorrendo em terras longínquas da Ásia, serviram de 
base para fortalecer um espírito lusitano frente à presença estrangeira na própria península Ibérica, como 
se pode verificar pela comédia escrita pelo poeta Simão Machado.  

As mais bem documentadas vitórias portuguesas no Oceano Índico, tanto em prosa quanto 
em verso, foram os dois cercos sofridos e vencidos pela pequena guarnição da fortaleza de Diu, no Golfo 
de Cambaia, na costa ocidental da Índia. Para esses dois cercos, ocorridos em 1538 e em 1546, dispomos 
de textos de testemunhas oculares. Lopo de Sousa Coutinho, autor do Livro primeiro do cerco que os 
turcos poseram a fortaleza de Diu, participou da defesa da fortaleza contra os turcos, e Leonardo Nunes 
esteve no segundo cerco imposto por uma coligação de reinos guzerates. Sua narrativa foi publicada por 

António Baião em História quinhentista (inédita) do Segundo Cerco de Dio, em 1927.1 Baseado, por sua 
vez, na narrativa de Leonardo Nunes, Diogo de Teive escreveu a Relação das proezas levadas a efeito 
pelos portugueses na Índia, junto de Diu, no ano da nossa salvação de 1546, publicada em Coimbra em 
1548 por João Barreira. 

A poesia de exaltação: 
No campo ficcional, se temos, na grande obra literária portuguesa do Quinhentos, Os 

Lusíadas, uma epopéia, e assim podemos cotejá-lo com outras obras portuguesas embutidas do mesmo 
propósito de exaltação, Denys Lombard caracteriza o poema de Camões como “um projeto de conquista 
universal” (LOMBARD: 1993, 179) e oferece uma comparação com outros dois textos, um chinês e outro 
malaio, a ele contemporâneos. Enquanto a ação dos portugueses dava origem ao poema épico que tem no 
centro a figura de Vasco da Gama, ao mesmo tempo, na Ásia, seguindo outros modelos, com outros 
roteiros e espaços geográficos, fabricavam-se textos de cariz universalizante. Trata-se do romance (de 100 
a 120 capítulos, dependendo da versão) intitulado Viagens do eunuco Sanbao nos mares do Oeste, datado 
de 1597, e do texto malaio, História de Iskandar, o Bicorne, na verdade uma versão do Romance de 
Alexandre. Cada autor à sua maneira relata viagens de um herói e seus companheiros privilegiando 
determinados espaços, a Europa, as costas da África, a Índia e a Ásia do Sudeste, no caso da obra de 
Camões; o autor do romance chinês, Lo Moudeng, trata minuciosamente da geografia do império chinês, 
mas não vai além de Mogadiço, Aden e Meca. E o Romance de Alexandre parte de uma visão cujo centro 
é o Oriente Médio e assim, com exceção da América, todo o globo é percorrido (Idem). 

No caso da contribuição européia, Os Lusíadas é considerado por Hernâni Cidade, quando 
trata da literatura portuguesa dos séculos XV e XVI, a obra síntese da chamada “ literatura da expansão” , 
porque revela a realidade histórica e geográfica (mesmo que lacunar como se viu acima), a astronomia, as 
ciências da natureza, a etnografia e, mais do que objeto de deleite, pretende “fixar para a posteridade as 

                                                
1Baião também reuniu nesta edição, feita em Coimbra pela Academia de Ciências de Lisboa, um 
apêndice contendo vasta correspondência trocada durante o cerco entre Diu e Goa. Há outras duas edições 
desse relato: Leonardo Nunes. Crónica de D. João de Castro. Ed. de Luís de Albuquerque. Lisboa: Alfa, 
1989 e Nunes. Crónica de Dom João de Castro. J.D.M. Ford, ed.. Cambridge/Massachussets: Harvard 
University Press, 1936. 
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façanhas” com que os portugueses serviram o interesse nacional e o humano (CIDADE: 1963, 327). 
Apresentamos inicialmente um trecho de Camões para em seguida desenvolvermos a relação entre dois 
elementos: este grande épico e o desejo de exaltar os feitos portugueses por meio da epopéia, a moderna. 
No Canto II, estância 50, escreve, então, Camões:  

 

Vereis a inexpugnável Dio forte 
Que dous cercos terá, dos vossos sendo. 
Ali se mostrará seu preço e sorte, 
Feitos de armas grandíssimos fazendo. 
Envejoso vereis o grão Mavorte 
Do peito lusitano, fero e horrendo. 
Do mouro ali verão que a voz extrema 
Do falso Mahamede ao céu blasfema. 
 

Assim Júpiter tranquil iza Vênus, protetora do herói português, descrevendo o que os 
portugueses farão na Ásia, mesmo depois da viagem de Vasco da Gama, matéria central do poema. No 
Canto X, novamente por meio de profecias, desta vez de Calíope, fala-se das vitórias em Diu, por doze 
estrofes. O poeta conclui a história do cerco dizendo: 

 

Feitos farão tão dignos de memória 
Que não caibam em verso ou larga história. 
(Canto X, estância 7, 7-8) 
 

Antes dessa estância, no entanto, sem que tenha sido explicitado, se reconhecem 
fortificações portuguesas não só a de Diu, como de Chaul, Baçaim, Malaca. 

 

Fortalezas, cidades e altos muros 
Por eles vereis, filha, edificados; 
Os turcos belecíssimos e duros 
Deles sempre vereis desbaratados. 
(Canto II, estância 46) 
 

Os princípios estruturais do poema épico, apli cados de forma singular por Camões, 
estiveram, no entanto, também presentes mesmo que de forma imperfeita em outras obras produzidas 
durante o século XVI sobre o tema das navegações portuguesas. Encontra-se, nos textos que descrevem 
os cercos militares, a preocupação de não esquecer os feitos portugueses e a melhor forma de fazê-lo, 
naquele momento, era por meio de um poema épico. Como afirma Chaves Melo, as façanhas portuguesas 
“exaltaram o sentimento patriótico lusitano, de modo que havia no ar, nas almas, na sociedade, um anseio, 
um clamor por que se celebrassem em alados versos as glórias da pequena-grande nação” (CAMÕES: 
1980, 49). 

Mais uma vez os eventos mais celebrados foram os cercos a Diu e nesses textos destacam-
se dois aspectos presentes também em Os Lusíadas e que os colocam entre as tentativas de epopéias 
modernas: a narração de fatos verdadeiros e a comparação com os heróis das epopéias clássicas, gregos e 
romanos, dando vantagem aos portugueses. Para um contemporâneo como Damião de Góis, Homero teria 
na “epopéia lusíada motivo não fabuloso mas verdadeiro para uma “Ilíada” ou uma “Odisséia” ” (GÓIS: 
1945, 215).  

Tanto Os Lusíadas como os dois poemas aqui descritos receberam parecer favorável da 
Inquisição, tendo sido examinados pelo mesmo censor, Frei Bartolomeu Ferreira. O poema de Camões 

em 1571, o do primeiro cerco de Diu em 1587 e o do segundo em 1574.2 O censor, em relação aos dois 

                                                
2 Sá de Menezes também publicou, em 1634, uma epopéia influenciada por Ariosto intitulada Malaca 
conquistada sobre a dominação da cidade por Afonso de Albuquerque em 1511. São doze livros, 
contendo cada um, em média, cem estrofes. 
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poemas que descrevem os cercos, teve o mesmo juízo: “he li ção e história que edificará, por tratar de 

vitorias de cristãos contra infiéis”.3  
O modelo do poema épico, em linhas gerais, se repete nos textos que tratam dos cercos. De 

acordo com as epopéias clássicas, o poema abre com a Proposição, em que o poeta anuncia o tema, o 
objeto e o objetivo do seu canto. Prossegue com a Invocação feita à musa pedindo inspiração. Depois, a 
Dedicatória e os primeiros passos da narração, numa síntese da matéria cantada e, finalmente, a Narração. 

O primeiro cerco que os turcos puserão ha fortaleza de Diu nas partes da Índia é de autoria 
de Francisco de Andrade. São vinte cantos que variam entre 90 e 130 estrofes de 8 versos, só publicado, 
ao que se sabe, uma vez, em Coimbra em 1589. No lugar das musas, o autor pede a Deus inspiração para 
escrever o poema: 

 

Socorre eterno senhor supremo, 
Porque eu em mar tam largo desatino 
Ond’hu naufragio certo espero & temo 
Se me faltar o teu favor divino 
Nem m’atrevo chegar a tanto estremo 
D’alto verso, sem ti, que o faço dino 
D’aquelles q por ti con peitos fortes 
Derão & receberam crueis mortes. 
(Canto I, estrofe 2) 
 

Nesta segunda estrofe a Proposição e a Invocação aparecem juntas. Pela seqüência dos 
acontecimentos descritos nesse poema e pelo tempo que o separa do que é narrado (o primeiro cerco data 
de 1538), podemos afirmar que o autor util izou como base o texto de Lopo de Sousa Coutinho. Nos cantos 
XI e XII , Francisco de Andrade fala longamente de Lopo de Sousa. E a última estrofe contém exatamente 
as mesmas informações com que a narrativa em prosa é concluída. 

O poema que narra o segundo cerco é de Jerônimo Corte Real: Sucesso do Segundo Cerco 
de Diu. Estando Dom Joham Mazcarenhas por capitam da fortaleza. São 21 cantos e a primeira edição é 
de 1574, de Lisboa. O primeiro canto começa com a Proposição: 

 

As forças, a destreza, a valentia, 
Opiniam, valor, e esforço grande 
Dos Portuguezes canto: e o trabalho 
De hum perigoso, estreito, duro cerco. 
A batalha tambem canto daquelle   
Insigne Visorey dom Joan de Castro. 

Na qual os Capitães do gram Mamude4 
Forao todos vencidos: e a Cidade 
Populosa de Diu toda entregue 
Ao furor dos Soldados, cobiçosos 
Da Honrada fama, mais que de riquezas. 
 

A Invocação, o pedido de inspiração, ele também não o faz às musas, mas a Jesus e a 
Virgem Maria. Ele deixa as musas e invoca a fonte: 

 

Deixo o monte Parnaso, e a Cabalina 

                                                
3 Esta avaliação se refere ao poema de Francisco de Andrade e foi feita em 01 de dezembro de 1587. Em 
16 de fevereiro de 1574, o mesmo frei Bartolomeu Ferreira havia escrito a respeito do poema de Jeronimo 
Corte Real: “ liçam da qual tenho pera my que edificará muito, por se referirem nela batalhas & vitórias de 
cristãos contra infiéis”. 
4 Mamude era uma moeda persa e o autor, por alguma confusão geográfica, utiliza o termo para designar 
o rei de Cambaia, região, porém, onde a moeda também circulava. Ou talvez quisesse referir-se aos 
muçulmanos em geral, citando Maomé – Mafamede. 
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Fonte, tam celebrada noutro tempo. 
Deixo Apolo, e Minerva: deixo as Musas 
Que os antigos Poetas invoncarao, 
Nam alcançando o bem tam verdadeiro 
De nossa Fé sagrada, e luz divina. 
O gram Calvario invoco, invoco a fonte. 
 

Mesmo assim, não faltam no poema menções à ação dos deuses, como matéria de poesia, 
como justifica o censor Frei Bartolomeu. Ao final, util izando o mesmo artifício de Camões, já inspirado 
em Virgílio, o autor faz uso de profecias para descrever o que aconteceria depois do cerco. Um velho - o 
Merecimento - fala ao vice-rei da Índia, D. João de Castro, que é levado ao Templo da Victoria, onde os 
feitos da África e Índia estão pintados em uma parede. Entre as profecias está também a do nascimento do 

próprio rei D. Sebastião, a quem é dedicado o poema e que “tantas cousas dele o ceo promete” .5  
Estes dois poemas, apesar de não seguirem rigorosamente a estrutura da epopéia clássica, se 

encaixam na definição básica de epopéia: a narrativa poética de qualquer ação grandiosa, a ciência 
literária lhe reservando dois sinais definidores: a extensão narrativa e a excepcionalidade da ação e dos 
temas (BUESCU: 1997, 36). Na esteira de Os Lusíadas, esses poemas igualmente se distanciam da 
epopéia clássica para se fili arem à epopéia moderna inaugurada por Camões. Maria Leonor Carvalhão 
Buescu considera que o poeta épico, autor da epopéia, “distanciando-se do historiador ou do cronista que 
convoca o factual, preferirá ou será obrigado pelo cânone a preferir a discordância propriamente artística 
entre os tempos da narração e da acção” (Idem, ibidem). Diferentemente então dos textos de Homero e 
Virgílio, que se reportam a fatos de um passado distante, Camões se inspira no presente e seu poema é, 
pois, “uma resposta moderna ao imediato” (Idem, 37). Da mesma forma, Francisco de Andrade e 
Jerônimo Corte Real tratam de um presente que não querem ver esquecido. 

Nesta “epopéia moderna” de padrão camoniano descrita por Buescu, encontramos ainda 
dois elementos. O primeiro é a superioridade dos modernos. Na carta ao leitor, Jerônimo Corte Real diz 
que vai mostrar que os feitos portugueses não diferem das proezas inimagináveis dos gregos, troianos e 
romanos, “ impossíveis pela elegância das palavras” . Essa comparação, inevitável, com os feitos que 
inspiraram os épicos clássicos, também está presente na obra de Camões. Para citar apenas um exemplo:  

 

Se do grande valor da forte gente 
De Luso não perdeis o pensamento, 
Deveis de ter sabido claramente, 
Como é dos fados grandes certo intento, 
Que por ela s’esqueçam os humanos 
De assírios, persas, gregos e romanos. 
(Canto I, 24,3-8) 
 

Se os feitos de Roma e Tróia não superam os dos portugueses, cabe a estes divulgar a sua 
superioridade. Buescu cita um trecho do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende que ressalta a modéstia 
portuguesa — se podemos chamar assim — em relação a outros povos da Europa:  

 

“Porque a natural condição dos portugueses é nunca escreverem coisa que façam (...) porque 
se os feitos tivessem sido feitos por Roma, Tróia e todas as outras antigas crónicas e 
histórias, não achariam maiores façanhas nem mais notáveis feitos do que dos nossos 
naturais se podiam escrever assim dos tempos passados como de agora” (Idem, 38). 
 

Essa “natural condição dos portugueses” é testemunhada por outros autores. Lopo de Sousa 
Coutinho tem uma opinião semelhante ao descrever a façanha de um soldado português que arrancando 
um dente armou sua espingarda e o atirou nos inimigos. 

 

                                                
5 Jeronimo Corte Real. Sucesso do segundo cerco de Dio, canto XXI. 
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“Deste só caso, sei eu gente na Europa que fez gran volume, assentando em cabeceira de 
mesa mas eu sou tão português que ainda que este homem atirara com quantos dentes tinha 
na boca, & com cada um matara muitos inimigos, não gastara mais regras em seu louvor. 
Porque cousa é mui costumada em os Portugueses, ofenderem seus inimigos com as cousas 
impossíveis, quando as possíveis lhes faltam. E pois este é o verdadeiro & acostumado trajo 
Português.” (Cap. XVII I, p. 197) 
 

Leonardo Nunes, no prólogo de sua Cronica, sobre o segundo cerco também afirma que: “À 
culpa do grande descuido, fraqueza e pouquo [zelo] q ha nossa nação portuguesa tem de suas façanhas 
pera delas fazer escrituras, resurgio ho meu fraco ingenho...” (BAIÃO: 1927, 1).  

Francisco de Andrade, assim como Jerônimo Corte Real, quer ver mudado este quadro. O 
primeiro escreve no Canto III , 7-8: “Heróicos varões, eu direi tanto / De vós, que ao mundo seja inveja e 
espanto” . E Corte Real conclui assim a apresentação de seu poema: “Como português desejo ver as coisas 
da pátria engrandecidas e divulgadas por todas as nações.”  

O outro elemento inserido por Camões em seu poema e presente também nas outras duas 
obras é a preocupação com a verdade. Buescu chega a afirmar que “o verídico é a condição da epopéia 
moderna” (BUESCU: 1997, 40). No Canto V, Camões compara as invenções dos antigos com a verdade 
dos feitos portugueses: 

 

Nestas fábulas vãs, tão bem sonhadas, 
A verdade que eu conto, nua e pura, 
Vence toda grandíloca escriptura! 
(Canto V, 89, 6-8)  
 
E Corte Real, na Invocação, pede: 
 
Ajudai-me Senhor, para que cante 
Dos vossos Capitaes os grandes feitos, 
Que no cerco de Diu bem mostrarao 
Ser por Vós ajudados, e regidos. 
Informai meu estillo, e juntamente 
Guiay a minha lingua grossa, e ruda: 
Para que dê notícia eterna ao mundo, 
Das mortes, dos estragos, dos incendios: 
Daquelle grande estrago, e total perda, 
Que em Diu receberam os imigos 
De vossa sancta Fé, e sacro nome. 
(Canto I) 
 

Os inimigos na Península 
Objeto de exaltação da presença portuguesa na Índia, sobretudo pela vitória obtida por um 

punhado de homens frente a um exército, o primeiro cerco de Diu inspirou, além de narrativas e epopéias, 
uma obra muito mais concil iadora no que diz respeito à visão dos portugueses em relação às populações 
indianas e na qual locali zamos também uma componente ligada à situação peninsular portuguesa: a 
Comédia do Cerco de Diu, escrita pelo poeta Simão Machado e impressa por Pedro Craesbeeck em 
Lisboa, em 1601. Machado escreveu ainda a Comédia da Pastora Alfea e, mais tarde, sob o hábito 
franciscano e o nome de Frei Boaventura, escreveu um poema consagrado ao Padre Pedro Dias, jesuíta 
morto em 1571 próximo às Canárias por corsários franceses, ao final de uma viagem que tinha como 
destino o Brasil. A Comédia do Cerco de Diu, “o primeiro drama histórico de grande espetáculo” 
(FRÈCHES: 1971, 16) se refere ao primeiro cerco, de 1538, e para a sua redação Simão Machado contou, 
pelo que se conclui de seu conteúdo, com a narrativa de Lopo de Sousa Coutinho. 

Este primeiro cerco foi imposto aos portugueses pelos turcos otomanos comandados por 
Hadim Suleimão Pacha, ex-governador do Cairo, na esteira da campanha mili tar otomana de 1533-1536 
contra a Pérsia, em que foram conquistadas a cidade de Bagdad (1534) e todo o Iraque árabe (COUTO: 
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1998, 492). Os rumes6, como os turcos são denominados pelos textos da época, nessa ocasião apoiavam 
as investidas do sultão de Cambaia, na região do Guzerate, para a expulsão dos portugueses. 

Mesmo que a prioridade fosse o Mar Vermelho, onde os otomanos estavam empenhados em 
impor a pax turcica, dominando as cidades e controlando o comércio marítimo, chegavam à corte 
otomana, pelo menos desde 1527, apelos de príncipes indianos para que os turcos interviessem contra os 

portugueses, aos quais se somavam vozes próximas ao Sultão, entre elas a de Suleimão Pacha.7 O próprio 
Bahadur Shah, do Guzerate, teria enviado emissários ao Cairo no inverno de 1532 e novamente nos finais 
de 1536. O Sultão decidiu finalmente enviar a expedição sob o comando de Suleimão e acelerou os 
preparativos após os acontecimentos então registrados no porto de Diu em 1537.  

A pimenta indiana, naquele momento, cuja exportação era controlada pelos portugueses, 
não chegava mais ao Egito, mas a esse porto, escala já tradicional das mercadorias de Malaca e do 
Extremo Oriente em direção ao Mar Vermelho. Com efeito, a ilha de Diu conjugava com a sua posição 
central nas rotas para o Golfo Pérsico características portuárias e defensivas naturais quase únicas. Em 
1534 e 35, o sultão Bahadur, em guerra com o imperador mogol Humayun, que avançava pelo interior do 
subcontinente, se viu forçado a pedir apoio aos portugueses oferecendo em troca a permissão para a 
construção de uma fortaleza em Diu, cobiçada desde o fracasso da expedição de 1507, em que morrera o 
filho do vice-rei D. Francisco de Almeida. Coube ao governador Nuno da Cunha a permissão para 
construir uma fortaleza na cidade, cujos trabalhos começaram em 20 de novembro de 1535 e terminaram 
no ano seguinte. 

Em 1537, o capitão da fortaleza, Manoel de Sousa, e seus fidalgos, observando o 
comportamento de Bahadur e de seus próximos, suspeitaram que o sultão planejava matar o governador 
Nuno da Cunha, assim que este chegasse de Goa para visitar o porto. Num incidente confuso e mal 
planejado, em que o sultão Bahadur foi encontrar o governador em seu galeão, Manoel de Sousa, “homem 
muito cobiçoso de coisas de honra”, como o descreve Lopo de Sousa Coutinho, (Livro I, cap. XII , p. 60) o 
perseguiu numa fusta ao deixar o navio. Bahadur acabou morto a punhaladas e seu corpo nunca foi 
encontrado.  

Esse incidente fez com que os aliados do sultão, liderados por Coge Çofar, que a crônica 

portuguesa diz ser um renegado italiano,8 e 13 mil homens, iniciassem um ataque à fortaleza. Ao mesmo 
tempo, antecipou o lançamento da expedição turca, apesar das dificuldades encontradas na sua 
preparação, entre elas a falta de homens para compor a tripulação. Esta acabou sendo, conforme Dejanirah 
Couto, requisitada um pouco por toda parte e assim composta por grande número de prisioneiros cristãos. 
Os navios venezianos que se encontravam no porto de Alexandria tiveram suas tripulações aprisionadas e 
forçadas a trabalhar na construção da frota turca, entre 60 e 74 navios, segundo as diferentes fontes. Dos 
20 mil homens reunidos, 800 eram cristãos e 1.500 cativos cristãos, remadores das galés (COUTO: 1998, 
495). O próprio Lopo de Sousa confirma essa captura e conta em 3 mil homens o total recolhido por 
Suleimão Pacha nos portos do Mediterrâneo, que, por serem “usados no mar, serviam de oficiais dos 
navios quando navegavam e de bons soldados quando cumpria” (COUTINHO, Livro II, Cap. VI, p.111). 

Na Comédia do Cerco do Diu, três intrigas se cruzam, a principal, política, e outras duas 
secundárias, de ordem sentimental. A primeira pode assim ser resumida: O rei Bahadur de Cambaia, que 
junto com o conselheiro Coge Çofar (Cojosofar, como escreve o autor), quer expulsar de Diu os 
portugueses, chama o capitão da fortaleza, Manuel de Sousa, ao palácio. Apesar da advertência do 
governador Rao, seu amigo, o capitão português apresenta-se perante o rei e lhe anuncia a chegada da 

                                                
6 O termo rume vem do árabe rumî e designava entre os muçulmanos o “romano”, o súdito do Império 
Romano do Oriente. O seu uso foi substituído pelo de firang  ou firangui, ou seja, “ franco” , com o 
declínio do Império e o início da presença européia na Terra Santa, com as Cruzadas. A partir do século 
XII , o termo rumî passou a designar os turcos, primeiro os Seljúcidas e depois os Otomanos, que 
ocuparam os territórios de Bizâncio na Ásia Menor. Ver “Franges” , de Luís Fili pe Thomaz. In: 
Dicionário dos Descobrimentos Portugueses. Dir. Luís de Albuquerque e Francisco Contente Domingos 
Lisboa, 1994, vol. I, p. 435. 
7Sobre a avaliação dos turcos a respeito dos portugueses e da preparação da futura expedição, ver Couto, 
op. cit., pp. 492-494. 
8Khwaja Safar al-Salmani chegou a Índia nos finais dos anos 1520 numa missão inconclusa liderada por 
Salman Reis. Recebeu mais tarde de Bahadur Shah a cidade de Surate. Ver Sanjay Subrahmanyam. “The 
trading world of the western Indian Ocean, 1546-1565: A poli tical interpretation” , p. 212. Lopo de Sousa 
o descreve como “um italiano renegado a quem el-rei se mostrava afeiçoado por amor de um seu filho 
gentil moço e lhe tinha dado Surrate” (O primeiro cerco de Diu, Livro I, cap XII, pp. 58s); “um homem 
de idade cinquenta anos, de grande discrição e sagacidade, no uso da mercancia habilí ssimo, e nas coisas 
de guerra não menos sabido” (Op. cit., Livro I, cap. XIII, pp. 67s). 
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armada do governador Nuno da Cunha. Despeitado, Bahadur manda degolar Rao e vai se encontrar com 
Nuno da Cunha em sua nau. Ao sair é atacado por Manuel de Sousa e os dois acabam mortos. Coge 
Çofar, ferido, consegue escapar. (Segundo Lopo de Sousa, os próprios portugueses liberaram Coge Çofar 
para que tranqüilizasse os habitantes da cidade, aflitos e ameaçando deixá-la após a morte do sultão.) 

Para substituir Manuel de Sousa, Nuno da Cunha designa Antonio da Silveira e Coge Çofar 
é nomeado governador de Diu. O general mogol Mirizam torna-se rei com o consentimento dos 
portugueses, mas os nobres do reino já haviam escolhido Moulay Ali , sobrinho de Bahadur, para ocupar o 
cargo do sultão. Os exércitos rivais travam batalha.  

Em paralelo segue o enredo sentimental: Coge Çofar ama a indiana Glaura, esposa de Rao, 
que também é desejada por Bahadur. Depois que Rao é morto, Glaura queima o corpo e foge para a 
floresta, onde Coge Çofar a descobre bebendo as cinzas do marido com suas lágrimas. Ele conta-lhe a 
morte de Bahadur e propõe desposá-la, mas Glaura morre. O desespero de Coge Çofar torna-se o principal 
motivo pelo qual o renegado toma a chefia do exército de Moulay Ali contra os portugueses.  

O outro episódio sentimental ocorre na segunda parte e põe em cena o rei Ali , os amigos 
Artaxel e Audalim, e as irmãs Zaida e Fátima. Artaxel e Audalim querem se vingar dos portugueses. O 
velho Maucro, pai das jovens e futuro sogro dos dois rapazes, aconselha prudência. Irritado, Artaxel mata 
Maucro. O rei manda prender o jovem oficial e as irmãs, não conhecendo o assassino, pedem justiça ao 
rei. Zaida ao saber quem foi o assassino, desiste da vingança. Na prisão, Audalim substitui o amigo e 
então Fátima desiste também de vingar a morte do pai. Comovido pela generosidade dos amigos, o rei 
perdoa e designa Artaxel como capitão de cavalaria. Zaida e Fátima aceitam desposar os fidalgos. 

A políti ca, assim como o romanesco, entra na constituição trágica da Comédia do cerco de 
Diu, mas o autor não deixa também de pintar um quadro da vida militar nas praças da Índia. As 
personagens populares desempenham o papel do coro, fazendo comentários à ação, enquanto os soldados 
portugueses são retratados como personagens reali stas à moda de Gil Vicente. Claude-Henri Frèches 
alerta para o fato de que Simão Machado equipara-se a João de Barros quando examina o sistema 
colonizador português e recomenda que não seja “esmagado o povo com o peso dos impostos e que não se 
dizimem as populações” (FRÈCHES: 1971, 19).  

A Comédia refere-se, na verdade, apenas aos fatos narrados no Livro I do texto de Lopo de 
Sousa. Os turcos não chegam a atacar a fortaleza e o que se vê em cena são os antecedentes do cerco, os 
preparativos, a morte do sultão, as artimanhas de Coge Çofar. O cerco, propriamente, não chega a 
acontecer. Os diálogos entre o rei e o renegado ou entre os guzerates servem em alguns momentos para 
que o autor expresse uma suposta visão “do outro lado” , ou seja, ele se utiliza dos adversários para fazer 
uma crítica à ação dos portugueses. Vê-se então o que não se encontra na narrativa de Lopo de Sousa ou 
nos textos em verso: a afronta que a construção de uma fortaleza pode ter significado para os moradores 
de Diu ou a indignação causada pelo assassinato do sultão, sem provas evidentes de que esse tramava 
contra os portugueses.  

O governador de Diu, Rao, num diálogo com o capitão da fortaleza, Manuel de Sousa, o 
alerta a respeito do desejo de Bahadur de ver os portugueses fora da cidade e pondera que não seria sem 
razão se os expulsasse: 

 

Que em ciudad tan opulenta, 
Y de las suyas primera, 
Dize que es bien que se sienta, 
Que tener gente estrangera 
Fortaleza, le es afrenta. (MACHADO, Primeira Parte, Fl. 1v.) 
 

Pelas palavras de Coge Çofar ao rei também se verifica a opinião do autor a respeito dos 
abusos que os portugueses cometiam: 

 

Si huviste por bien que hiziesse 
Fortaleza em tu ciudad 
Por conformar su amistad 
Creiste que no saliessen 
Jamas de tu voluntad. 
Mas ellos quieren mandallo 
Todo, y sin guardar tu ley, 
Hazer de suerte que hallo, 
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Que cada uno esta Rey, 
Y tu de todos vassallo. (Idem, Primeira Parte, fl. 4) 
 

Em relação ao assassinato do sultão, Simão Machado também considera que era difícil aos 
nobres do Guzerate mantê-la sem resposta e por intermédio de Audalim, sobrinho de Bahadur, afirma: 

 

Que tal muerte a tal Rey dada 
Passe solo com llorada, 
Pues fue de todos la afrenta, 
Sea de todos vengada. (Idem, Segunda Parte, fl. 42v) 
 

Manuel de Sousa, por sua vez, tem clara a fragilidade do domínio português na cidade, um 
domínio que não ía além das muralhas. Ao repreender dois soldados, ele afirma: 

 

As revoltas em que andais 
CosMouros, porque não vedes 
O que nellas arriscais, 
Pois entre quatro paredes 
Na sua própria terra estais. (Idem, Primeira Parte, fl. 2v) 
 

Dessa forma, é na ficção que encontramos em palavras objetivas o sentimento de 
constantemente cercados sentido pelos portugueses na Ásia, sentimento este que atingia mesmo os 
homens que nunca deixaram o reino, como Simão Machado. A precária condição dos soldados também 
está presente no seu texto, sem dúvida um assunto de impacto junto ao público, visto que não sendo 
membro da fidalguia ou de ordem religiosa, era nessa categoria que os portugueses chegavam à Índia. Em 
Diu, eram vigias, onde “Nem o logar he seguro / Nem as merces vem nem vão” (Idem, fl. 2v). Como 
destacam as narrativas, enfrentavam uma luta de poucos contra muitos; “quatro soldados” enquanto os 
“Mafomas malditos/ São tantos como mosquitos” (Idem, fl. 3). 

A par de todas as liberdades poéticas de que faz uso o autor, um aspecto de grande interesse 
se destaca na forma da obra. Simão Machado constrói, à moda do que então se praticava em Portugal, um 
texto bilíngüe. A opção feita pelo autor não está dissociada do momento políti co vivido na península: os 
heróis portugueses têm suas falas em português enquanto os muçulmanos em castelhano. Em plena união 
das coroas de Portugal e Castela, ou de dominação espanhola, como parece melhor entender o autor, a 
Comédia do cerco de Dio foi levada à censura em 1624 e recebeu o “ imprimatur” em 1626. As 
autoridades civis só permitiram a impressão no ano seguinte. Mas já impressas, as comédias voltaram ao 
exame da censura em outubro de 1631 (FRÈCHES: 1971, 10). 

O bili ngüismo em Portugal foi uma das mais fortes evidências da proximidade cultural com 
o reino de Castela durante o século XVI. Ana Isabel Buescu salienta que a corte era bil íngüe, devido à 
sucessão de alianças matrimoniais, sendo, no entanto, o teatro “o veículo mais importante para a difusão 
do castelhano junto das camadas populares” (BUESCU: 2000, 51). Durante a monarquia dual e nos 
círculos cortesãos, o castelhano se revestiria, para nobres e letrados, de uma importância instrumental. 
Mas a análise do bil ingüismo neste período não pode ser desvinculada do que já vinha ocorrendo desde o 
início do século: manifestações de afirmação da língua portuguesa frente ao castelhano e ao latim. O que 
surgia eram novas situações, já que a escolha do idioma poderia incluir um significado políti co, sem que 
se possa estabelecer, no entanto, um paraleli smo rígido entre essa opção e “a lógica das fidelidades 
políti cas” (Idem, 60).  

Por meio de vários exemplos, entre eles o comentário dos Lusíadas, de Manuel de Faria e 
Sousa, ou dois discursos musicológicos de D. João IV, escritos em castelhano, Jean-Frédéric Schaub 
conclui que “seria absolutamente ilusório tomar a escolha de uma ou de outra língua como um indicador 
de patriotismo mais ou menos acentuado” (SCHAUB: 2001, 18). A justificativa para o uso do castelhano, 
além da ampla circulação dos dois idiomas, era por ser esta a língua materna do rei, quando a obra se 
destinava a ele, e por se esperar, quando o objetivo era exaltar o reino de Portugal, que um número maior 
de pessoas pudesse lê-lo. Assim, conclui Schaub, estamos “perante um caso lingüístico puramente 
pragmático no qual não existe uma ligação entre o objecto do discurso e a língua de expressão” (Idem, 
ibidem). 
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Podemos concordar que em muitos casos, sobretudo nos relativos a textos inofensivos 
como tratados sobre música, o pragmatismo tenha dirigido as escolhas, mas, mesmo considerando a 
naturalidade com que os meios letrados manipulavam tanto o castelhano quanto o português, há indícios 
suficientes para afirmar que Simão Machado não distribuiu aleatoriamente as falas em sua comédia. Se 
aos mouros, inimigos dos portugueses em muitos séculos e em toda a extensão do império, coube a língua 
espanhola, o autor pode muito bem ter lançado uma provocação contra os espanhóis, atenuada sem dúvida 
pelo próprio enredo da peça, mais tolerante e concili ador do que foram os conflitos na realidade. Na 
conclusão de Frèches, coube a Simão Machado com esta comédia, a primeira tentativa de criação de um 
teatro épico com tema nacional, usando uma língua falada ou entendida pelo povo (FRÈCHES: 1971, 22). 
Mais do que isso, sua obra tinha vários objetivos: a clássica exaltação dos feitos portugueses mas também 
uma crítica, já que nem tudo que se fazia nas Índias dava honra aos lusitanos. E, acima de tudo, no início 
do século XVII , após vinte anos de dominação fili pina em Portugal, Machado adotou um tema nacional 
ligado ao ultramar para discutir também o que ocorria na península. Optou talvez pelo evento mais 
marcante do ponto de vista mili tar ocorrido na Índia portuguesa quinhentista, inúmeras vezes citado, que 
se traduziu para os homens da época como prova da superioridade portuguesa, seja frente aos gregos e 
romanos, como quiseram os poetas, seja frente aos mouros, inimigos ancestrais de Portugal. O autor 
desejava então que essa superioridade se manifestasse frente aos homens de língua castelhana e projetava, 
nos diálogos entre os inimigos na Índia, o desfecho para o cerco sofrido pelos portugueses em sua própria 
terra. 

 

RESUMO: Os dois cercos sofridos e vencidos pelos portugueses em Diu (1538 e 1546) serviram de tema 
para obras li terárias visando a valorização, ao mesmo tempo, da ação portuguesa no ultramar e do 
espírito lusitano frente à dominação castelhana na Península. Este artigo analisa de que forma dois 
poemas épicos publicados no século XVI e uma comédia bilíngue do início do XVII – na qual o inimigo 
muçulmano se expressa em língua espanhola – buscaram atender a esses objetivos.. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cerco de Diu; epopéia portuguesa; blingüismo em Portugal; período Filipino; 
Simão Machado. 
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ABSTRACT: This communication intends to relacionate the reflexions of Eduardo Lourenço (in the 
essays Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade e A Nau de Ícaro) about Portugal and 
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Fantasia de Brasil. According to it, the baptism of America is the result of the precedence of the 
European utopia about New World as a paradise. Besides, different translations of traditional figures - as 
“ saudade” , melancholy and sadness - will be compared in conformity to historical distinct readings they 
received, in their respective nationalist mythologies. 
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cotejo cruzado de visões entre Portugal e Brasil pode revelar inusitadas versões, um do 

outro que, apesar do peso dos séculos, ainda não dispensam, mesmo obliquamente, o exotismo do olhar. 
Tomando como ponto de partida alguns ensaios de Eduardo Lourenço, a respeito do tema, tentarei, 
brevemente, delinear de que maneira a reciprocidade das perspectivas produz um insidioso ruído.  

Num texto publicado originalmente em francês, e intitulado “Portugal-Brasil: um sonho 
falso e um único sonhador” (Lourenço, 2001:156), o ensaísta ao constatar “o excesso de luz que o 
discurso brasileiro a propósito do Brasil espalha incessantemente” (Idem,156)  como “ “país-inocente” , 
terra do “maravilhoso”” , “País do Carnaval” (Ibidem)  termina por afirmar”: “O Brasil é o país do 
disfarce” (Idem,157). Idéia que desenvolve mais ou menos na linha pessoana do “finge tão 
completamente/que chega a fingir que é (...)/(o) que deveras sente” . 

Na realidade, o mito do paraíso colou-se de tal maneira à nossa auto-representação que, 
num certo sentido, quando, mais adiante, o autor enuncia que “Desde que nasceu, (o Brasil ) desenhou-se 
no olhar dos que nele desembarcam como uma região paradisíaca” (Ibidem), não deixa de manifestar uma 
percepção altamente generalizada. O signo do paraíso, aqui, atribuído à autoria brasileira, configura uma 
espécie de anacrônica projeção do futuro no passado. 

Sérgio Buarque de Hollanda, a propósito em Visões do Paraíso (Buarque de Holanda, 
1985), acompanha a encubação do mito na imaginação européia até o Renascimento, quando o que era 
metáfora das delícias celestes transforma-se em projeto utópico. No tange ao Brasil, “nenhum desmentido 
da natureza ou da história (...) conseguiu anular essa primeira visão do paraíso sobre a terra que 
encontramos em Pero Vaz de Caminha e Jean de Léry” (Ibidem), como o reconhece o crítico português.  

Sua perplexidade a respeito é ainda maior porque tal permanência inamovível de uma 
visão, afinal, portuguesa, se soma ao que considera um apagamento:  

 

De todas as antigas terras de “colonização” européia, o Brasil é a única que não tem “pai” . 
(...) Não se pense que foram os brasileiros que, de uma forma concertada (...) “puseram 
entre parênteses” as suas raízes portuguesas, como recusa da relação obcecante de uma 
origem vinda de outro lugar. São os próprios portugueses a fonte da diluição dos laços com 
Portugal. Tudo se passa como se tivessem ido para o continente brasileiro para por lá se 
perderem. (Idem,158) 
 

A queixa do esquecimento da origem, em si mesma, merece uma avaliação mais detida, e 
talvez se deva, inicialmente, ao mito criado, na 1ªRepública, do Brasil/cadinho de raças e ou da 
mestiçagem, primeiro visto numa chave racial e depois, a partir da antropologia de Gilberto Freyre, lido 
culturalmente. Entretanto a hipótese alinhada ao final da passagem  sobre o extravio do passado 
autodeterminado pelos portugueses no Brasil,  tem muito a ver com uma outra reflexão, desta feita 
brasileira, sobre a visão do Paraíso há pouco mencionada.  
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Apesar do tom vago de suposição, o empenho dispersivo do português do Brasil, avocado 
por Lourenço, afina-se perfeitamente com o que Otávio Souza (Souza, 1994) denomina de “mandato 
utópico” do descobridor diante do novo mundo.  

 

O alcance da utopia européia que presidiu nosso ato de batismo é muito mais longo do que 
a vigência dos enunciados em que se formulou pela primeira vez. (...) Projetada na 
América, a utopia européia rouba de nosso continente a possibili dade de experimentar o 
presente que nos gerou. O mito do Paraíso Terrestre torna-se assim o vetor utópico que 
orienta uma ação desenfreada voltada apenas para o futuro, ao mesmo tempo em que se 
presta a exorcizar os fantasmas de um passado desenraizado da história. (...) Em geral, 
quando um projeto utópico passa a orientar o pensamento e a ação de uma determinada 
sociedade, a ruptura com o passado e a “perda de peso” do presente que tal ruptura implica  
produz seus efeitos principais no próprio solo material e cultural em que o projeto se 
origina. (Idem, 100) 
 

Levando-se em consideração a rasura do passado pela obsessão utópica, pode-se, de alguma 
maneira dar razão ao ensaísta português quando aventa que “Os brasileiros que no início do século XIX 
tiveram de inventar para si uma “ ideologia” que lhes justificasse a independência (...) Continuam à 
procura de um pai que não encontram nunca, pois são eles os pais de si mesmos” (Lourenço, 2001:158). 

E se nos “autocolonizamos” (Idem,159), como entre irônico e desafiador, afirma o autor, é 
em decorrência da descontinuidade aqui instaurada pelo batismo do olhar europeu obstinado pelo futuro. 
O que, certamente está na base de nosso desconforto identitário, já que, privados de passado, fomos 
votados ao estigma da “fruição imediata” , exigindo da terra que fosse como “um paraíso feito de riqueza 
mundanal e beatitude celeste, (...) sem reclamar labor maior” (Buarque de Holanda apud Souza, 
1994:102). 

Justamente tal “ interpretação imediatista do mito do Paraíso Terrestre na América Ibérica” 
(Souza, 1994:110), diferentemente do que acontece na América do Norte, conduz a colonização do Brasil 
à “escolha da opção erótica” (Ibidem). Como o demonstra a percuciente leitura de Otávio Souza, “se o 
maravilhoso do colonizador espanhol eram o ouro, a prata e as esmeraldas, o maravilhoso do português, 
por seu lado, foi obrigado, mui prazerosamente, a se traduzir em sexo” (Ibidem). Já na carta de Caminha, 
nosso documento de fundação, as referências à nudez sem malícia das índias proliferam e constituem, 
estili sticamente, um dos enfáticos pólos de interesse da nova terra, na perspectiva do visitante. 

A própria constituição do nome Brasil e do nosso gentíli co, “brasileiros” , invocados pela 
psicanálise histórica de O. Souza, revelam a proveniência do nosso ancestral mal-estar, ou de uma 
carência crônica de auto-estima, desde sempre afluindo, como o outro lado do “excesso de luz” 
(Lourenço, 2001:156) na embalagem promocional do país. 

Assim, o nome Brasil, que é o do primeiro produto de exportação da terra, prevalecendo 
frente a outras denominações, cristãs ou indígenas, vem confirmar o privilégio da exploração colonial 
sobre qualquer outro objetivo. Enquanto que o gentíli co “brasileiro” não é adjetivo pátrio, mas apresenta 
um sufixo característico de exercício profissional: “o sufixo “eiro” que ele porta designa na verdade o 
sujeito que exerce um ofício conhecido. Portanto, em bom português, ser brasileiro é como ser pedreiro, 
porteiro, sapateiro, bodegueiro: um meio de vida”(Menezes apud Lourenço, 2001:156). 

Ou seja, a força do nome traz indelével a fúria expropriadora do colonizador português que, 
constitui, na verdade, nosso ancestral. Contardo Calligaris, ao buscar as razões recônditas do renitente 
mal-estar do brasileiro, historicamente desavindo com seu país, descobre, no horizonte dessa herança, o 
que considera “a fantasia de escravidão”. A escravidão como “horizonte das relações discursivas e 
sociais” (Caligaris apud Souza, 1994:85) continua atuante, não apenas pelo legado escravista, mas 
também por sua repetição, no início da imigração européia no sul do país, quando a fragilidade dos 
contratos sem fiscalização a torna possível novamente.  

Assim, desenha-se a figura do duplo “desterro” : o colono, sem pai e sem esperança de uma 
comunidade mais igualitária e o colonizador também solitário, pela espoliação da terra  historicamente 
explorada de forma imediatista  e pela impossibili dade de fundar simbolicamente uma descendência 
(Souza, 1994:87). Não é à toa que a figura da escravidão tenha servido de tema glosado pela música de 
Caetano Veloso, num de seus últimos discos, o Noites do Norte, a partir da palavra de Joaquim Nabuco:  

 

A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela 
espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a primeira forma 
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que recebeu a natureza virgem do país, e foi a que ele guardou; ela povoou-o como se fosse 
uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos; 
insuflou-lhe usa alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu 
silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua feli cidade sem dia seguinte... É ela 
o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. (Nabuco apud Veloso, 
2000:2) 
 

A interpretação do cantor-compositor realça a ironia magnífica do texto em que a natureza 
aparece metonimicamente substituindo o universo das relações sociais, numa espécie de paródia da 
convenção romântica, em que o meio tropical era a fonte soberana da composição, entre o descriti vismo 
patriótico e a subjetividade melancólica. 

Curiosamente, a reflexão encaminhada a partir das considerações de Lourenço e de sua 
interlocução com outros pensadores brasileiros fez-me aportar a um intrigante paradoxo implícito na atual 
performance coletiva brasileira, diante de si como “comunidade imaginada” e diante dos outros, como 
marca nacional reconhecida internacionalmente. De um lado, a baixa auto-estima, o complexo que já nos 
anos 60, Nelson Rodrigues iria assim caracterizar: “No fim de certo tempo, o brasileiro tornou-se um 
Narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade:  não encontramos pretextos pessoais 
ou históricos para a auto-estima” (Rodrigues, 1995:21).  

De outro, o que Lourenço considera uma “ imagem eufórica” (Lourenço, 2001:155) do país 
da “rasura do trágico” (Lourenço, 2001:200), ou o que, por sua vez, Roberto da Matta interpreta como 
“essa nossa capacidade de sintetizar, relacionar e concil iar, criando com isso zonas e valores ligados à 
alegria, ao futuro e à esperança” (Da Matta, 2001:121). Formulação que tem a ver com o que Otávio 
Souza diagnostica como sendo “o sintoma da cultura brasileira”: “a busca de identidade pela afirmação de 
uma diferença mais diferente que as outras diferenças” (Souza, 1994:168). Ou seja, a face brilhante e 
mitológica da moeda  como tradicionalmente se diz, “pra inglês ver  perfeita para qualquer texto de 
propaganda turística, corresponde ao autodeleite com o exótico de si mesmo, herdado do batismo do olhar 
europeu e consolidado pela própria obstinação na busca da identidade nacional, a partir do Romantismo. 

A supremacia da qualidade psicológica  em detrimento de outra atribuição mais política 
que privilegie vocações públicas compartilhadas  faz da “diferença” um estereótipo redutor e 
previsível, uma espécie de manequim apriorístico e idealizado. Talvez por isso mesmo, toda a ênfase na 
alegria e na capacidade relacional, herdeiras da aura de prazer do mito do Paraíso, se opõe 
peremptoriamente à auto-imagem e às auto-expectativas em vigor na convivência interna. Ainda a 
propósito de Nelson Rodrigues, quando o cronista comenta que “o brasileiro tem uma alma de cachorro 
de batalhão” (Rodrigues, 1993:251), apesar do exagero cômico, posso compreender que esteja referindo a 
unanimidade do “Narciso às avessas” , pela qual, no Brasil, “Cada um de nós carrega um potencial de 
santas humilhações hereditárias” (Rodrigues, 1995:21). 

Este sentimento do ter sido colonizado, ativo, inclusive, nas camadas dominantes da 
população, expli citamente descendentes dos colonizadores, se explica, segundo Otávio Souza, pela 
“ identidade no desenraizamento”, em função da ruptura inerente ao “mandato utópico” dos primeiros 
navegantes (Souza, 1994:29). 

Darcy Ribeiro, aliás, também trata do desenraizamento numa narrativa que, ao retomar o 
mito das três raças, troca-lhe o sinal, sublinhando, justamente pela descaracterização cultural dos 
componentes, a violência da colonização:  

 

Não é sobre a conjunção dos povos anteriores, mas sobre a terra arrasada do vazio 
identitário que o mestiço surge. É a partir de uma “carência essencial”e para livrar-se da 
ninguendade de não-índios, não-europeus e não-negros, que eles se vêem forçados a criar 
sua própria identidade étnica: a brasileira. (Arruti,1995:239 ). 
 

Nessa direção, valendo-se de uma tipologia étnico-nacional  os Povos-Testemunho, os 
Povos-Novos, os Povos-Transplantados e os Povos-Emergentes  para compreender os povos 
constituídos fora da Europa, o antropólogo classifica os brasileiros como Novos, pelo plurali smo de 
traços culturais que os caracteriza e, sobretudo, pela “ninguendade”, ou seja, pelo desenraizamento diante 
das tradições anteriores. Justamente este desapego a um legado anterior consolidado conduz Darcy a 
formular para o Brasil uma demanda utópica, apostando politi camente nos frutos de “um processo 
continuado e violento de unificação políti ca”, isento de “toda tendência virtualmente separatista” 
(Ribeiro, 1995:23). O ufanismo alimentado pela compreensão positi vada da mestiçagem embora, 
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originalmente, a tenha visto como “carência essencial” , termina por essencializá-la (o que não deixa de 
estar óbvio, na própria adjetivação da carência), já que ela se torna o indício de que somos “a nova Roma: 
uma Roma tardia e tropical (...) mas melhor, porque lavada em sangue índio e sangue negro”  (Idem:447). 
No mesmo movimento da recuperação elegíaca da grandeza do passado por um futuro também radioso, o 
narrador antevê, com entusiasmo:  

 

Nosso destino é nos unificarmos com todos os latino-americanos (...) para fundarmos, tal 
como ocorre na comunidade européia, a Nação Latino-Americana sonhada por 
Bolívar.Hoje somos 500 milhões, amanhã seremos 1 bilhão. Vale dizer, um contingente 
humano com magnitude suficiente para encarnar a latinidade em face dos blocos chineses, 
eslavos, árabes e neobritânicos na humanidade futura (Idem:448). 
 

A “encarnação” de uma latinidade mestiça vislumbrada com ênfase, embora pressuponha 
uma ação política, apóia-se basicamente no fator étnico, desta vez, entronizado para melhor, na 
pressuposição de que sua originalidade, por si só, daria conta de um destino políti co1. Esta estetização da 
etnia  melhor porque híbrida, ou híbrida, então melhor  mesmo que invertendo a mão do preconceito 
histórico, é bem característica do exotismo. 

Na crítica à “estrutura cultural eufórica que caracteriza o modernismo brasileiro” 
(Lourenço, 2001:201), compreendido como “momento antitrágico paradigmático da literatura 
brasileira” (Lourenço, 2001:200), Eduardo Lourenço, embora sublinhe, a “obsessão da brasilianidade” 
como “objeto supremo da libido escritural do Brasil”(Ibidem), menciona a reatualização do mito fundador 
do novo mundo como paraíso(Idem,201/grifos do autor), sem dar-se conta de determinadas implicações 
que a envolvem.  

Primeiro, a questão do desenraizamento diante da tradição européia que é inerente à 
natureza utópica do mito, conforme já expusemos, e que gera o “parricídio” (Lourenço, 2001:136) de que 
se queixa. Depois, o fato de que a “provocação” (Idem,201) da antropofagia constitui uma complexa 
metáfora, que nem sempre pode ser lida na dimensão sorridente ou triunfal que o tom de blague da autoria 
oswaldiana, em princípio, lhe dá.  

Aliás, a esse respeito, é impressionante como, mesmo no interior do primeiro Modernismo, 
a antropofagia é motivo de grandes polêmicas. O próprio Mário de Andrade jamais considera, em sã 
consciência, o seu Macunaíma, do mesmo ano do manifesto(1928), uma produção antropófaga. Na 
medida em que, como sabemos, as intenções autorais não dão conta da poli ssemia de obra alguma, ou 
ainda não podem ser absolutizadas em nenhuma leitura, podemos considerar tanto Macunaíma, como os 
oswaldianos Miramar e Serafim, como uma tríade de anti-heróis altamente antropófagos. 

Entretanto se nenhum dos três protagonismos pode ser lido na chave otimista em que 
costumeiramente se situa a antropofagia, salta aos olhos, no caso do herói marioandradino “sem nenhum 
caráter”, a tristeza da sátira desencantada. Nenhum ufanismo pode se reputado a este turista no próprio 
país que, desalentado e sem perspectivas, decide, depois de muitas perdas, virar constelação. Suas 
características de herói sensual, preguiçoso e melancólico, no final desapego à vida, fazem jus ao autor a 
quem o próprio livro é dedicado: Paulo Prado. 

E é Paulo Prado, o paulista, grã-fino, culto e refinado, muito amigo de Mário de Andrade, 
quem, de uma certa maneira, será glosado pela narrativa. A minha suposição é que a dedicatória de 
Macunaíma se ultrapassa, tem também o valor de alusão, de pista, de indicação do modelo reescrito pela 
vocação paródica do relato. 

Retratos do Brasil, o li vro de Prado, concluído em 1927, por sua vez, “ foi feito como um 
quadro impressionista”, em que “os aspectos, as emoções, a representação mental dos acontecimentos” 
dispensam “a sequência concatenada dos fatos” para buscar “as influências que dominaram, no correr dos 
tempos, os indivíduos e a coletividade” (Prado, 1997:185-186). O ensaio tem quatro capítulos, três deles 
referidos a qualidades atribuídas a nosso povo: A luxúria, A cobiça, A tristeza, e o quarto voltado para O 
romantismo e sua permanência, em nossa cultura, como “mal” , “ infecção” , “doença” (Prado,1997:164).  

Este curto ensaio de bem sucedida carreira pode bem ilustrar a constância do olhar exótico 
em nossa auto-imagem. Partindo da “opção erótica” já referida, através de Otávio Souza, o Retrato feito 

                                                
1 É interessante conferir como Otávio Souza, baseado em Hannah Arendt, demonstra a incompatibilidade 
entre o descriti vismo estetizado, inerente à caracterização da identidade, sob a perspectiva do exótico, e a 
sua politização. A visão exótica baseia-se numa espécie de reificação psicológica do ser, em qualidades 
caracteriais específicas e estáveis, incompatíveis com o político, já que alienadas da dimensão do dizer e 
do fazer. 
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por Prado toma a direção oposta à espiral auto-afirmativa, logo em seguida, adotada pela antropofagia. 
Ao contrário, anuncia “a astenia da raça” que viveu triste numa terra radiosa (Prado,1997:183). Ou por 
influência do romantismo2, ou ainda em decorrência da “melancolia dos abusos venéreos (...) e dos que 
vivem na idéia fixa do enriquecimento” (Prado,1997:140). 

E se, hoje em dia, o Brasil globalizado, busca fixar-se, “como paraíso da diferença, do 
maravilhoso e do exótico incomparável” (Lourenço, 2001:208), mesmo valendo-se da épica degradada 
das disputas entre asfalto&favela  que, atualmente, constitui o nosso último produto de exportação  é 
porque talvez precise recuperar o outro lado, o viés menos explícito da fonte de sentidos criada pela 
antropofagia.  

Não se enredar no que a poesia do manifesto chama de “baixa antropofagia” e sintetiza 
como sendo a “peste dos chamados povos cultos e cristianizados” é despertar para o vínculo entre 
canibali smo e consumo, e, portanto não transformar, como historicamente fizemos, a nossa margem de 
barbárie em folclore e pitoresca diferença cultural.  

 

RESUMO: Partindo da “perspectiva ambivalente e antagônica da nação como narração” , inerente ao 
pensamento de Homi Bhabha, a presente comunicação busca entrelaçar as reflexões de Eduardo Lourenço 
(nos ensaios Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade e A Nau de Ícaro) e Roberto da 
Matta (nos ensaios Carnavais, Malandros e Heróis e O que faz o brasil Brasil?) sobre Portugal e Brasil, 
não só como específicos estilos de vida e “ficções ativas”, mas sobretudo no cruzamento de interpretações 
e projeções, produzido pela continuada reciprocidade de olhares. No caso brasileiro, a própria concepção 
plurali sta de nossa identidade cultural será pensada, do ponto de vista de Octavio Souza, em Fantasia de 
Brasil, como implicada na “precedência da utopia européia sobre o ato de batismo da América” . Por outro 
lado serão cotejadas as traduções diferenciadas de figuras tradicionais, como as da “saudade”, da 
“melancolia” e da “tristeza”, processadas historicamente, em diferentes leituras, nas respectivas 
mitologias nacionalistas 

 
PALAVRAS-CHAVE: nação, narração, utopia, América. 
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When I have fears that I may cease to be 
Before my pen has glean’d my teeming brain, 
Before high-piled books, in charact’ ry, 
Hold like rich garners the full -ripen’d grain; 
John Keats1 

 

Na designação genérica, o termo intimismo é empregado para distinguir a vida privada da 
vida pública; a vida íntima, familiar, da vida social. Num sentido um pouco mais técnico, o intimismo 
apresenta-se como definição do privado que pode ser observado através do domínio reservado do 
indivíduo, através do psicologismo ou através da representação do íntimo2.  

A primeira acepção, mais genérica como o dissemos, parece prevalecer nas memórias, 
diários, li vres de raison, que constituíram as formas de escrita privada no final do século XVII e ao longo 
do século XVIII , uma vez que elas, segundo o Dictionnaire Universel de Furetière3, podem ser 
compreendidas como o resultado da escrita individual sobre a atuação ou vivência social, coletiva, sobre a 
experiência vivida e a repercussão dos atos do indivíduo.  

Não obstante a escrita do espaço privado começar a constituir-se como gênero nos séculos 
mencionados, muito provavelmente favorecida pela nova relação que então se estabeleceu com a escrita, 
quer pelo progresso da alfabetização e da circulação da palavra escrita, impressa, quer pela difusão da 
leitura silenciosa e pelo fortalecimento da relação íntima,  reservada e solitária, entre indivíduo e li vro, é 
importante notar que gregos e latinos tinham já alguns mecanismos de reflexão ou análise do eu, 
sobretudo através da hiponemata (do grego hypomnemata) e da correspondência, as quais possibili tam o 
encontro do eu consigo mesmo e o seu encontro com o outro. Lembremos ainda que, na Antigüidade, a 
prática da auto-análise era relacionada às elites, uma vez que presumia a atividade de escrita. 

Na Idade Média, período em que, do ponto de vista da organização social e econômica, 
privado e público estavam imiscuídos um no outro, haja vista o indivíduo estar “enquadrado em 

                                                
1 “Quando eu tenho temores em cessar de ser / Antes que a pena ceife este cérebro arfante / Frente a 
pilhas de li vros em gráficos lances, / Qual no celeiro os grãos ao amadurecer; / [...]” (José Lino 
Grünewald (tradução e organização), Grandes Poetas da Língua Inglesa do Século XIX, Rio de Janeiro, 
Ed. Nova Fronteira, 1988, p. 61). 
2 Veja-se, por exemplo, a definição apresentada por Daniel Madelénat: “ Intime et intimité désignent 
d’abord une dimension interne, profonde, qu’ ignorent l’observation, l’analyse logique, l’esprit de 
géométrie; l’ incommunicabilité de l’existence ou de l’expérience individuelles, la particularité de la vie 
domestique, la singularité ultime d’une personne (ou, par analogie, d’une chose); puis, par extension, l’art 
qui représente la vie intérieure et privée, ou, par métonymie, l’atmosphère qui en favorise 
l’épanouissement” (“Définitions”, in L’ intimisme, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 1989, p. 
24). 
3 No Dictionnaire Universel, publicado em 1690, lemos as seguintes definições: “Memórias, no plural, 
diz-se dos li vros dos historiadores escritos por aqueles que participaram dos fatos ou foram suas 
testemunhas oculares ou que contêm sua vida e suas principais ações. Corresponde ao que os latinos 
chamam de ‘comentários’ ” e “Livre de raison é um livro no qual um bom chefe de família ou um 
comerciante anota tudo que recebe e gasta a fim de manter um controle de todos os seus negócios” .  
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solidariedades coletivas” 4, o Cristianismo e o Catoli cismo, fundamentado nas noções de medo e culpa, 
favoreceram a prática de encontro do eu consigo através do eremitério e da análise de consciência – do 
que se nos apresentam como ótimo exemplo As Confissões, de Santo Agostinho.  

Nos séculos XVI e XVII , a confissão, no Catoli cismo, e o diário íntimo, no Puritanismo, 
acompanhados da prática da oração e/ou meditação solitária em oratório ou genuflexório privados, 
colocados no ambiente privado do lar, motivam a expansão da introspecção religiosa, da devoção interior, 
do exame de consciência – fato que, como os já mencionados processo de alfabetização e 
desenvolvimento da imprensa, leva à modificação da idéia de indivíduo e da relação dele com o grupo 
social em que está inserido. 

As considerações feitas evidenciam que o processo de análise e de escrita de si mesmo é, 
desde o princípio, feito pelo eu só. Acrescentemos que tal atividade representa o momento em que o 
indivíduo fica sujeito aos males que vêm de dentro de si e associa-se à ascese e à anacorese. Essa alude à 
vida isolada, reclusa; aquela, grosso modo, à relação privilegiada entre um eu e Deus e, 
etimologicamente, ao ato de trabalhar um material bruto que tem de ser modelado – portanto, trabalhar 
sobre o eu, que deve ser moldado. 

Retomemos, agora, a outra definição de intimismo – a perspectiva aparentemente mais 
técnica, segundo a qual atentamos para o privado que pode ser observado através do domínio reservado 
do indivíduo, através do psicologismo ou através da representação do íntimo. Essa perspectiva aponta, de 
imediato, para a noção de identidade individual, a qual implica necessariamente na (tentativa de) 
constituição e definição do sujeito, que alcançou grande projeção em fins do século XIX. Se, por um lado, 
a privatização está intrinsecamente ligada à civil ização, como pensa Norbert Elias5, por outro, não 
podemos deixar de relevar que em oitocentos, a Revolução Industrial, o desenvolvimento técnico-
cientificista, o crescimento da população urbana, que faz com que as pessoas tornem-se anônimas e 
desconhecidas, e o inchaço das cidades – seja do ponto de vista populacional, seja da perspectiva da 
expansão dos espaços públicos, como os cafés, as casas de comércio, as indústrias, as lavanderias e pátios 
coletivos dos cortiços – contribuem decisivamente para a busca do recolhimento que possibilit aria o 
proteger-se dos olhares dos outros e para que se considere o referido século como aquele que “esboçaria 
uma idade de ouro do privado” 6. Notemos, por exemplo, como na pintura da época avultam imagens do 
indivíduo, isolado, solitário, no canto da janela da sala, nos seus aposentos, no escritório íntimo, entre a 
casa e o jardim, imagens de mãe e a filha em prece antes de dormir, de cônjuges na sala de chá. 

Nesse contexto de renovação – renovação também da lírica, seja das estruturas estético-
formais, seja dos temas –, desponta a Literatura Intimista, que se define sobretudo pela busca de sentido 
do sujeito, o que nos leva a atentar para as questões do intimismo, da autorepresentação, do 
autoconhecimento e da importância das operações da memória nesse processo – aspectos muito 
importantes para a percepção da sensibili dade dominante no período em que essas obras e seus 
respectivos autores se enquadram. Considerar a Literatura Intimista implica em refletir sobre as várias 
formas possíveis de tratar de si, de fazer auto-retrato, e sobre os métodos envolvidos nesse processo, sobre 
o modo e as tradições do “tratar de si” e do porquê tratar. As composições que se inserem nessa 
designação demonstram que as representações do eu fazem-se muito freqüentemente em contextos, 
compreendem o emprego da primeira e da terceira pessoa (eu e ele) e a cisão na primeira pessoa – cisão 
fortalecida nos modernos, anunciada pelos precursores do Modernismo e apontada por Bernardim Ribeiro 
e Sá de Miranda – e eventualmente consideram a reconstituição mítica do nascimento e a instituição do eu 
como entidade alegórica, o que faz com que essas operações não sejam tanto para inventariar a vida 
concreta mas para tornar possível a passagem para o plano simbólico e mítico. 

Em Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), o tratar de si adquire dimensão um tanto particular 
uma vez que referências do espaço físico, geográfico, são empregadas para a e na constituição do sujeito 
poético7.   Tal procedimento é explícito no antológico poema “7” , de Indícios de Oiro: 

                                                
4 Cf. Philippe Ariès, “Por uma história da vida privada”. In: Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), 
História da Vida Privada (Da Renascença ao Século das Luzes), Vol. 3, São Paulo, Companhia das 
Letras, 2001, p. 7. Segundo Ariès, “as solidariedades da comunidade senhorial, as solidariedades entre 
linhagens, os vínculos de vassalagem encerram o indivíduo ou a família num mundo que não é nem 
privado nem público no sentido que conferimos a esses termos, ou no sentido que sob outras formas lhes 
foi dado na época moderna” (p. 7). 
5 Consultar La Civili sation dês Moeurs (Paris, Calmann-Lévy, 1973) e La Dynamique de l’Occident 
(Paris, Calmann-Lévy, 1975). 
6 Cf. Michelle Perrot, “ Introdução” . In: Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada 
(Da Revolução Francesa à Primeira Guerra), Vol. 4, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p. 10. 
7 Fernando Cabral Martins (O Modernismo em Mário de Sá-Carneiro. Lisboa: Editorial Estampa, 1997) e 
Franca Alves Berquó (A Lírica de Sá-Carneiro: o Trajeto no Labirinto, Tese de Doutorado, Universidade 
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7 
 

Eu não sou eu nem sou o outro, 
Sou qualquer coisa de intermédio: 
Pilar da ponte de tédio  
Que vai de mim para o Outro.  
   Lisboa, fevereiro, 1914 

 

O primeiro vocábulo do primeiro verso (“Eu” ) dirige a atenção do leitor para o fundamental 
nesse poema: o sujeito poético que busca um sentido para si, o eu que tenta definir-se enquanto sujeito. 
Notemos como o mencionado primeiro verso é constituído quase que integralmente por vocábulos que 
aparecem duplicados (“Eu não sou eu nem sou o outro” ): a primeira pessoa do singular, o verbo ser, 
aquele que liga o atributo ao seu sujeito, determinando-o, e a dupla negação – evidenciando desse modo e 
através do voraz oxímoro (“Eu não sou eu” ) que o eu caracteriza-se pelo não-ser. Impossibili dade de 
precisão de um eu que não é si mesmo nem o outro, o que parece contrariar a perspectiva de intersecção 
eu / outro expressa pela idéia de Pascal de que a minha verdade é o outro que a detém8. Ainda: 
impossibili dade de precisão salientada pela banalidade do “qualquer coisa” e pela interposição do 
“ intermédio” , pela imagem da mediação e transição do sujeito que, tal qual a ponte – símbolo de 
passagem –, está entre duas margens e não está em nenhuma; tal qual a ponte que tem os seus pólos 
apoiados um em cada margem que ela une e mantem unidas não obstante a maior extensão de sua 
horizontalidade permanecer em suspenso no ar e ser entrecortada pelo pilar – a linha vertical, também 
intermediária, que visualmente intersecciona a ponte em duas metades; a linha vertical que a um só tempo 
pode representar o movimento ascendente como o movimento descendente ou, ainda, a ligação entre o 
plano superior e o plano inferior.  

Simbolicamente, o pilar está ligado, segundo Chevalier e Gheerbrant, à noção de “eixo do 
mundo” e  

 

exprime a relação entre os diversos níveis do universo e do eu, um ponto de passagem 
entre eles da energia cósmica, vital ou espiritual, e um lugar de irradiação dessa energia9.  
 

Se assim o é, o sujeito poético do poema em estudo, ao se apresentar como “pilar da ponte 
de tédio” que vai dele para o outro, dá-se-nos a conhecer como aquele que é o ponto de passagem, mas, 
essencialmente, o centro, o eixo que sustenta o tédio que o liga ao outro.  

A noção de estar entre e a imagem de movimento que sobressaem nesses versos, ambas 
expressas pela ponte e pelo pilar, associam-se ao simbolismo do número 7, que dá título ao poema. Como 
ressalta Chevalier e Gheerbrant, o número 7 “simboliza a totalidade do espaço e a totalidade do tempo” , 
bem como a “totalidade do universo em movimento”, quando considerado como composto pelos números 
3 e 4 – sentido de conjunto e deslocamento que se pode relacionar ao movimento cícli co e, por 
conseqüência, ao “sentido de uma mudança depois de um ciclo concluído e de uma renovação positi va”10. 
A perspectiva do movimento constante, cícli co, parece remeter à idéia de passagem e união entre as 

                                                                                                                                          
Federal do Rio de Janeiro, 1982) consideram as relações metafóricas entre sujeito e espaço como 
“espaciali zação do sujeito” – espaciali zação que, segundo o crítico, “é um perder-se no infinito de si 
próprio [...] e um  encontrar-se em suspenso no tempo sem tempo” (Op. cit., p. 218). A nossa análise 
demonstrará que  
partilhamos mais da idéia expressa pela oração principal que da afirmada na oração coordenada aditiva.  
8 Serge Doubrovsky assevera: “Pascal a donc raison, et le projet de se peindre est sot, puisque, aussi bien, 
il est impossibile, du fait que ma vérité, pour une large part, c’est l’autre qui la détient” (“Autobiographie 
/ vérité / psychanalyse” , in Autobiographiques: de Corneille a Sartre. Paris: Presses Universitaires de 
France (PUF), 1988). Ao afirmar “Eu não sou eu nem sou o outro” , o sujeito poético parece pôr de parte a 
possibili dade de buscar-se / ver-se no outro, no discurso do outro. 
9 Cf. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dicionário de Símbolos, 18a ed., Rio de Janeiro, José Olympio 
Editora, 2003, p. 718 (Verbete “Pilar” ). 
10 Cf. Op. cit., p. 826 (Verbete “Sete” ). 
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margens ou entre os planos  manifesta pela ponte e pelo pilar e através da ligação entre eu e outro, ainda 
que via tédio.  

Desse modo, podemos dizer que se efetua nesses versos o pressuposto de Pascal que 
entendemos como aparentemente recusado no primeiro verso do poema: a definição do eu implica 
considerar o outro; o sentido, a fixação do eu li ga-se a sua intersecção com o outro – intersecção que aqui 
se faz via tédio e, por isso, ilustra o desencanto do homem de fins de oitocentos e início de novecentos, do 
homem torturado pelo mal-de-vivre; ou, mais drasticamente, ilustra a visão radicalmente pessimista da 
vida, a Weltanschauung que caracteriza o indivíduo sensível da modernidade e que faz o sujeito poético 
inquirir “Aonde irei neste sem-fim perdido, / Neste mar oco de certezas mortas?” 11. 

A desilusão e o pessimismo fatali sta diante do “sem-fim perdido” e do vazio e inutilidade 
das “certezas” que agora são “mortas” mostra-nos, ainda uma vez e agora de uma perspectiva angular, um 
sujeito em busca de sentido para si e novamente o sujeito que se “espaciali za” para constituir-se. Leiamos 
o poema na íntegra: 
 

Ângulo 
Aonde irei neste sem-fim perdido, 
Neste mar oco de certezas mortas? –  
Fingidas, afinal, todas as portas 
Que no dique julguei ter construído... 
 
– Barcaças dos meus ímpetos tigrados, 
Que oceano vos dormiram de Segredo? 
Partiste-vos, transportes encantados, 
De embate, em alma ao roxo, a que rochedo?... 
 
– Ó nau de festa, ó ruiva de aventura 
Onde, em Champagne, a minha ânsia ia, 
Quebraste-vos também ou, porventura, 
Fundeaste a Ouro em portos de alquimia?... 
 
.......................................................................... 
........................................................................... 
 
Chegaram à baía os galeões 
Com as sete Princesas que morreram. 
Regatas de luar não se correram... 
As bandeiras velaram-se, orações... 
 
Detive-me na ponte, debruçado, 
Mas a ponte era falsa – e derradeira. 
Segui no cais. O cais era abaulado, 
Cais fingido sem mar à sua beira... 
 
– Por sobre o que Eu não sou há grandes pontes 
Que um outro, só metade, quer passar 
Em miragens de falsos horizontes –  
Um outro que eu não posso acorrentar... 
       Barcelona, setembro de 1914 
 

O título, “Ângulo” põe-nos, à partida, duas possibili dades de significação: a do canto ou 
esquina e a do espaçamento, maior ou menor, entre duas retas unidas por um ponto comum. 
Simbolicamente, pode aludir à perspectiva – mais aberta ou mais fechada – através da qual o eu olha para 
si e/ou sugerir a imagem de um eu marginal, não integrado, angular. 

A interrogação que inicia o poema em questão aponta o atordoamento do eu, a ausência de 
sentido, de rumo e nos dá a conhecer a sua necessidade de deslocamento, como nos mostra o “Aonde 

                                                
11 Mário de Sá-Carneiro, “Ângulo” , in Indícios de Oiro. IN: Obra Completa, Rio de Janeiro, Ed. Nova 
Aguilar, 1995, p. 93. 
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irei” . No gênero intimista, todas as mudanças de lugar implicam a tentativa de fuga do eu de si mesmo, 
uma vez que o lugar onde se está não é onde se deseja estar – como o lugar para onde se vai também não 
o será, e assim sucessivamente. Vislumbra-se, aqui, a inquietação e inconstância que caracterizam o 
sujeito finissecular que reiteradamente anseia pela pacificação, pela passagem do profano ao sagrado, 
indicada através do simbolismo das “portas” que o sujeito poético “no dique julg[ou] ter construído” . 
Notemos que a imagem de estabili dade, de isolamento, de retenção dos “diques” contrapõe-se ao 
dinamismo da passagem representado pelas “portas” – dinamismo que, afinal, é ilusório, quer pelo 
questionamento com que principia essa quadra; quer porque as portas eram “fingidas” .  

Essa constatação opera o trajeto do engano ao desengano e, desse modo, põe o sujeito 
diante do desfazer-se da ilusão e da consciência dolorosa do real, que em seguida motiva-o a interrogar-se 
três vezes sobre o simbólico naufrágio dos “transportes encantados” , das “Barcaças dos [s]eus ímpetos 
tigrados” , da “nau de festa ... / Onde ... a [sua] ânsia ia” – fenômenos objetivos que o eu interpela a fim de 
realizar o processo de gnose, de busca de sentido para si e para sua existência. Metáforas do íntimo do 
sujeito poético, dos seus “ímpetos” , de sua “alma”, de sua “ânsia”  – portanto, novamente vemos aqui a 
tentativa de definição do sujeito por meio de, por assim dizer, referências espaciais – e imagens de 
movimento, do dinamismo da passagem de um lugar para outro, as embarcações são agora naufragadas 
(“Que oceano vos dormiram de Segredo?” ), partidas “de embate” ao rochedo, e estão relacionadas à 
inquietação do indivíduo em crise, à frustração das expectativas, à sensação de que é impossível superar a 
tormentosa noção de tédio, de desencanto, de ausência de rumo. 

Não obstante a sutil e indecisa perspectiva de saída dessa condição patente na inquirição “... 
ou, porventura, / Fundeaste a Ouro em portos de alquimia?...” , na qual a alusão ao “ouro” e aos “portos de 
alquimia” manifestam a busca do Absoluto, da perfeição, da estabili dade e segurança, quer por ser o porto 
o espaço da segurança para o navegante e nau sujeitos ao mar agitado, metáfora das agruras da existência, 
quer por ser o ouro – e, por extensão, a alquimia que o concebe – símbolo da perfeição espiritual e da 
vitalidade ígnea, solar, do fogo purificador, a segunda metade do poema reitera o desconcerto e 
abatimento do sujeito poético, bem como a consciência de falência dos sonhos, que a chegada “à baía 
[d]os galeões / Com as sete Princesas que morreram” ilustra.  

Se a baía, como o porto, é o espaço do acolhimento, da proteção; se as princesas 
simbolizam a “ idealização ... da mulher, no sentido da beleza, do amor, da juventude, do heroísmo” 12, se 
o número sete é, como vimos, símbolo de totalidade, a qual culmina na perfeição, as ações, ou ausência 
delas, expressas pelos verbos “morreram” , “não se correram” e “velaram-se” evidenciam a manifestação 
desastrosa da vida, a perecibili dade da expectativa de ventura, o pessimismo fatali sta que leva o eu a 
deter-se “na ponte, debruçado” e a constatar que as referências espaciais (“ponte” e “cais” ) que poderiam 
representar a possibili dade de passagem, de movimento, de redenção do eu, são “falsa[s]” , “ fingid[as]” . 
Assim, apresenta-se-nos, a exemplo do poema “7” , o sujeito que se caracteriza pelo não ser: “– Por sobre 
o que Eu não sou há grandes pontes” – (in) definição sobre a qual avulta novamente o Eu como 
“ intermédio” , o Eu como imagem de mediação,  transição, passagem, pois é a condição de não ser do 
sujeito que constitui as “grandes pontes” que “um outro, só metade, quer passar” .  

O verso mencionado nos sugere que aquele sujeito é também cindido, fragmentado, 
dividido entre eu e o outro. A cisão parece manifestar-se pelo verso que encerra o poema e que ressalta a 
cisão ao salientar a existência de “um outro que [o] eu não po[de] acorrentar” e, sobretudo, parece se 
manifestar pelo anseio da passagem, da transposição da ponte que apenas “metade” quer passar talvez 
pelo fato de a ponte simbolizar a passagem e o  risco dessa passagem; simbolizar “um perigo a superar, 
mas, do mesmo modo, a necessidade de se dar um passo” ; pelo fato de que “a ponte coloca o homem 
sobre uma via estreita, onde ele encontra inexoravelmente a obrigação de escolher. E sua escolha o dana 
ou o salva”13. Entrementes, a possibili dade de ir além, de transitar de um lado a outro, de, 
metaforicamente, passar do profano ao sagrado, da matéria à essência, é frustrada no penúltimo verso 
dessa composição, no qual é ressaltado outra vez o caráter enganoso da tentativa de busca de sentido para 
si, de auto-conhecimento, visto que o outro “quer passar” por sobre as “grandes pontes” “Em miragens de 
falsos horizontes –” . É escusado dizer que miragens são sinônimo de visão  fantástica, enganosa, e que 
“falsos horizontes” indicam o malogro da perspectiva de limitação espacial, por isso, novamente, a 
imprecisão da representação do eu: se o sujeito busca definir-se, constituir-se, através dos fenômenos 
objetivos, das indicações espaciais, se – conforme ocorre na escrita intimista – os fragmentos do mundo 
são reunificados através da análise do Eu e se em ambos os poemas o sujeito destaca-se pelo não ser, 
parecem conseqüência natural as “miragens de falsos horizontes” , o “cais fingido”, a “ponte... falsa” e 
“ fingidas... todas as portas”. Dissipação do espaço, que alui em miragens ou na imaginária “ponte de 
tédio” , e dissolução do eu, do ser que se constitui no não ser. Vemos, portanto, como os espaços do ser 

                                                
12 Cf. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Op. cit., p. 744 (Verbete “Príncipe, Princesa”). 
13 Cf. Idem, Ibidem, p. 730 (Verbete “Ponte” ). 
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vão se tornado os espaços do não ser na medida em que o sujeito se dá a conhecer e se constitui enquanto 
eu poético na poesia de Mário de Sá-Carneiro. 

Do poema “Ângulo” fica ainda muito por dizer, quer pela inesgotabil idade das obras de 
arte, como nos lembra Luigi Pareyson, em Verità e Interpretazione (Milan: 1982), quer pela necessidade 
de contenção que agora se nos impõe. A primeira, definitivamente imutável, permitirá a essas 
composições variantes de análise; a segunda, sujeita a alteração apenas em outro contexto, ameniza as 
“gralhas” e as lacunas que certamente são notadas. 
 

RESUMO: A escrita intimista alcançou significativa projeção em fins de oitocentos e início de 
novecentos em Portugal e os autores que a adotaram freqüentemente consideram referências do espaço 
geográfico para a constituição do sujeito. Atentar para a relação espaço / identidade na poética de Sá-
Carneiro é o intuito deste ensaio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: intimismo; auto-representação; Sá-Carneiro; ser; espaço 
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ABSTRACT:  A Segunda Vida de Francisco de Assis is one of the few dramatic works  by Jose 
Saramago. The author, in this play, makes use of the desconstruction, mainly by means of parody, to 
develop a drama based on the traditional franciscanas biographis, in which the contrary predominate 
and the desacralization are constant.  
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Introdução 

José Saramago possui uma posição de destaque entre os romancistas portugueses 
contemporâneos. Sua  obra em prosa é amplamente estudada através das mais diversas perspectivas 
teóricas. O mesmo, no entanto, não pode ser afirmado quando o assunto são os seus textos dramáticos. 
São apenas quatro as peças teatrais escritas pelo autor (A Noite (1979), Que farei com este livro? (1980), 
A Segunda Vida de Francisco de Assis (1987) e In Nomine Dei (1993)), não obstante a crítica propor que 
essa “não é a arte pela qual melhor se expressa” (NOGUEIRA: 2002, p. 01). Saramago transpõe para o 
palco a mesma carga filosófica, estética e política que está presentes em suas narrativas.  

A temática religiosa presente em muitas de suas obras como Levantando do chão, O ano da 
morte de Ricardo Reis, Memorial do Convento e que tem sua plenitude em O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo,  no qual o autor propõe uma história de Cristo totalmente inusitada e muito diversa do que a igreja 
propaga, é, mesmo com essa freqüência, ainda pouco estudada. 

A segunda vida de Francisco de Assis, pode ser tomada como um exemplo destas 
proposições. Nesta peça o autor retoma uma das figuras que, depois de Jesus Cristo, possui capital 
importância nas sociedades cristãs: Francisco de Assis.  Francisco nasceu em 1181 ou 1182 na cidade 
italiana de Assis e morreu em 1227. Sua celebridade está no ideal de desprendimento do mundo que ele 
persegue,  onde a pobreza absoluta figura como peça chave para o alcance da perfeição.  

Como veremos em nossa análise o ícone religioso é retomado e através de recursos 
intertextuais, principalmente da paródia, tem sua biografia desconstruida, transposta do século XIII para 
os nossos dias em uma trama  perpassada por revelações e questionamentos próprios da obra de 
Saramago. 
 

1. Teatro contemporâneo, teatro de Saramago 
BERTHOLD (2000, p.522), propõe que o teatro contemporâneo tem por característica 

admitir inúmeras possibili dades formais justamente por estar inserido em um contexto que ela denomina 
de era atômica “saturada de problemas, de controvérsia social, sociológica, psicológica e políti ca, de 
ilusória autoconfiança de uma parte e mal-estar e protesto, de outra, da suave radicalização dos homens 
de boa vontade e da turbulenta vigília dos que dirigem o mundo para uma nova catástrofe” .  

O teatro pode então por vezes representar um espaço onde as idéias contrárias ou a favor 
deste contexto vigoram. E enquanto escrita, dois modelos perduram: um clássico composto de uma escrita 
informativa e fechada, na medida em que a narrativa tem um papel importante nas cenas e o 
leitor/espectador não necessita inferir demasiadas informações ou deduções para a interpretação. Um 
outro modelo, digamos vazio,  de uma escrita que não está preocupada em fornecer narrativas,  com 
ausências estimulando o imaginário a desenvolver o sentido (cf. RYNGAERT, 1998, p.08) 

Em A Segunda Vida..., fica aparente a adesão de Saramago pelo primeiro modelo do qual 
Ryngaert fala,  de uma escrita clássica e uma clara opção crítica para esta sociedade da “era atômica” 
como propõe Berthold. A arte de esculpir palavras é realmente uma característica de Saramago, seus 
discursos bem elaborados passam pelo crivo da reflexão e crítica. Isso fica evidente na peça, pois em 
termos de composição vê-se um empenho maior  na linguagem do que propriamente na ação. 

A recorrência à densidade da escrita é, segundo RYNGAERT (ibid.,p. 07), um “mal –
entendido”  entre os autores contemporâneos sobre o significado de enredo. Enquanto que os clássicos 

                                                        
1 Mestrando em Letras (Estudos Literários) – UFPR. 
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entendiam o enredo como apoiado essencialmente na história narrada, os contemporâneos colocam-se  
“menos como ‘contadores de histórias’ e mais como escritores que recorrem a toda densidade da escrita” .  

Mesma opinião tem MONGELLI (1998) em suas reflexões sobre o teatro de Saramago. 
Para ela as peças carecem de dramaticidade e por isso não despertam o entusiasmo geral, é antes de tudo 
um jogo de idéias , com um discurso bem estruturado, faltando às peças uma concisão dramática desde a 
intriga até o encaminhamento rumo ao clímax e desfecho. 

Já para NOGUEIRA (1998, p.01) em todas as peças de Saramago fica aparente a noção da 
tomada de consciência do autor por sua função social em um contexto onde o capitalismo deixa traços de 
desigualdade e desumanidade. Isso se confirma, segundo o teórico, no fato de, em toda obra saramaguiana 
perceber-se um autor que, ao invés de impor moralidades autorais para suas personagens, passa a ter com 
elas uma relação de aprendiz,  sabendo claramente a importância de que muito mais que escrever é 
importante saber o quê e porquê se escreve. 

O autor postula que Saramago aprendeu a dimensão ética que há na arte dramática, e que 
através de sua obra pode-se pensar sobre a  figura do dramaturgo enquanto um autor que tem uma função 
própria. Na verdade, acreditamos não que Saramago tenha “aprendido” essa dimensão ética, mas que 
simplesmente a transporta de seus romances para a arte dramática. A preocupação ética  é, há muito, 
conhecida como recorrente da obra romanesca do autor. 
 

O dramaturgo não é um mero construtor de diálogos ou um animador de platéias pago para 
entreter as famílias enquanto a pizza aquece no restaurante. Ao dramaturgo compete saber 
decifrar, ancorado no poder de renovação das palavras, o engodo e a pasmaceira que se 
alastram pelo tempo presente. O dramaturgo tem que pensar. (op. cit., pg. 02) 

 

Saramago é para ele um desses dramaturgos pensadores, pois suas peças são arquitetadas 
no sentido de revelar uma visão coletiva de extrema inquietação perante as distorções do mundo. Neste 
sentido, Saramago repõe no teatro contemporâneo uma característica fundamental do teatro clássico e da 
arte como um todo. Não é difícil observar que a obra de arte mais permanente é aquela que reflete sobre o 
mundo, recusando-se a ser um mero reflexo dele. 

MONGELLI (1998) propõe: “Considerando-se que o teatro é antes de tudo arte coletiva, 
cuja realização última se faz no palco e em estreita relação com a comunidade, que precisa estar 
sintonizada até mesmo com os artifícios da encenação, não há como negar a propriedade das escolhas 
temáticas de Saramago, bem como seu esforço de presentificá-las.” (ibid., p. 05). A autora defende essa 
idéia mesmo considerando a economia da estrutura dramática em dois atos como é o caso de A Segunda 
vida... e fato recorrente no drama saramaguiano.  Reitera, ainda,  que mesmo não havendo preocupação 
com a dramaticidade dos conflitos, o que reflete em uma desproporcionalidade quanto às promessas 
desses em causa, bem como com  a escassez da tensão, isso não prejudicará a consistência do enredo. 

Outra relação interessante do teatro contemporâneo com o teatro de Saramago é o 
tratamento com a história. A volta ao passado para a reescrita do mesmo em cena é recorrente nos palcos 
de hoje. Em A Segunda vida... cabe as afirmações que RYNGAERT (1998) faz para o teatro 
contemporâneo “Quando nosso novo teatro se interessa pela história, tece vínculos explícitos entre o 
passado  e o presente, formula correspondências pela escolha das personagens porta-vozes ou se interessa 
pelo passado por intermédio de um microcosmo cujas ações se desenrolam no presente” (ibid. p. 118). É 
exatamente este movimento temporal que Saramago realiza com Francisco de Assis e os acontecimentos 
e fatos de sua vida na peça, como analisaremos. 
 

2. A ordem versus a companhia: uma história franciscana  às avessas 
Desenvolvida em dois atos, A Segunda vida... apresenta um número de quatorze 

personagens, todas são representações das figuras históricas presentes nas biografias franciscanas 
clássicas2, com exceção de um último personagem, Pedro, que irá representar os pobres do mundo 
contemporâneo e é responsável, em parte, pela decisão conclusiva de  Francisco no desfecho da peça. 

                                                        
2 Por ser praticamente impossível recorrer a todas as biografias franciscanas adotamos para este trabalho 
duas que consideramos oferecer um bom arcabouço de informações. A primeira foi escrita pelo renomado 
historiador Jacques LE GOFF (2001). Nela o autor faz um interessante panorama crítico das mais 
importantes biografias franciscanas para construir a sua sem nenhum pretexto religioso. A segunda, de  
Maria STICCO (1974), é justamente composta pelo viés religioso que permeia a maioria das biografias 
existentes, com um grande apanhado de informações. 
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Desta forma, encontramos além da personagem principal, Elias, Bernardo, Gil, Leão, 
Junípero, Rufino e Masseo, esses todos frades menores que nas biografias aparecem muito próximos e 
íntimos de Francisco ocupando cargos importantes na primitiva ordem franciscana; Pica e Pedro, pais do 
santo com os quais ele não mantém uma relação muito estável, além de Clara, Inês e Jacoba, tidas como 
fundadoras das “filhas das pobreza” a ordem feminina dos franciscanos, sendo Clara fiel amiga e 
confidente do fundador. 

Como veremos, na “biografia” realizada por Saramago estes personagens figuram de forma 
desconstruída, a partir de recursos da paródia. Para BAKHTIN (1983), a paródia é o tipo de discurso no 
qual ocorre uma luta entre dois projetos, dois pensamentos diferenciados, embate esse que pode ser 
reconhecido por meio de traços lingüísticos que marcam a presença da voz do outrocomo a ironia, a 
indignação, a zombaria e a dúvida. “O uso da palavra parodística é análogo ao uso irônico ou a qualquer 
uso ambivalente das palavras de um outro emissor, uma vez que também nesses casos as palavras da 
outra pessoa são empregadas de modo a transmitir projetos antagônicos”  (op. cit., p.473) 

É justamente o embate de vozes de que fala Bakhtin que iremos perceber nos discursos das 
personagens desta peça. Nota-se claramente a apropriação de situações que povoam as biografias 
franciscanas “teológicas”  para a construção do texto ficcional. Um resgate da antiga biografia para a 
construção de uma nova – bem ao gosto de O Evangelho Segundo Jesus Cristo.   

De forma paródica e irônica, tais situações e pessoas são transpostas da tradição histórica 
para a ficção,  propondo desta maneira, uma nova leitura e reflexão de como seria uma volta de São 
Francisco à sua ordem na contemporaneidade.  

Já na primeira indicação cênica há uma apresentação paródica interessante sobre o local no 
qual atualmente os franciscanos reúnem-se: a sala de reuniões do conselho deixa  transparecer o valor que 
a companhia – agora não mais tida como ordem – dá à riqueza “Grande sala. Ambiente geral, discreto e 
severo. Mesa comprida, cadeirões, cofre, telex, vários telefones, um terminal de computador” 
(SARAMAGO, 1987, p.11), é uma oposição singular ao ambiente humilde, simples e de estrita pobreza 
da Porciúncula, segunda morada dos franciscanos e que os abrigou durante um grande período no início 
da ordem (cf. LE GOFF, 2001, p.68)3 

A ordem agora transformada em companhia não possui mais nenhum daqueles objetivos 
iniciais idealizados por Francisco. Os sete frades menores, principais franciscanos de outrora,  próximos 
de Francisco e que nas biografias de fato ocuparam cargos na ordem franciscana, são na realidade 
saramaguiana membros do conselho da companhia e em vez de doarem tudo aos pobres “governam, 
fabricam, administram, gerem, pesam” e ainda nas palavras de Elias, o presidente da companhia, “às 
vezes dividem” (SARAMAGO, 1987, p.17). Os frades franciscanos menores, a maioria daqueles que 
compunham a ordem, são chamados de agentes. 

Presidida ativamente por Elias e tendo como diretor geral Pedro, pai de Francisco,  a 
companhia possui negócios próprios, carteira de títulos, agentes nas ruas vendendo produtos básicos4 e 
dispõe de uma máquina burocrática eficiente, com um lote de secretárias ativas familiarizadas com telex, 
computador, tudo no espírito da moderna empresa. 

Nessa ambientação o conselho reunido delimita sobre como atingir novos mercados, os 
discursos do debate deixam claro ao leitor o interesse desmedido e soberbo dos frades (que agora só 
colocam as vestes franciscanas, que os caracterizam como tais, na ocasião das reuniões) pelo lucro. Após 
o término desta reunião é que surge Francisco, como que retornando à realidade, segundo o que se pode 
deduzir das indicações cênicas e toma conhecimento da situação atual da ordem, agora companhia, 
através de sua mãe. 
 

Francisco: Que fazem esses. (sobre a função dos agentes que ele desconhece) 
Pica: Agentes. Andam pelo mundo, a vender. É o ofício deles. 
Francisco: Dantes não vendíamos. 
Pica: Isso era dantes. Agora vendemos. Vendemos tudo, até aquilo que poderíamos dar de 
graça: esperança, fé, caridade. 

                                                        
3 É interessante traçarmos  aqui um paralelo à Companhia de Jesus, uma verdadeira empresa a serviço de 
Deus a partir do século XVI. Os jesuitas tiveram muita influência na história portuguesa. Não nos 
ateremos aqui a esse dado e muito menos  se a pretensão de Saramago era remeter a isso, uma vez  que 
foge aos objetivos de nossa análise. 
4 Não são mencionados no decorrer do drama, quais são esses produtos que os agentes vendem, mas tudo 
leva a crer que sejam os preceitos franciscanos de outrora, como depreende-se desta fala de Pica à 
Francisco: “Pica: (...) Agora vendemos. Vendemos tudo, até aquilo que poderíamos dar de graça: 
esperança, fé, caridade. (SARAMAGO, 1987, p. 29)  
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Pica: Estás enganado. A companhia não é pobre. 
Francisco: Eu fi-la para ser pobre. Ou crês que a teria feito para ser rica? 
Pica: As coisas já não são o que eram. Houve muitas mudanças, e nem todas elas estão à 
vista. Algumas nunca saem daquele cofre. São as que convém manter em segredo. (ibid., p. 
27-30) 

 

Depois dessas revelações Francisco encontra Elias e inicia-se um embate de poder entre os 
dois que vigorará durante toda a peça, principalmente no II ato, o primeiro desejando a volta da ordem 
aos princípios de pobreza e o segundo querendo que continue tudo como está. Os discursos da peça 
deixam transparecer as diferenças evidentes entre a ordem primiti va e da atual companhia, entre o tempo 
antigo e o tempo atual, entre o ideal primeiro da ordem e o novo espírito capitali sta reformador. “O que 
fundaste não tem qualquer semelhança com o que existe hoje. O mundo mudou enquanto estiveste 
ausente. E tu és ingénuo se esperas encontrar aquele quase nada que fomos, aquela ínfima porção”  (ibid., 
p. 31), diz Elias à Francisco.  

Francisco insiste no retorno à pobreza, segundo os conceitos evangélicos expressos 
literalmente em Mateus, Marcos e Lucas5: “Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos 
pobres e terás um tesouro nos céus” . Elias representa o contrário,  pois juntamente com Pedro, pai de 
Francisco e diretor geral, eles têm a confiança nos bens materiais e nos valores terrenos e mundanos. 

Elias lembra que ele não  possui mais nenhum poder sobre a ordem ou companhia, 
Francisco pede, assim,  uma votação secreta para sua causa, pois quer assumir a presidência no lugar de 
Elias  “Multiplicaram-se os erros. O recto pensar e o recto proceder foram retorcidos. Chegou portanto a 
hora  de voltarmos ao que fomos”  (ibid. pg. 54). Mas ele perde a votação e é feita então, por sugestão de 
Elias, uma nova para que ele ocupe um lugar no conselho, ocorre um empate, a decisão é dada a Elias,  o 
qual por um voto de minerva, admite Francisco. 

No conselho Francisco ocupa a função de receber e preparar os novos agentes, contudo ele, 
através dessa função, planeja destruir o modelo de companhia vigente “Vou destruir a companhia 
retirando-lhe a sua única actual razão de ser: o dinheiro. Se não aceita regressar voluntariamente à 
pobreza, levá-la-ei à ruina. Empobrecerá, não para viver, mas para morrer (...) Industriarei os agentes de 
modo que cada vez mereça menos crédito a sua palavra. Virarei a arma contra o peito de quem a usa”. 
(ibid. pg. 80). A tática para isso está em doutrinar os agentes segundo os princípios da antiga regra 
composta por ele que é tida como princípio básico da companhia na teoria mas não na prática. 

Elias sorrateiramente descobre o plano de Francisco e convoca um conselho para decidir o 
futuro do “traidor”; estes resolvem destituí-lo do cargo. A última possibili dade que Francisco vê para 
“voltar às origens” é buscar com aqueles por quem ele doou a vida, os pobres, e através deles mostrar 
para Elias e o restante do conselho que a pobreza poderia vencer a riqueza. Traz então à presença do 
conselho, um certo Pedro, que seria o representante dos pobres e quem o ajudaria; porém, quando ele tem 
a palavra, bem ao contrário do que esperava Francisco, volta-se contra ele e em suas declarações vemos o 
que poderíamos considerar como a tese deste drama: 
 

Pedro: Como queres tu que os pobres destruam os ricos? Como queres que os fracos 
vençam os fortes? Como queres que os inermes arrendem os poderosos? Que armas nos dás 
Francisco? 
(...) 
Francisco: Os pobres são muitos. 
Pedro: Também os ricos são muitos. É  um engano supor que os ricos são poucos. É preciso 
ser pobre, estar colocado no ponto de vista do pobre, para ver como os ricos são numerosos. 
Há dias que andamos na rua e só vemos ricos. 
Francisco: Abandonas-me? Tornei-me pobre para estar contigo, e abandonas-me a quem é 
meu e teu inimigo? Peço a tua ajuda para que comigo destruamos este egoísmo e esta 
ambição, e recusas-te? 
(...) 
Francisco: Pedro, é um pobre que pede auxílio a outro pobre. 
Pedro: Não somos pobres iguais. Tu tornaste-te pobre para poderes ganhar o céu, e nós, que 
pobres fomos e pobres continuaremos a ser, nem terra conseguimos conquistar. Nenhum 
pobre te agradeceu quando abandonaste as riquezas de teu pai. 
Francisco: Não esperava agradecimentos. Tratava-se de salvar almas. 

                                                        
5 MT: 19, 16-29, MC: 10, 17-30 e LC: 18, 18-30 
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Pedro: Não sei se salvaste alguma. Mas ao louvares a pobreza, afirmaste a bondade de 
sofrimento dos pobres. Este é o pecado de que nenhuma absolvição te lavará (op. cit. p.126-
128) 

 

Francisco, após a fala de Pedro,  parece em seu íntimo,  sensibil izar-se com as palavras 
proferidas e tomar consciência de seu equívoco em relação à pobreza e a sua decisão de destruir a 
companhia que havia corrompido este ideal é deixada de lado por uma surpreendente decisão: 
 

Francisco: Vou fazer a tua vontade, Elias. Vou-me embora 
(...) 
Francisco: Agora vou lutar contra a pobreza. É a pobreza que deve ser eliminada do mundo. 
A pobreza não é santa. (Pausa) Tantos séculos para compreender isto. Pobre Francisco. 
(Para os outros) Algum de vós quer vir comigo? (ibid.,  p, 131) 

 

Dizer que a pobreza não é santa pode ser tida quase como uma profanação pelos 
franciscanos, essa frase dita pelo seu fundador é praticamente uma heresia, a pausa é metodicamente 
colocada para, provavelmente, propiciar reflexões. A conclusão a que Francisco chega: “ tantos séculos 
para compreender isto. Pobre Francisco” é como uma instigação para o fato de ainda os franciscanos 
terem este ideal e mais ainda é como se Francisco fizesse um auto exame de consciência e tivesse pena de 
si mesmo por ter espalhado tal ideologia 

Os únicos que resolvem acompanhar Francisco em sua nova decisão são Clara, Junípero, 
Leão e com alguma hesitação, Pica. A mãe de Francisco é cogitada para assumir o cargo do falecido 
marido, apoiada por Elias inclusive, mas decide seguir o filho. A última frase dela que encerra o drama é 
também interessante: “Pica: Vou ajudar João a escrever sua primeira página (op. cit., 132) 

Saramago parece querer propor uma nova chance a Francisco, para a escrita de uma nova 
história que já sinaliza,  será toda de outro modo. Ele assumirá a sua antiga identidade “João” e deixará de 
ser o Francisco que a tradição religiosa tanto venera, destruirá a pobreza em vez de proclamá-la, viverá 
com Clara sem castidade, seguindo um sem números de desconstruções. 
 

3. Francisco, homem antes que santo 
Saramago lança interessante olhar crítico sobre os aspectos da biografia franciscana que são 

muito pouco aprofundados, tal como no Jesus Cristo de O Evangelho.. os fatos obscuros são ressaltados e 
detalhados sob a ótica do autor com fins prováveis de dessacralização. Essa atitude é recorrente em todas 
as obras de Saramago e configura o que Linda Hutcheon denomina em sua obra de “metaficção 
historiográfica”, recurso que a autora propõe como constante em obras pós-modernas:  “o pós-moderno 
realiza dois movimentos simultâneos. Ele reinsere os contextos históricos como sendo significantes, mas, 
ao fazê-lo, problematiza toda a noção de conhecimento histórico”  (HUTCHEON 1991:128) e a paródia é 
um dos recursos mais utilizados para essa finalidade. 

No caso desta obra, o relacionamento que Francisco tinha com seus pais é apresentado de 
maneira a ressaltar  as características do pai,  Pedro Bernardone, que na história oficial era um rico 
comerciante de Assis e radicalmente contra a decisão do filho de abandonar tudo pelo ideal e da mãe Pica, 
estereótipo da mulher medieval, dividida entre o amor ao filho e a submissão ao marido. 

Nas cenas em que o tema familiar de Francisco é retomado, grande referência é feita ao 
fato, presente em todas as biografias tradicionais mas pouco aprofundado, de Pedro Bernardone que ao 
tomar conhecimento de que o filho dá todos os seus bens aos pobres vai até o bispo responsável pela 
igreja  local de Assis e exige a restituição dos bens. Francisco inusitadamente tira a roupa e diante do pai 
e do bispo proclama o seu desalojamento absoluto, devolve o dinheiro e as roupas para o pai e, ficando 
inteiramente nu, diz: “Pai nosso que estás nos céus, e não pai Pedro Bernardone” (Cf. LE GOFF, 2001, p. 
66; STICCO, 1974, p. 33). Vejamos como isso é retomado na peça: 
 

Francisco: (...) Se mais alguém aqui se encontra, não conheço. Decerto saudaria meu pai, 
quem o duvida, mas o único pai que tenho é o que está no céu, e a esse tenho outro modo de 
exprimir reverência (..). 
Pedro: (Arrebatado) Morto fosses outra vez, se esta a escapaste. 



Antonio Augusto NERY      101 
 

Francisco: Quando, para me entregar  à pobreza, renunciei a minha herança, também 
renunciei a um pai que nada mais tinha para dar-me que esses bens de vaidade. Para ele,  
herança e filho eram o mesmo. Por que o filho não quis a herança, a herança deixou de 
querer o filho. Ouçam a palavra do dinheiro: “Para me seguires deixarás aqueles que me 
não adorem, ainda que os teus filhos sejam” . Eu, companheiros, sou o filho deixado 
(SARAMAGO, 1987, p. 50-51) 

 

Há, na verdade, um perceptível sentimento de aversão, mágoa e ódio entre pai e filho 
notado nas poucas ocasiões em que Francisco contracena com Pedro. Na ocasião em que o conselho está 
reunido para decidir o futuro da companhia, depois da volta de Francisco e de seu pedido para voltarem 
ao carisma primeiro da ordem, fica aparente o conflito que separa os dois e a causa que gerou tal situação, 
a riqueza e a ganância: 
 

Junípero: (...) Que queres tu que façamos, afinal? 
Francisco: Que voltemos a ser como fomos. (...) Reconsideremos tudo. Examinarei 
convosco... 
Pedro: (Com violência) Se estás a pensar em meter o nariz nas contas, tira daí o sentido. 
Nos meus li vros ninguém mexe sem autorização minha e ordem de Elias (...) 
Francisco: Só olharei os teus li vros quando nele pudermos escrever um zero final. 
Entretanto, guarda-os, com o mesmo rancor e a mesma ganância com o que vai escrevendo. 
Queira Deus, que nunca tenhas falsificado os balanços, com o rancor e a mesma ganância 
com que os vais escrevendo. Queira Deus, que nunca tenhas falsificado os balanças, como 
fizeste com o meu nome, trocando o João que eu era pelo Francisco que tenho de ser 
(op.cit. 55-56) 
(...) 
Pedro: (...) Talvez seja por não amar-te que te odeio (...) (ibid.. p.60) 

 

No final da primeira citação, há a remissão a um fato interessante que passa despercebido 
em muitas  das amplas e calorosas  biografias de Francisco, como em STICCO (1974), por exemplo. Mas  
Jacques Le Goff em seu profícuo São Francisco de Assis, expli ca que o primeiro nome dado a Francisco 
foi João (Giovanni di Pietro di Bernardone), contudo,  seu pai que na ocasião do nascimento estava na 
França, ao regressar troca o nome do menino por Francisco, provavelmente em homenagem a pátria 
visitada. 

O sentimento toma forma de ódio mortal, em uma cena em que estão reunidos Pica, 
Francisco e Pedro. A  mãe e esposa, após discussão do marido e do filho, deixa claro a situação e não 
reluta em denunciar Francisco como tendo um sentimento nada santo em relação ao pai. É um prenúncio 
da dessacralização que se confirmará no decorrer da ação: 
 

Francisco: Não haverá paz entre nós. Antes queria morrer. Ou saber-se morto. Então, sim, 
haveria paz. Ainda que me roesse de remorso. 
Pica: não dizes isso ao teu próprio pai. 
Pedro: Cala-te. Esse teu filho tem razão. Também eu, quando ele renunciou à herança, 
quando nos deixou para viver a sua vida de pobre, também eu lhe desejei a morte, mas, 
como se vê, não morreu. Está aí, vivo, diante de mim, que estou vivo. Mas um de nós terá 
de morrer primeiro. Ele? Eu? Será o pai a matar o filho, ou o filho matar o pai? É que 
aquele que morrer, ainda que seja da sua natural morte, terá sido assassinado pelo outro. 
Pica: Estais doido, ambos. Tanto desamor por coisa nenhuma. (Para Pedro). Só porque um 
ao outro se desiludiram. O filho não obedeceu ao pai, o pai não aceitou a vontade do filho. 
Loucos, cegos e orgulhosos. São pai e filho, e não sabem (ibid.  p. 70-71).  

 

Bem ao contrário da tradição que aponta o pai de Francisco como o algoz do filho, 
perseguindo e amaldiçoando a sua opção por Cristo, na “biografia” saramaguiana é Francisco quem 
finalmente amaldiçoa o pai, desejando-lhe a morte. Ele vê a morte do pai como única saída para a 
destruição da companhia e o restabelecimento de sua ordem “Francisco: Alguém deverá morrer, é preciso 
um sinal. (Pausa) Que morra então meu pai, que morra já” (ibid. pg. 83) e a maldição acontece logo em 
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seguida, com Pica entrando inesperadamente em cena “Pica: Pedro morreu. Pedro morreu. (para 
Francisco). Teu pai está morto. Assassinado (pausa) de morte natural” (loc. cit.). 

O termo util izado por Pica para caracterizar a morte do marido “assassinado” é revelador, 
de certa forma incrimina Francisco que há pouco na cena havia pronunciado a maldição e,  seguindo a 
mesma tese de O evangelho Segundo Jesus Cristo, parece haver a condenação do próprio Deus, como um 
assassino, aqui no caso de morte natural, estabelece assim uma espécie de pacto homicida entre Deus e 
Francisco.  
 

4. Santos e santas por terra: a dessacralização dos franciscanos  
Outra interessante luz jogada sobre a tradicional biografia de São Francisco que é explorada 

por Saramago e que, como propõe BORGES (2002, p. 02), “suaviza o clima de tensão da companhia”, é o 
relacionamento entre Francisco e Clara, um amor impossível. 

STICCO (1974), como a maioria das biografias tradicionais,  mostra apenas o papel 
fundamental que Clara teve na formação da ordem franciscana, essa é também a posição de Le Goff. Na 
tradição ela teria sido uma moça, filha de uma também rica família de Assis que, fascinada pela pregação 
de Francisco, foge de casa e vai viver segundo os preceitos franciscanos. É apenas tratada como uma 
grande amiga, confidente e amparo para Francisco e funda em 1212 a ordem das “Clarissas” ou “As filhas 
da pobreza” que será ala feminina do franciscanismo. O relacionamento entre os dois é puramente 
encarado como espiritual.  

É interessante mencionar, inclusive, que as biografias sempre deixam transparecer o que a 
regra franciscana recomenda: “evitar a proximidade com  mulheres”. Clara, bem como todas as “ filhas da 
pobreza”, era também celibatária e vivia enclausurada no convento de Santa Maria Maior. (cf. STICCO 
(1974), LE GOFF (2001)). 

A paixão de Clara por Francisco também é mostrada de forma direta, logo no primeiro 
encontro dos dois “Clara: Se tens um  coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne, e 
sangra todo o dia” (op. cit. pg. 39). 

Nas cenas em que há o encontro de Francisco e Clara sempre no desfecho, é deixada uma 
expectativa para que o leitor imagine o que pode estar permeando o pensamento dos dois ou que 
possivelmente estaria acontecendo. Essa constatação pode ser verificada principalmente no término da  
primeira cena em que o casal se reencontra. Francisco discute sobre o apoio de Clara na sua empreitada 
de reformar a ordem: 
 

Francisco: (...) ainda não respondeste à minha pergunta. 
Clara: Qual? 
Francisco: Se ficarás do meu lado 
Clara: Ficarei do teu lado, ao teu lado, foi sempre ai que estive, mesmo quando não sabia de 
ti. Por favor, por favor, diz o meu nome. 
Francisco: Clara. (As luzes baixam enquanto se aproximam um do outro. Escuridão quando 
vão se tocar) (op. cit. pg. 47-48) 

 

Na ficção Clara, juntamente com sua irmã Inês e uma outra discípula, Jacoba6, são 
secretárias da companhia. Lideradas por Pica, elas estão sempre prontas para servir o conselho. Bem ao 
contrário das biografias tradicionais, todos os diálogos e encontro dos dois santos são encarados de forma 
romântica e ajudam na construção de um outro Francisco: 
 

Francisco:  A regra não mo permitiria, mas hoje é o dia da minha chegada. Só por isso sou 
capaz de te dizer que estás muito bonita. É  a primeira vez. Nem naqueles tempos, quando 
pensando em ti, o corpo me atormentava, nem então te disse que eras bonita. E só eu sei 
quanto me custou calar-me, que para castigar o corpo e afastar o demónio me deitava a 
rolar sobre espinhos ou me atirava para um buraco de neve. 
Clara: Aqui não encontrarás nem neve, nem espinhos (op. cit. pg. 41) 

                                                        
6 É mister mencionar que também Inês e Jacoba estão presentes na biografias Franciscanas tradicionais. A 
primeira teria se juntado um pouco depois à sua irmã Clara e vivido também como filha da pobreza (a 
mãe de Clara, Ortolana, também aderira à ordem), e a segunda é tida como fiel monja confidente e amiga 
de Clara e Francisco (cf. STICCO (1974) ; LE GOFF (2001) 
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O episódio de Francisco rolando na neve é narrado pela tradição, mas sempre colocado 
como um martírio pelo desejos carnais que o santo em certa ocasião sentira. Interpretar que esses desejos 
eram por Clara foi mais um recurso paródico util izado por Saramago para corroborar a idéia de que 
Francisco sempre nutriu uma paixão por sua confidente, ultrapassando o campo espiritual. Corrobora, por 
outro lado, um Francisco humanizado e passivo de qualquer desejo que um ser humano normal teria 
abolido de qualquer impedimento celibatário e dogmático. É uma crítica direta ao dogma do celibato 
exigido pela igreja a seus sacerdotes. 

Em todas as cenas que figura, Clara é uma das únicas personagens que apoiam Francisco no 
decorrer da  história. No desfecho é a primeira a decidir segui-lo na nova decisão que ele toma: 
 

Clara: (...) Vamos embora daqui. Vou contigo para onde fores. 
Francisco: Não irei enquanto não for inteira a vitória. E então só terei razões para ficar. 
Clara: Sempre perderás alguma coisa. Talvez só comeces a ganhar quando tiveres perdido 
tudo. 
Francisco: Tudo? 
Clara: Tudo, não. Eu sou a tua única e definitiva vitória (op. cit.  p. 64-65) 

 

Das várias personagens que na vida real verdadeiramente estiveram ao lado de Francisco, 
uma é interessante por sua figuração na peça, Frei Elias, o oponente direto de Francisco, mais importante 
até mesmo que Pedro, o pai, que também exerce a função de antagonista. Frei Elias é o presidente da 
companhia, seus interesses resumem-se em mantê-la rica e produtiva, o retorno de Francisco o incomoda 
e após a tentativa do santo de regressar às origens da regra, fará com que ele lute ardorosamente pela 
direção da companhia. 

A figura de Elias com certeza não foi escolhida por acaso por Saramago para desempenhar 
o papel mais importante de antagonista. Elias Bombarone, segundo as biografias consultadas, fora 
instituído dirigente da ordem franciscana por ocasião da morte de Pedro Cattani, primeiro responsável 
empossado por Francisco, uma vez que o santo “não tinha qualidades de líder e decidiu renunciar ao 
cargo”7 

Durante os treze anos que passou no cargo, ainda em vida de Francisco, Frei Elias 
desempenhou o papel principal respeitando as vontades e o ideal franciscano, sua personalidade parece 
tomar novo rumo após a morte de Francisco. Na época que governou pós-morte do fundador, a ordem 
chegou a ter setenta e duas províncias espalhadas pelo mundo inteiro, número surpreendente para uma 
ordem recém nascida em pleno século XIII . Esse crescimento vertiginoso é delegado à eficácia e senso de 
grandeza de Elias que para desenvolver o ideal franciscano desenvolveu inimizade com o papa, foi 
excomungado, mas, como não poderia deixar de ser, fez penitência e morreu reconcili ado com a igreja. 

A tradição biográfica não trata criti camente do assunto, os exegetas franciscanos 
simplesmente citam a mudança de personalidade de Frei Elias e ficam no questionamento de que a regra 
franciscana primeira não foi seguida a risca.  

Essa não foi a atitude de Saramago. O frei Elias paródico do autor  abomina a pobreza, pois 
seu objetivo maior dentro da companhia é a prosperidade financeira. Saramago escolhe para dirigir a 
companhia aquele que um dia fora realmente superior franciscano, mas que possuiu uma história nada 
admirável pelos franciscanos e pela igreja, um excomungado que propalou uma regra toda ao contrário. 

Na verdade, a figura de Elias corrobora a decisão de Francisco no final do li vro, o fato de o 
santo decidir lutar contra a pobreza é justamente pelo motivo de tomar conhecimento dos procedimentos 
da nova ordem que vivia a sua regra totalmente inversa. Francisco não tem nenhum poder sobre ele e 
conseqüentemente pela companhia 
 

                                                        
7 As biografias tradicionais dão conta de que Francisco após uma viagem de 18 meses ao oriente, volta e 
encontra uma casa de estudos erigida por João Staccia, provincial da região de Lombardia e seus freis 
freqüentavam o local. Francisco fica indignado com o acontecimento e ordena que os frades deixem de 
freqüentar tal localidade. Após esse acontecimento, fica  frustrado consigo mesmo e passa-se a questionar 
se realmente deve continuar dirigindo a obra, acaba então por passar a autoridade para Pedro Cattani, um 
dos primeiros convertidos e que segundo as biografias, era um “bom franciscano” (cf. LE GOFF (2001),   
STICCO(1974)) 
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Francisco: Invoco a regra, apelo para a obediência. 
Elias: São palavras vãs. Falta-te a autoridade para usa-las. A regra é outra, da obediência 
decido eu. Donde vieste? Não me parece que seja este o teu lugar. ibid., p. 33)  

 

5. Conclusão 
Paira sobre esta peça, concomitantemente, a existência de duas utopias, a primeira a do 

caminhar em busca da perfeição através do desprendimento e a segunda, que talvez pudéssemos 
denonimar de utopia saramaguiana sabendo-se de suas posições políti cas e sociais, em que se pretende 
acabar com a pobreza do mundo lutando-se obviamente contra ela. 

Para transmitir essas idéias Saramago busca, através da desconstrução parodística,  em um 
ícone idealista do século XIII , que escolheu a “Dama Pobreza” como companheira, uma forma de levar a 
sua idéia socialista para uma humanidade que se espera sensibil izada sobre a traumatizante realidade 
social que a cerceia. Mesmo na atitude de Francisco, de querer voltar à regra original, esta é tida, e parece 
ser esse um desejo de Saramago, como inadequada para os dias atuais, isso fica evidente nas falas de 
Pedro, o pobre. 

A decisão inusitada de Francisco de lutar contra a pobreza, traz à tona, desta forma, alguns 
questionamentos, entre eles o de que a salvação individual, que era o objetivo de Francisco com a pobreza 
é imprópria para os nossos dias. A salvação deve ser encarada agora como salvação coletiva, não buscá-la 
no céu, mas na terra, com ações políti cas, econômicas e sociais que garantam aos humildes e excluídos, 
aos “pobres” , enfim, as condições de vida digna sem explorações e exclusões. 

Também pode-se depreender da inusitada atitude final que Francisco toma para servir a 
humanidade, que, ao contrário de ficar resumido em destruir a companhia/indústria  ou voltar para a regra 
original, ele decide agir a partir da compreensão da relação entre pobres e ricos da atualidade. Essa 
decisão, se bem analisada, está em consonância com as atitudes do Francisco empírico, uma atitude 
revolucionária que causa espanto, e que, sem discursos, palavras vãs, violência  ou teorias,  envolve sim 
ações práticas simples e um trabalho de base. 

É de fato um apelo, uma teoria do homem para o homem, a transformação de um mundo 
que se volta cada vez mais para o capital, para o individualismo enquanto os desprovidos de tudo ficam às 
margens esperando uma solução para a inclusão social. Saramago parece reapresentar a figura de 
Francisco de Assis sem as marcas que o discurso religioso tradicional deixou em sua biografia, propõe o 
santo como um símbolo de resistência  frente aos grandes desafios capitali stas e proletarizantes do mundo 
moderno e contemporâneo, um porta voz de uma luta real contra o pauperismo atual e para uma justa 
distribuição de riquezas. 

Esta peça de Saramago inclui-se no que Ryngaert propõe quando trata da retomada de 
temas históricos no teatro contemporâneo por René Kalisky, autor francês, pois é exatamente o processo 
que ele realiza com a figura de Francisco de Assis: 
 

Construções complexas e entusiasmantes são de responsabilidade de René Kalisky, que na 
maioria das vezes escolheu falar do passado, e principalmente de acontecimentos históricos 
obsessivos, estabelecendo as regras de uma re-interpretação que descontróem as identidades 
do ou dos personagens centrais a partir de um presente ficcional para considerá-los sob 
diferentes facetas. (RYNGAERT, 1998. p. 20) 

 

Se fôssemos pensar em uma troca de valores compensatórios poderíamos propor que a falta 
de tensão dramática presente na peça (cf. MONGELLI, 1998), estaria compensada pela carga de crítica 
sócio-políti ca que encontramos aqui. O intuito dessacralizador é evidente e, fiel à ideologia saramaguiana, 
está empenhado na denúncia da prepotência, do interesse desmedido e na defesa  dos desvalidos.  
 

RESUMO: A segunda Vida de Francisco de Assis é uma das poucas obras dramáticas de José Saramago. 
Nela prevalece uma temática freqüente, porém pouco estudada na literatura saramaguiana: a recorrência à 
temas religiosos com fins de dessacralização. Tal qual os recursos util izados na composição de O 
Evangelho Segundo Jesus Cristo o autor, nessa peça,  faz uso da desconstrução, principalmente por meio 
da paródia,  para desenvolver um drama onde os contrários predominam e os acontecimentos e figuras das 
biografias teológicas oficiais perdem seu teor sacralizado. Aspectos da vida de Francisco de Assis que são 
pouco explorados pela tradição aqui são realçados e modelados de forma a propor um  questionamento e 
revisão com nova compreensão,  do ideal que o santo de Assis divulgou; uma típica característica revisora 
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e questionadora presente em toda obra de José Saramago. Procuraremos ainda neste trabalho, estudar 
algumas características presentes no teatro contemporâneo e de que forma a obra analisada, segue (ou 
não) seus pressupostos. Percebe-se de uma maneira geral um jogo de idéias, com um discurso bem 
estruturado, transparecendo uma peça arquitetada no sentido de revelar uma visão coletiva de extrema 
inquietação perante as distorções do mundo. Há ainda uma relação interessante entre os pressupostos do 
teatro contemporâneo com o teatro de Saramago que é exatamente o tratamento com a história, o retorno 
ao  passado com a valorização de fatos que a história oficial suprimiu ou desconfigurou. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Francisco de Assis; paródia; dessacrali zação; José Saramago 
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ABSTRACT: The shipwreck narratives of "História Trágico-Marítima" ("The Tragic History of the Sea") 
and the epic poem "Os Lusíadas" are expressive examples of the exotic 16th century poetry, all over the 
world. From Atlantic Islands, Central & South America and South Africa to India and Indonesia the sea 
and the land are filtered by a subjective view, between the epic exaltation of Portuguese Discoveries and 
the lyric and tragic expression of human condition before misfortune. The alegoric episodes of 
Adamastor, of Indo & Ganges rivers' dream, of Neptune palace and of Venus Island are the summit of the 
cultural space poetry in the new map of the Portuguese globalisation. 
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Introdução 

A poetização do espaço, objecto do texto literário, inscreve-se na capacidade humana de 
metamorfose criativa do real em imaginário.  

Factor condicionante da condição humana e de qualquer intriga romanesca, o espaço, tal 
como o tempo, não constitui mero cenário da acção representada, mas envolve profundamente a vivência 
dramática das personagens,    dando   origem   a  múltiplas  visões  e  concepções   filosófico- 

-culturais.  
Fuga à monotonia e limitações do real, projecção onírica ou simples fruição lúdica, a 

poetização do espaço encontra no relato de viagens uma expressão mítica capaz de envolver e recriar o 
leitor num horizonte de expectativas que oscila entre a satisfação edénica do locus amoenus e a desilusão 
frustrante do locus horrendus. Zona ambígua entre o caos e o cosmo 1, o espaço é, por natureza, um 
criador de mitos2. E a viagem permite um duplo movimento, exterior e interior3 do seu agente, o homo 
viator, como quem sai da sua concha4, num processo de conhecimento e interacção com a longa distância, 
a variedade e a riqueza multiforme da paisagem geográfica e humana.  

Os relatos de naufrágios da História Trágico-Marítima e o poema épico Os Lusíadas são 
exemplos expressivos da poetização do espaço exótico, na aventura quinhentista de um percurso 
intercontinental.  

Das Ilhas Atlânticas e da América Central e do Sul à África e à Índia e à Indonésia, mar e 
terra são filtrados, no primeiro conjunto de tais textos, por uma óptica subjectiva, que oscila entre a 
exaltação épica do descobrimento e a expressão lírica e trágica dos reveses da condição humana. 

Os episódios alegóricos de Adamastor, do sonho dos rios Indo e Ganges, do palácio de 
Neptuno e da Ilha dos Amores representam o cume da poetização de espaços geoculturais ilustrativos do 
novo mapa da globalização instaurada pela aventura lusíada. 

Vejamos como se constrói tal representação e o significado que dela se pode extrair, 
enquanto leitura distanciada no tempo, mas iluminante do horizonte cultural dos nossos dias. 

 

1. A poetização do espaço na História Trágico-Marítima 
De 1552 a 1602, os doze relatos de naufrágios que constituem o corpus textual da História 

Trágico-Marítima desenham, no período cronológico de meio século, o espaço planetário de meio 
mundo, da Europa à Ásia, passando por África, América e Oceânia, num percurso incessante, rico de 
informações e vivências. 

As ilhas atlânticas dos Açores são cenário de dois naufrágios narrados no penúltimo e 
último relatos, os das naus S. Francisco e Chagas. Espaço infestado por corsários franceses, ingleses e 
holandeses, os Açores são o campo de treino que permite a esses povos apoderarem-se dos meios e da 

                                                 
1 “Perçu par le moyen de la lumière, première saisie dans notre découverte érotisée du monde, zone 
ambiguë entre le cosmos et le chaos, il s’ assossie au feu, au mouvement, au rythme, au chant, à l’ amour” 
(Paul Zumthor, La Mesure du Monde, Paris, 1993, p. 17).    
2 Cf. Gilbert Durand, Les Structures Anthropologiques de l’ Imaginaire. Introduction à l ’ Archétypologie 
Générale, 10e édition, Paris, Dunod, 1984, p. 385.   
3 Cf. Paul Zumthor, Ib., p. 167. 
4 Cf. Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries du Repos, Paris, PUF, 1984, pp. 108 s 
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tecnologia com que entrarão na corrida da competição em condições progressivamente  vantajosas5.   
Espaço  de  guerra,   numa    posição geo--estratégica como ainda hoje lhe reconhece a comunidade 
internacional, os Açores constituem mero cenário desses combates, sendo, por vezes, os seus habitantes 
poupados aos seus incómodos6. 

Registado no VI relato, o arquipélago da Madeira, ao invés do seu homólogo açoriano, 
ocupa o espaço psicológico do contentamento7. Sorte análoga é reservada às ilhas Canárias, chamadas 
Afortunadas8, ponto de delimitação do bom tempo e das boas condições de viagem9. É, porém, na costa 
da Guiné que começam verdadeiramente os trabalhos da Nau S. Paulo, não apenas devido às condições 
climatéricas, causadoras de um surto de enfermidades, mas também em razão da inexperiência do piloto e 
da partida tardia10. 

Em contraste com esta visão disfórica da África ocidental, o Brasil surge com o semblante 
calorosamente acolhedor e sadiamente restaurador11. Idênticas condições de convalescença encontra o 
sujeito-narrador do XI relato, sendo, por isso, inclinado a louvar a frescura e o viço da terra, banhada por 
quarenta rios, fenómeno notável em zona tórrida, por certo desconhecido dos Antigos12. 

A América espanhola, as Índias de Castela, objecto do périplo do narrador do penúltimo 
relato, apesar dos seus encantos, tanto naturais como artísticos, é um espaço ambíguo, onde o acolhimento 
e a solidariedade se misturam com a doença e o purgatório climático. Assim, jogando com a ambiguidade 
do topónimo Porto Rico, o sujeito denuncia a extinção da população indígena, causada pela exploração do 
trabalho mineiro e sua substituição pelos escravos negros, vindos da Guiné13. Esta denúncia coincide com 
a disforia do espaço psicológico, provocada pelo acidente a que foi submetida no seu porto a Nau S. 

                                                 
5 É essa superioridade militar que é evidenciada pelo narrador quando se refere às naus inglesas que 
combateram a Nau Chagas, “todas d’um pòrte para quatrocentas toneladas” (Bernardo Gomes de Brito, 
Historia Tragico-Maritima, Congregação do Oratorio, Livraria d’Alcobaça, Lisboa Occidental, 1736, T. 
II, p. 17).  
6 “Os da Ilha do Fayal, que viraõ inveftir eftas Naos, naõ as enxergàraõ durante a batalha, porque as 
cubrio huma groffa nuvem negra de fumaffas, dentro na qual ouviaõ os temerofos eftrondos da batalha” 
(Ib., pp. 515 s.). 
7 “[…] e aos vinte e fete do ditto mez, hum Sabbado antemanhãa, vimos a Deferta, e a Ilha da Madeira, e 
defpois do meyo dia o Porto Santo, e fomos a balravento das Ilhas, assás contentes e alegres, por 
fazermos noffa viagem” (Cf.  Id., ib.,  VI relato, T. I, Lisboa, Congregaçaõ do Oratorio, Livraria d’ 
Alcobaça, 1735,  p. 356). 
8 Cf. Id., ib.,XII relato, T. II,  p. 462. 
9 “No primeyro de Mayo pela manhãa, vimos andando em calma, a Palma, Ilha das Canarias [...] e a finco 
de Mayo nos alargou o vento, que era Oéfte, e o Esfuduèfte, com que athè quatorze de Mayo fizemos 
noffo caminho, fem trovoadas, nem temporaes alguns, porque defde aqui por diante nos fobrevieraõ 
muitas chuvas, e calmas, com que tivemos naõ pouco enfadamento e trabalho” ( Id., ib., VI relato, T. I, p. 
356).  
10 “Por fer o noffo Piloto nefta Carreira [...], meteo-fe tanto na terra da Còfta de Guinè, que eftivemos 
muito perto de acabar aqui todos, por fer Inverno nefta paragem nefte tempo, e partirmos tarde de 
Portugal, e virmos aqui ter na força delle, onde faõ tudo ventos do mar, que correm a terra, Sul, Suduèfte 
e Sufuduèfte, taõ rijos e de tantas chuvas e trovoadas, que andàmos nefta paragem, bordo ao mar, bordo à 
terra, bons tres mezes, com nos adoecer toda a gente; com que paffámos muitas, e muy grandes 
enfermidades, e enfadamentos” (Ib., p. 351). 
11 “[...] pareceo bem  [...] arribarmos ao Brazil, a refrefcar os doentes, e fazer noffa agoada, e provernos 
de mantimentos [...]; de que por certo a gente ficou taõ contente e alvoraçada, e o prazer foy em todos taõ 
geral, como fe aqui foffe o fim de fua viagem, e repouzo de feos trabalhos [...]; e affim [...] faràraõ todos 
os doentes, e ficàraõ muy faõs, rijos, e esforçados para todo o trabalho, por fer esta terra do Brazil muy 
fádia, e de muy bons ares em fi por extremo, e ter muitos bons mantimentos, e muy goftòfos, e fádios, 
affim os do mar, como os da terra” (Ib., pp. 371 s.).  
12 “Pofto que as verdaeiras caufas defta frefcura em toda a Torrida Zona faõ mais fuperiores, e por iffo taõ 
mal conhecidas dos Antigos, que por verem ao Sol todo o anno dentro nella, ferindo-a fempre com rayos 
direitos, hora de hum Tropico, hora de outro, lhes pareceo que eftaria fempre ardendo naõ em Sol, fenaõ 
em fogo, e como tal a tinhaõ por defabitada, ainda os grandes Cosmografos” (Ib., XI relato, T. II, 330). 
13 Foy efta Ilha muy rica, e mereceo bem o nome que a feo porto fe deo, em quanto nella houve Indias 
naturaes, que hoje faõ jà acabados, porque como cuftavaõ pouco, morrèraõ muitos. Era o trabalho que os 
novos poffuidores da terra lhes davaõ por tirarem ouro das minas igual à fede do mefmo ouro: e de Porto 
Rico, ficou pobre; porque como os efcravos de Guinè, de que a gente fe ferve, faõ muito mais poucos por 
cuftarem mais, occupaõ-nos todos em gengivre, que he trato de muito proveito para os Senhores, e de 
nenhum perigo para os efcravos, como faõ minas” (Ib., pp. 351 s.).  



108     A POETIZAÇÃO DO ESPAÇO N’ OS LUSÍADAS E NA HISTÓRIA TRÁGICO-MARÍTIMA 

 

Francisco, por inexperiência do piloto14. A retenção forçada durante cinco meses em tal Ilha, considerada 
mágica, indicia o espaço psicológico do enfadamento, acentuado pela inundação irremediável da Nau e 
pela enfermidade contraída15. 

Em oposição a estes males, a boa hospitalidade de que são alvo o narrador e seus 
companheiros é reconhecida como um dom divino16. A mesma ambiguidade é denunciada na cidade de 
Cartagena, satiricamente epitetada de Babilónia, pela devassidão que nela reina, misturada com a sua 
riqueza, simbolizada pela metáfora do cálice de ouro que contém o vinho da prostituição. Daqui surge 
como castigo exemplar o saque de Francis Drake17. Mas, apesar da riqueza em ouro, prata, esmeraldas e 
pérolas, outra ambiguidade assinala esta cidade, o purgatório do seu clima, que a comparação agónica das 
agulhas sublinha, reconhecida pelo espírito humorístico e irónico do narrador como um aspecto 
positivo18. Outra espécie de penitência reporta-se ao uso culinário da pimenta vermelha hagi e ao seu 
exercício masticatório, práticas que são ambas repudiadas como contrárias aos hábitos europeus, através 
da comparação visualmente expressiva da ladrilhagem da língua19. 

O espaço envolvente da ilha de Cuba também não escapa a esta série de ambiguidades. Por 
um lado, pela sua posição geográfica, é considerada a chave das Índias ocidentais. Por outro, e pela 
mesma razão, o canal das Bahamas, pela sua estreiteza, cava a sepultura de muitas naus20. Voltando a 
denunciar a extinção genocida dos Ameríndios pelos Castelhanos, tal como o havia feito Bartolomeu de 
Las Casas, aprecia o poder tanto defensivo como ofensivo dos ainda sobreviventes na ilha Domínica, 
apesar do primitivismo das armas, que a metáfora do lamber e o símile histórico, aplicado de modo 
irónico, dos cães do Nilo enfatizam21. Tal é a veemência do seu poder ofensivo que chegam, com seus 
assaltos, a provocar a debandada dos trabalhadores dos engenhos de açúcar na vizinha Porto Rico22. 

                                                 
14 “Deixando-a pois hir affim para Indias de Caftella, para onde ella, e os ventos queriaõ, a cuja vontade jà 
entaõ nòs em tudo obedeciamos, nos poz a vinte e finco de Março em Porto Rico, junto ao qual eftivemos 
perdidos. Porque como o Piloto nunca tinha navegado para lá, hindo cofteando a Ilha [...] eis que fubito 
cahio hum delles em quatro braças fobre huma penha, que pela clareza da agoa, e do Sol viamos muito 
clara, e afocinhando a Não pela vaza, botou muito lamaraõ acima, e toldou a agoa” (Ib., p. 439). 
15 “[...] fe refolveo a partir fem remedio com os mefmos catorze palmos de agoa, como partio, depois de 
estarmos ahi outros finco mezes [...] como eftiveramos no Brazil, que parecia couza de encantamento [...]. 
Hiamos nòs os dous a efte tempo bem enfermos em cama, e meo companheiro de enfermidade taõ 
peregrina que lhe fazia vomitar bichos; porque taes foy neceffario que nos embarcaffemos em Porto Rico, 
de feis ou quatro” (Ib., pp. 358. 361). 
16 “Na mefma Cidade de Santo Domingo nos quis moftrar Noffo Senhor por muitas outras vias quaõ 
liberal he fua Divina providencia com todos os que padecem por feo amor, e quanta conta tem delles. 
Porque chegando nós à porta do Hofpital, antes do Prefidente daquella Audiencia Real nos ver, chegou 
hum recado feo, que nos foffemos para fua cafa, porque nella tinhamos jà preftes a pouzada” (Ib., pp. 397 
s.).  
17 “O particular desta Cidade de Cartagena [...] he fer huma Babilonia pequena, e cuido, que fe o Mundo 
durar muito, o ferà tambem na grandeza [...]. Porèm porque em tudo o mais lhe fique muy femelhante, 
naquelle feo calis tamanho de ouro, que tem na maõ, dà a beber tambem. De vino proftitutionis fuae com 
tanta devaffidaõ, que naõ fe aproveitou da primeira quèda, e primeiro Cecidit, que deo em tempo de 
Draque, faqueada por elle muito a feo prazer; da qual quèda eftaõ ainda hoje os veftigios nos efteyos da 
Sè” (Ib., p. 411).  
18 “A terra he calidiffima, e affim, e affim andaõ os corpos, como fe por todos feos pòros eftiveffem 
fahindo, ou entrando agulhas. Serve efta quentura de hum bem, jà que a roupa lá he taõ cara, de a efcuzar 
toda na cama; porque cuido eu, que quem a fofrer, por pouca e leve que feja, farà huma fingular 
penitencia, e fe enfayarà bem para o Purgatorio, e fe for com caridade, e por efte refpeito, com huma fó 
noite de cà, pagarà muitos dias de lá” (Ib., p. 415).   
19 “E porque os graõs, ou cabeças della, que vem entre a carne jà cozida, ou guizada, trazem jà quebrada 
fua virtude, como elles cuidaõ; porque nòs os hofpedes, nem affim a podiamos fuportar, nem aguardar; 
mandaõ pôr outra crua em pratos pela meza como em faleiros, que maftigaõ, e comem como  fe elles 
tiveffem as lingoas, e gargantas ladrilhadas, couza que nòs cà naõ queremos tocar, nem ainda com a ponta 
da lingoa” (Ib., p. 416). 
20 “O particular defta Ilha de Havana [...] he fer chave das Indias, e eftas faõ as armas e brazaõ defta 
Cidade; porque ainda que fe poffa entrar nas Indias por outra parte, o fahir dellas he fer por aqui por hum 
feo Canal, que chamaõ de Bahama, taõ eftreito, e taõ perigofo, que [...] nelle eftaõ fepultadas, e fe 
fepultaõ cada dia muitas Naos, muitas vidas, e muitas riquezas” (Ib., p. 249). 
21 “Tem efta Ilha hum povozinho [...] por reliquias das Indias antigas, que todos (como diffe jà) faõ 
extonctos em todas eftas Antilhas habitadas de Caftelhanos, tirando na Dominica, que com fer Ilha 
pequena, fe conferva intacta; porque à força do arco e frècha fe foube athègora naõ fó defender de todo o 
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Mas é com a segunda visita a Porto Rico que culmina a visão disfórica do espaço, neste 
caso marítimo, quer com o desaparecimento de catorze naus no canal das Bahamas, quer com a estranha 
experiência do maremoto, comparada ao tremor do corpo humano no pingo da estação fria. Todas as 
tempestades são agora relativizadas em face deste cataclismo, mais perigoso do que o próprio terremoto, 
como se sublinha com dramática ironia23. 

Espaço predominantemente negativo é também o da ilha de Fernão de Noronha onde, 
apesar da proximidade do Brasil continental, tudo é inóspito, bravio e selvagem24. 

Apesar do combate com os Holandeses, de que é cenário a ilha portuguesa de Santa Helena, 
descoberta por João da Nova em 1502, a descrição que dela faz é cheia de pontos positivos, como a 
excelente água, o marisco e o pescado, as muitas árvores pelos vales, com bons frutos, além da 
abundância de porcos, cabras, coelhos e perdizes. No entanto, o carácter fragoso de suas ladeiras, cujas 
“pedras foltas [...] fe vaõ humas apoz outras facilmente”, bem como o seu aspecto deserto e sem estradas, 
são aspectos negativos que atenuam o balanço edénico da Ilha. 

As ilhas de Tristão da Cunha, topónimo que honra o português seu descobridor, ponto de 
referência fundamental na travessia do cabo de Boa Esperança, são conotadas, no VI relato, com o frio 
austral, mas também com o espaço psicológico do contentamento, expresso através da distensão lúdica e 
irónica25. O mau tempo, impeditivo do desembarque nas Ilhas, muda, porém, a boa disposição em temor 
de perdição, aproveitando o sujeito da enunciação para criticar a inexperiência do piloto e a sua 
incapacidade de contornar o Cabo, sem haver vista dele26. 

Desfazendo o caminho como o caranguejo, a Nau S. Paulo envolve-se em novas tormentas, 
fazendo jus ao primitivo nome do Cabo, aumentando o espaço psicológico do temor e do espanto. A falta, 
porém, não é dos recursos e instrumentos náuticos, mas da inércia27. Entretanto, a neve pinta o cenário 
marítimo com a cor do frio insuportável, obrigando os soberbos mares à vigilância permanente e ao 
calejamento imunizador do medo28. É a passagem pelo incógnito, por mares nunca dantes navegados29, 

                                                                                                                                               
commercio, e entrada da gente, mas offender de maneira, que com todas as Fròtas das Indias hirem alli 
demandalla, [...] elles o fazem de maneira, que lha fazem lamber, com o medo da frècha, de corrida, e 
com a mefma prèffa com que os caens a lambem do Nilo com medo dos Cocrodillos” (Ib., pp. 425 s.).   
22 Cf. Ib. 
23 “Huma fó couza direy, que tendome achado em tantas, e taõ furiofas, em que as Naos faziaõ de fi tudo 
o que os ventos, e màres lhe mandavaõ, pòfta à parte toda a obediencia, e fogeiçaõ ao lème; nunca vi 
fenaõ entaõ tremer a Não, como pontualmente treme hum homem quando eftà com grandiffima fezaõ de 
frio. E fe alguem me differa que tremia entaõ o mar, como muitas vezes treme a terra, facilmente me 
perfuadîra, pofto que nos tremores da terra naõ he pequena confolaçaõ poder hum homem fugir de caza 
para o campo, e alli naõ havia para onde fugir, porque o mais feguro era a mefma caza taõ perigofa” (Ib., 
pp. 430 s.). 
24 “[...] he pequena, afpera, e pedregofa, tem alguns regatos de agoa muito falobra e roim, e alguns 
arvoredos filveftres, e nenhuns de fruto [...] e naõ há nella hervas algumas de comer; tem gado vacùm, 
cabras, e porcos, tudo bravo, e nenhum domeftico” (Ib., XII relato, T. II, p. 493). 
25 “[...] Daqui por diante começàmos a fentir frio, e começou a faber bem a roupa, e apertarfe cada hum 
com ella [...]. Achàmos nefta paragem differença no Sul [...] e tinhamos para nòs que corriaõ aqui as 
agoas para o rio da prata, que fahe da terra do Perù, em cuja altura andavamos, e de que efperavamos 
acodirem os ventos Nordèftes, e Nornordèftes, e Lèftes, fingulares para noffa viagem, como de feito nos 
dèraõ, e os achàmos, com que fempre fizemos honèfto caminho, hindo muy contentes, motejando, e tendo 
por paffa-tempo zombar de noffos companheiros, que hiaõ defcobrir o Rio do Ouro” (Ib., VI relato, T.I, 
p. 378). 
26 “[...] naõ aproveitou nada para querer deixar de hir haver vifta do Cabo de Boa Efperança, quinhentas 
legoas daqui, e outras tantas que perdeo de viagem, que faziaõ mil: as quaes todas perdemos, e a rifco de 
nos darem huns levantes de que mais nos receavamos, e hiamos muy medròfos, que dèffem com nofco à 
Cofta; e affim tornou a diminuir, e governou para o Cabo a haver vifta de terra” (Ib., pp. 380 s.).  
27 “Cf. Ib., pp. 381. 382. 
28 “Foy efte hum dos mais defabridos dias [...], affim de muito frio, e muita neve, que chegava aos ôffos, 
de que toda a Não, aparelhos, e enxarcia eraõ muy alvos, e cubertos; [...] parece perdido jà o medo do 
coftume das continuas tormentas, e ventos taõ fórtes e calejados jà, e afeitos, naõ tinhaõ em conta nada, 
ventos, nem agoas, frios e neves, quer de dia, quer de noite, todas as horas e momentos, tudo o que de 
antes os atemorizava, lhe ficava jà em natureza” (Ib., p. 391).  
29 Os Lus., I, 1. 
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longe de terra, numa velocidade de águia ou de peixe30. E insiste-se nesta novidade de descoberta 
científica da Ilha como um marco civilizacional na história do progresso humano, apesar da relativização 
maneirista da condição mortal do homem ante a omnisciência e omnipotência divinas, a quem se 
agradece lacrimosamente tal descoberta31. 

Assim, o espaço disfórico é momentaneamente quebrado, aos 37 graus e ¾, com a chegada 
à Ilha a que o piloto António Dias deu o seu nome, num arquipélago a mais de mil léguas do cabo 
Camorim, ao romper de uma resplandecente manhã, como numa pintura32. O elogio hiperbólico da 
formosura da Ilha não tarda, tanto do ponto de vista estético como funcional, a que não será alheio o 
espaço psicológico de tédio e enfadamento, provocado pela longa travessia marítima, pronto a despertar a 
apetência do novo e do belo, na atmosfera de religiosidade já mencionada33. 

Entre receios e alegrias, provocados no diálogo com os elementos naturais, a viagem 
prossegue com o cuidado, o consenso e a vigilância que a novidade dos mares exige34. Aos 23 graus de 
latitude Sul, o frio cede lugar ao calor, permitindo uma reflexão sobre as motivações profundas de tão 
remota navegação, insiste-se, não experimentada pelos Antigos, inspirada em poetas clássicos, como 
Horácio e Ovídio, e no Livro de Job, evidenciando  as duas tradições  culturais  predominantes  na  época,  
a  clássica  e a bíblica (judaico- 

-cristã)35. A sátira assume foros de ridicularização quando são navegados os mares junto 
das Ilhas chamadas do Ouro , denunciando-se o sonho cobiçoso e o devaneio da ascensão económico-
social36. 

A Ilha de Samatra, considerada uma novidade aos olhos ocidentais, pela costa sul, ou banda 
de fora37, é representada com uma certa aura do maravilhoso medonho, pelas histórias de trovoadas que o 
piloto contava. Por isso, reclamavam os marinheiros contra a solução encontrada38. Por um lado, a 
proximidade de Samatra é um sinal de esperança no alcance da meta esperada,  a Índia, se bem que 
através de rota não habitual39. Por outro lado, a indisposição geral contra a arrogância do piloto, ao 

                                                 
30 “[...] e navegando por paragens taõ incognitas, e taõ engolfados, que hiamos metidos na grandeza do 
mar mais de mil e duzentas legoas da mais vizinha terra firme que de nòs tinhamos; os ventos eraõ todos 
à popa, e quartel, de que a Não era huma Aguia, corria como hum peixe” (H.T-M., op. cit., T. I, p. 393). 
31 “[...] o dia claro, fereno, e muy quieto, toda a gente a bordo, dando todos muitas graças a Deos com 
muitas lagrimas; a Miffa, e Prègaçaõ, que o Padre fez fobre iffo, por defcobrirmos terra nova, e Ilha 
nunca vifta de outros olhos mortaes, fenaõ dos noffos, em màres taõ remòtos, e nunca navegados de 
nenhuma gente do mundo” (Ib., p. 399). 
32 “[...] em querendo romper a manhã, que sahio affás fermòfa e clara, vimos huma Ilha tres ou quatro 
legoas por nòffa proa; e fahindo o Sol cõ feos dourados rayos, muito para alegrar o coraçaõ humano, e 
couza mortal, a fomos defcubrindo [...]; foy por cèrto couza muito para ver, e dar contentamento aos 
olhos, ver a Não em popa com todas as vèlas, vento frefco, quanto ella podia foffrer, como alguns 
fizeraõ” (Ib., pp. 398 s.). 
33 “Foy efta a mais fermofa terra, e huma das mais bem pòftas Ilhas, que no mar fe pòdem ver, muy alta, e 
bem affentada de banda do Suèfte; vindo fazendo hum valle abaixo e fombrio da banda do Nordèfte, que 
parecia cheyo de arvoredo, e ter nefta parte bom furgidouro; no mais alto della redonda e chãa: por cima 
da banda do Suèfte tinha hum pico ou muro redondo muyto fermofo, e bem pofto e talhado, que parecia 
hum castèllo feito à maõ” (Ib., p. 399). 
34 Cf. Ib., p. 403. 
35 “Affim naõ nos contentando com o que nos he dado, e concedido de Deos, nos obriga noffa cobiça, 
omnium malorum radix, deixa noffa amada patria, e lares proprios, taõ defejados, fó por fugirmos à 
pobreza, que naõ pòde fer mayor que a deffe eftado, em que foffremos, e paffamos o fogo, e frio de 
ambas as zonas, taõ memoradas dos antigos, a que elles nunca comettèraõ fuas quenturas, e frialdades; o 
que tudo penetràmos por corifcos, rochas, e perigos incriveis e immenfos” (Ib., pp. 406 s.). 
36 “[... e tambem das Ilhas do Ouro, por cuja altura andavamos; havia alguns taõ cobiçozos, que tomàraõ 
por partido darem à còfta nellas, e diziaõ que arribaffemos a ellas, mais certo por feo intereffe proprio, 
que bem commum; hindo jà formando juizos, e fazendo mil caftellos de vento, naõ fe contentando muitos 
de infima fórte e eftado com Condeffas em Portugal” (Ib., p. 409). 
37 O padre Manuel Álvares, um dos passageiros da Nau, desenha-a no seu relato. 
38 “[...] e que olhaffe, ou lhe lembraffe as trovoadas de Samatra da banda de dentro, de que elle mefmo 
nos vinha contando maravilhas, milagres, eftranhezas que faziaõ os coraçoens bem pequenos: que fariaõ 
as da banda de fóra naõ fabidas, nem experimentadas nunca de ninguem, e em màres nunca navegados 
dos noffos; para os quaes trabalhos nòs hiamos bem mal aparelhados de velagem, e enxarcia” (Ib., 414). 
39 “[...] naõ houve nenhum que fe naõ deffe por navegado, com darmos todos muitas graças a Noffo 
Senhor por nos vermos affim taõ taõ adiantados, donde taõ preftes podiamos fer na India, viagem de doze 
athè quinze dias os mais” (Ib., p. 414). 
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aproximar-se excessivamente de terra, influencia a visão disfórica da mesma, traduzida no adjectivo suja 
com que se descrevem metafórica e hiperbolicamente a infinidade de ilhas e restingas40. Com efeito, o 
naufrágio acentua tal visão, através do medonho, do mal assombrado e do vulcânico41.  

Assim, no conjunto, é esta visão que predomina na descrição da parte deserta da Ilha, a sua 
esterilidade, a peçonha dos seus bichos, o espanto face aos animais, em oposição à parte habitada42. Este 
contraste, que se verifica nas condições de habitabilidade, tem a sua correspondência natural nas 
condições de navigabilidade, a partir do boqueirão da Sonda, fatal a muitos juncos javaneses e chineses, 
cujas águas correm com a velocidade superior à da seta43. Do espaço geográfico e náutico passa-se ao 
económico e político, cujas riquezas se relacionam com o bíblico rei Salomão44. 

Do ponto de vista antropológico, estabelece-se novo contraste, agora entre os antropófagos 
Lampões, comparados com os Tapuias brasileiros, “aos quaes fe parecem nos corpos, cores, e feiçoens”, e 
os restantes moradores, “muy polidos e bem tratados, cuftofos, e de muito boa razaõ”45. O interesse 
científico da viagem decorre da comparação entre a experiência visual e os dados cartográficos 
existentes46. 

Quanto ao valor geo-estratégico de Samatra, associado ao estreito de Malaca, fundamental 
na expansão portuguesa entre o Índico e o Pacífico, é devidamente relevado na referência às terras 
vizinhas e outros povos navegantes47. 

Ocupando lugar privilegiado em mais de metade dos relatos48, a África áustro-oriental é o 
espaço da passagem dos oceanos Índico e Atlântico, que o naufrágio contraria e frustra, ponto nevrálgico 
da rota do Cabo. O espaço da itinerância e da peregrinação é marcado pela adversidade natural e humana, 
num diálogo difícil de sustentar, chegando os pobres náufragos até à exaustão, à miséria, à fome, à sede, 
aos extremos térmicos e à própria morte. Destes sítios inóspitos, a ilha de Moçambique emerge como um 
espaço eleito de libertação, não só pela marcante presença portuguesa, mas também pela possibilidade de 

                                                 
40 “Com que todos hiamos bem triftes pelo grande clamor e reboliço que na não hia contra o Piloto, por 
meter tanto de lò, e querer ver terra taõ arrifcada e perigofa, e de Còfta taõ fuja, de mil reftingas, e Ilhèos, 
e infinidade de Ilhas, como a carta pintava, de taõ terriveis e continuas tormentas, que nem dos naturaes 
da terra he habitada por efta parte de fóra, nem menos navegada” (Ib., p. 415). 
41 “[...] terra muy medonha, e mal affombrada, e de que fahiaõ por mil partes fumos” (Ib., p. 425). 
42 “Affim que defta parte donde nos perdemos, he efta Ilha raza, e de muy brava Còfta, muy suja, e de 
muitas reftingas e Ilhèos, e de mato muy medonho, e de muy efpeffo arvoredo, e que promette haver ahi 
pela terra dentro muitos bichos peçonhentos, e criar muitos animaes efpantofos, como em toda ella os ha. 
He terra muy efteril, affim de todos os mantimentos della, como de pefcado do mar, do que parece fer 
caufa as muitas chuvas, e trovoadas, fendo tambem a mefma para fer deferta e defabitada defta parte; 
porque para todas as outras bandas do Sul e Norte he muy fertiliffima de todos os mantimentos do mundo, 
e abundante de infinito pefcado” (Ib., p. 445).  
43 “Correm aqui as agoas tanto, e fahem com tamanho impeto e furia para o mar Oceano, donde nòs 
vinhamo s, que parece couza monftruofa de ver, e incredivel muito mais de contar; porque correm com 
mais velocidade que a feta defpedida de muito bom arco, e fingular frecheiro; e affim acontece muitas 
vezes com as grandiffimas correntes, efgarrarem para fóra do Boqueiraõ muitos juncos de Jaos, e Chins, 
que por aqui perto pela banda de dentro navegaõ” (Ib., pp. 444 s.). 
44 “Há em toda a Ilha muitos Reys, e affás poderofos: entre os quaes tem o primeiro lugar, e o Principado 
o de Achem; há nella de todas as riquezas, que os mortaes animos cobiçaõ e dezejaõ, muita copia de ouro 
muito fino de Monancabo, de quem vem todos os annos a Malaca doze e quinze quintaes; e daqui defte 
(fegundo alguns) dizem, e querem que feja o ouro, que Salomaõ mandava bufcar, e que fuas Naos lhe 
levavaõ para a fabrica do Templo. Tem muita pimenta, e grandiffimo preço; fingulariffimo, e muy fino 
Beijoim de Boninas, Aljofar, Canfora, e outros metaes, e pedras preciofas, e outras couzas muy eftimadas 
de todos os da Europa” (Ib., pp. 445 s.). 
45 Ib., p. 446. 
46 “[...] eftà muito mal arrumada na Carta, e de toda bem differente da que achàmos, e corremos” (Ib.). 
47 “[...] eftà efta Ilha pòfta, e encaixada no mar, como huma cunha, entre efta terra firme do Malayo, e 
todas as outras Còftas, e Ilhas de Jaoa, e outras muitas, como Ternate, Timor e Borneo; as de Banda, e as 
de Maluco, e outras que para eftas partes do Sul lá fe navegaõ, affim dos que vem da India para Malaca, 
que todos vem pela banda de dentro de Samatra [...]: de fórte que nenhuns habitadores deftas partes cà do 
Sul pòdem navegar, e fahir par ao mar Indico, nem os da Còfta da India entràrem para eftoutros màres e 
terras, que jà diffe, nem China, nem Japaõ, Siaõ, e outras infinitas Còftas, e terras firmes, e innumeras 
Ilhas, que naõ vaõ à vifta defta fortaleza de Malaca, e com fua licença, pois della fe vem fuas brancas 
vèlas; porque pela outra parte de fóra, por onde nòs viemos, athègora naõ he navegada, nem dos outros 
naturaes da terra, nem de outros peregrinos, ou eftrangeiros” (Ib., pp. 443 s.).  
48 I, II, III, IV, V, VIII, IX e X relatos. 
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nova viagem que oferecia, sobretudo para a Índia, quer através das naus da Carreira, quer através dos 
navios de resgate do marfim. 

Não incluindo propriamente nenhum relato de naufrágio, a Defcriçaõ da Cidade de 
Culumbo, incluída na colectânea britiana, apresenta-nos uma visão predominantemente positiva da ilha de 
Ceilão. A Cidade, ainda que hum pouco fombria e melancolica, em virtude do corte sistemático de 
palmeiras, cuja denúncia enquadra bem as preocupações ecológicas do nosso século, surge como um 
espaço progressivamente enobrecido, com muitos e bons edificios de cazas, que parecem Paços, 
enquanto, nos subúrbios, as fermofas quintas [...] com cazas luftrofas, e grandes cercas, [...] perto de 
huma legoa49, têm o condão de a completar e servir de abastecimento. As aldeias sobressaem pela 
frescura dos seus caudalosos rios, esteiros e lagoas que vão regando os verdes arrozais, que aqui daõ tres 
novidades por ano50. Quanto às suas riquezas, são extremamente variadas, embora pouco abundantes: 
“Enfim Ceilaõ tudo dà, mas de tudo pouco, tirando Canella e Areca, de que he abundantiffima, e ambas 
as melhores da India”51. E enumeram-se como produtos do mar, além do muito e bom pefcado, as pérolas, 
o aljôfar, o coral preto, o âmbar; como produtos dos rios e várzeas, as pedras preciosas do topázio, olhos-
de-gato, safiras, rubis; e como produtos da serra, o cristal, o ouro, o ferro e a binga que, em função 
metalinguística, se decodifica e explica através da comparação da finura dos cabelos52. 

O espaço social e político de Ceilão é marcado pelo mesmo regime feudal e teocrático da 
Índia, cujo Rajá se encontra no topo da hierarquia, servido por uma infinidade de soldados (237.750, no 
reino de Tinguré), cultivadores de terras e mercadores e cujos brâmanes, ou classe sacerdotal, ocupam 
lugar privilegiado53. 

Dos cristãos espalhados por todos os reinos do Malabar espera-se a união e a coesão social, 
política e cultural, para além da religiosa, capazes de os fazer impor-se à maioria: “[...] os quaes fe affim 
como eftaõ efpalhados, eftiveraõ unidos, e reconhecèraõ huma cabeça temporal, facilmente puderaõ fer 
fenhores de todo efte Malavar, por fua valentia”54.       

 

2. A poetização do espaço n’ Os Lusíadas 
O espaço atravessado pelos barões assinalados do poema épico camoniano, desde a 

Ocidental praia Lusitana até aos confins do Índico, ainda além da Taprobana55, é marcado por 
constantes processos de poetização, ainda que estribados em informações de carácter geográfico, 
antropológico e cultural. 

De acordo com os cânones da imitatio greco-latina, o espaço olímpico é a sede do poder 
teocrático, em interferências mitológicas análogas às das grandes epopeias clássicas: no Olimpo luminoso 
“o governo está da humana gente”56. Segundo o discurso de Júpiter no Consílio olímpico, dos “Eternos 
moradores do luzento / Estelífero pólo e claro assento” é “sabido claramente / Como é dos fados grandes 
certo intento / Que por ela se esqueçam os humanos, / De Assírios, Persas, Gregos e Romanos”57. 

Começando a narração in medias res,  segundo os cânones da epopeia clássica, o poema 
representa o espaço da África oriental com um contraste entre a oposição, liderada pelo deus Baco, dos 
régulos da ilha de Moçambique, Quíloa e  Mombaça58, e o acolhimento do rei de Melinde59: culturas 
análogas, num espaço vizinho, actuam de modo divergente. 

Na analepse da História de Portugal, narrada por Vasco da Gama ao rei de Melinde, o 
sonho profético do rei D. Manuel com os rios sagrados Indo e Ganges emerge como um episódio 
simbólico de grande envergadura no seu reinado e em toda a História nacional. A descrição do espaço 

                                                 
49 Ib., T. I, pp. 255 s. 
50 Ib., p. 285. 
51  Ib., p. 275. 
52 “[...] que he huma piçarra, que depois de cozida fe desfaz em tezes finas, como de cabellos alvos, e 
transparentes, como de vidro, de que fe uza muito nos fepulchros” (Ib.). 
53 “Cf. Ib., passim, em especial, pp. 306 s. 
54 Ib., p. 307. 
55 Os Lus., I, 1.2.4. 
56 Ib., I, 20, 1.2. 
57 Ib., I, 24, 1-2. 5-8. 
58 “O recado que trazem é de amigos, / Mas debaxo o veneno vem coberto, / Que os pensamentos eram de 
inimigos, / Segundo foi o engano descoberto” (Ib., I, 105, 1-4). 
59 “O Rei, que já sabia da nobreza / Que tanto os Portugueses engrandece, / Tomarem o seu porto tanto 
preza, / Quanto a gente fortíssima merece. / E, com verdadeiro ânimo e pureza, / Que os peitos generosos 
enobrece, / Lhe manda rogar muito que saíssem, / Pera que de seus Reinos se servissem” (Ib., II, -75). 
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indiano, povoado de “muita gente estranha e fera”60, mostra dele uma faceta selvática e primitiva, 
adequada ao espanto ocidental perante o incógnito e o novo61. No seu discurso, o “ilustre Ganges” 
reconhece, no entanto, a superioridade militar do invasor: “Custar-te-emos, contudo, dura guerra; / Mas, 
insistindo tu, por derradeiro, / Com não vistas vitórias, sem receio, / A quantas gentes vês porás o freio”62. 
A aventura confiada ao Gama de “buscar novos climas, novos ares”63 é, então, comparada às de 
Héracles64, nos seus míticos “doze trabalhos”, e à demanda do velo de ouro pelos Argonautas65. 

Na sua narração da viagem, o narrador autodiegético doura a aura da “grande Ilha da 
Madeira” com a comparação hiperbólica às ilhas consagradas ao culto de Vénus66, referindo “as Canárias 
Ilhas, / Que tiveram por nome Fortunadas”67 e aplicando às ilhas de Cabo Verde a localização clássica das 
Hespérides68. A mitologia grega povoa igualmente o arquipélago de Bijagós, na Guiné, através da alusão 
às Górgonas69, não deixando, com a sua faceta lírica, de apostrofar Medusa, em diácope, evocando a sua 
sedução a Neptuno70. 

O preconceito rácico que irrompe aqui e ali, no poema, desde a adjectivação de “viciosas” 
às terras “De África e de Ásia”71, tem também lugar na narração que precede o episódio aventureiro de 
Fernão Veloso, servindo a inspiração homérica do “bruto Polifemo” para expressar a clivagem 
comunicacional e cultural entre Europeus e Africanos72. 

Mas é a criação poética de Adamastor que mais marca o processo de ultrapassagem de 
dificuldades naturais e humanas, numa alegoria que alia o épico  ao  trágico,  com clara inspiração  no 
primeiro relato da  História Trágico- 

-Marítima, o naufrágio do galeão S. João. O locus horrendus, anunciado pela “nuvem, que 
os ares escurece”73, é plenamente assumido na caracterização disforme e horrenda da figura que é 
designada como “o segundo / De Rodes estranhíssimo Colosso, / Que hum dos sete milagres foi do 
mundo”74. O seu discurso, repartido, numa primeira parte, pelo tom profeticamente ameaçador, e, numa 

                                                 
60 Ib., IV, 69, 4. 
61 “Aves agrestes, feras e alimárias / Pelo monte selvático habitavam; / Mil árvores silvestres e ervas 
várias / O passo e o trato às gentes atalhavam; / Estas duras montanhas, adversárias / De mais 
conversação, por si mostravam / Que desque Adão pecou aos nossos anos, / Não as romperam nunca pés 
humanos” (Ib., 70). 
62 Ib., 74, 5-8. 
63 Ib., 76, 8. 
64 “Imaginai tamanhas aventuras / Quais  Euristeu a Alcides inventava: / O leão Cleoneu, Harpias duras, / 
O porco de Erimanto, a Ydra brava, / Decer, enfim, às sombras vãs e escuras / Onde os campos de Dite a 
Estige lava” (Ib., 80, 1-6).   
65 “Assi foram os Mínias ajuntados, / Pera que o véu dourado combatessem, / Na fatídica nau, que ousou 
primeira / Tentar o mar Euxino, aventureira” (Ib., 83, 5-8). 
66 “Passámos a grande Ilha da Madeira, / [...] Mais célebre por nome que por fama. / Mas, nem por ser do 
mundo a derradeira, / Se lhe aventajam quantas Vénus ama; / Antes, sendo esta sua, se esquecera / De 
Cypro, Gnido, Pafos e Cytera” (Ib., V, 1. 4-8). 
67 Ib., 8, 1-2. 
68 “Entrámos, navegando, polas filhas / Do velho Hespério, Hespéridas chamadas; Terras por onde novas 
maravilhas / Andaram vendo já nossas armadas” (Ib., 8, 3-6).   
69 “As Dórcadas passámos, povoadas / Das Irmãs que em outro tempo ali viviam, / Que, de vista total 
sendo privadas, / Todas três d’hum só olho se serviam.” (Ib., 11, 1-4).  
70  “Tu só, tu, cujas tranças encrespadas / Neptuno lá nas  águas acendiam, / Tornada já de todas a mais 
feia, / De víboras encheste a ardente areia” (Ib., 11, 5-8). 
71 Ib., I, 2, 3-4. 
72 “Eis, de meus companheiros rodeado, / Vejo hum estranho vir, de pele preta, / Que tomaram per força, 
enquanto apanha / De mel os doces favos na montanha. // Torvado na vista, como aquele / Que não se 
vira nunca em tal extremo, / Nem ele entende a nós, nem nós a ele, / Selvagem mais que o bruto 
Polifemo. Começo-lhe a mostrar da rica pele / De Colcos o gentil metal supremo, / A prata fina, a quente 
especiaria: / A nada disto o bruto se movia” (Ib., V, 27, 6-8. 28, 1-8). 
73 “H�a nuvem, que os ares escurece, / Sobre nossas cabeças aparece. // Tão temerosa vinha e carregada, / 
Que pôs nos corações hum grande medo; / Bramindo, o negro mar de longe brada, / Como se desse em 
vão nalgum rochedo” (Ib., 37, 7-8. 38, 1-4).  
74 “Não acabava, quando h�a figura / Se nos mostra no ar, robusta e válida, / De disforme e grandíssima 
estatura; / O rosto carregado, a barba esquálida, / Os olhos encovados e a postura / Medonha e má, e a cor 
terrena e pálida; / Cheios de terra e crespos os cabelos, / A boca negra, os dentes amarelos. // Tão grande 
era de membros, que bem posso / Certificar-te que este era o segundo / De Rodes estranhíssimo Colosso, / 
Que hum dos sete milagres foi do mundo. Cum tom de voz nos fala, horrendo e grosso, / Que pareceu sair 
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segunda parte, por um esboço autobiográfico, de pendor lírico, quase elegíaco, encerra a sabedoria de 
ampla dimensão que só o distanciamento histórico permite, capaz de interpelar pedagogicamente, como, 
aliás, o episódio do Velho do Restelo, todo um comportamento colectivo que não deixa de ser satirizado e 
posto em causa, aos olhos de uma oposição, externa ou interna75. O naufrágio e a peregrinação terrestre 
encontram neste discurso uma justificação que já fora atribuída por aquela figura igualmente profética76 à 
ousadia insolente (hybris) de devassar os segredos do Universo77, como na tragédia de Prometeu, ou no 
mito genesíaco de Adão78 . O primeiro a ser atingido por esta onda ameaçadora é D. Francisco de 
Almeida, morto na praia de Mombaça, numa espécie de punição pela conquista daquela praça e de 
Quíloa, punição que a sua imprudência em não se precaver contra os ataques dos nativos permitiu que 
fosse concretizada79. É, então, que surge o relato do naufrágio de Manuel de Sousa Sepúlveda e de sua 
mulher, D. Leonor de Sá, “ a fermosa dama, / Que Amor por grã mercê lhe terá dado”80.  Após os tópicos 
da angustiosa presenciação da morte dos “filhos caros” e do desnudamento violento da figura feminina, 
repassada de gentileza aristocrática, como na lírica petrarquista81, o poeta transforma a versão original do 
relato, segundo a qual o Capitão português se embrenhara na “férvida e implacábil espessura”82, numa 
cena lírico-elegíaca do mais puro e comovente desenlace amoroso: “Ali, despois que as pedras 
abrandarem / Com lágrimas de dor, de mágoa pura, / Abraçados, as almas soltarão / Da fermosa e 
misérrima prisão”83. 

À interpelação da sua identidade própria, o monstro horrendo84 transforma a sua figura em 
alegoria e prosopopeia do “oculto e grande Cabo / A quem chamais vós outros Tormentório”85, 
entroncando a sua linhagem nos “filhos aspérrimos da Terra / Qual Encélado, Egeu e Centimano”86, e a 
sua folha de serviços na revolução dos Gigantes contra o pai dos deuses e seu aliado, Neptuno87. Mas, à 
semelhança de Polifemo, Adamastor explica a sua atitude revolucionária não por motivações políticas, 

                                                                                                                                               
do mar profundo; / Arrepiam-se as carnes e o cabelo / A mi e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo!” (Ib., V, 39-
40). 
75 “E disse: - Ó gente ousada, mais que quantas / No mundo cometeram grandes cousas, / Tu, que por 
guerras cruas, tais e tantas, / E por trabalhos vãos nunca repousas; / Pois os vedados términos quebrantas / 
E navegar meus males ousas, / Que eu tanto tempo há que guardo e tenho, / Nunca arados de estranho ou 
próprio lenho: // Pois vens ver os segredos escondidos / Da natureza e do húmido elemento, / A nenhum 
grande humano concedidos / De nobre ou de imortal merecimento, / Ouve os danos de mi, que 
apercebidos / Estão a teu sobejo atrevimento, / Por todo o largo mar e pola terra, / Que inda hás-de 
sojugar com dura guerra” (Ib., 41-42).  
76 “Trouxe o filho de Jápeto do Céu / O fogo que o mundo em armas acendeu, / Em mortes, em desonras: 
grande engano! / Quanto melhor nos fora, Prometeu, / E quanto pera o mundo menos dano, / Que a tua 
estátua ilustre não tivera / Fogo de altos desejos que a movera!” (Ib., IV, 103).  
77 “Aqui espero tomar, se não me engano, / De quem me descobriu suma vingança. / E não se acabará só 
nisto o dano / De vossa pertinace confiança: / Antes, em vossas naus, vereis cada ano, Se é verdade o que 
o meu juízo alcança, / Naufrágios, perdições de toda sorte, / Que o menor mal de todos seja a morte!” (Ib., 
V, 44). 
78 “Mas ó tu, geração daquele insano / Cujo pecado e desobediência / Não somente do reino soberano / Te 
pôs neste desterro e triste ausência, / Mas inda doutro estado, mais que humano, / Da quieta e da simpres 
inocência, / Idade de ouro, tanto te privou, / Que na de ferro e de armas te deitou” (Ib., IV, 98).  
79 “E do primeiro Ilustre, que a ventura / Com fama alta fizer tocar os Céus, / Serei eterna e nova 
sepultura, / Por juízos incógnitos de Deus. / Aqui porá da Turca armada dura / Os soberbos e prósperos 
troféus; Comigo de seus danos o ameaça / A destruída Quíloa com Mombaça” (Ib., V, 45). 
80 “Outro também virá, de honrada fama, / Liberal, cavaleiro, enamorado, / E consigo trará a fermosa 
dama, / Que Amor por grã mercê lhe terá dado. / Triste ventura e negro fado os chama / Neste terreno 
meu que, duro e irado, / Os deixará d’hum cru naufrágio vivos, / Pera verem trabalhos excessivos” (Ib., 
46).  
81 “Verão morrer com fome os filhos caros, / Em tanto amor gerados e nacidos; / Verão os Cafres, ásperos 
e avaros, / Tirara à linda dama seus vestidos; / Os cristalinos membros e perclaros / À calma, ao frio, ao ar 
verão despidos, / Despois de ter pisada, longamente, / Cos delicados pés a areia ardente” (Ib., 47). 
82 Ib., 48, 4. 
83 Ib., 48, 5-8. 
84 Ib, 49, 1, 
85 Ib., 50, 1-2. 
86 Ib., 51, 1-2. 
87 “Chamei-me Adamastor e fui na guerra / Contra o que vibra os raios de Vulcano. / Não que pusesse 
serra contra serra, / Mas, conquistando as ondas do Oceano, / Fui capitão do mar, por onde andava / A 
armada de Neptuno, que eu buscava” (Ib., 51, 3-8). 
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mas por imperativos do coração88. Então, o tópico da incorrespondência amorosa, que tanto afecta o 
poeta, como os da sua geração, esclarece tanta agressividade, nascida da frustração e da amargura. A 
consciência da fealdade física, como no mito de Pã e de Afrodite ou da Bela e o Monstro, não impede a 
atracção por um amor impossível. Antes, a metodologia da violência substitui a da persuasão, numa clara 
estratégia de poder89. Mas o tópico da ilusão e da cegueira (ate) amorosas90 precipita o famoso Gigante na 
metamorfose orográfica91: “Estando cum penedo fronte a fronte, / Que eu polo rosto angélico apertava, / 
Não fiquei homem, não, mas mudo e quedo, / E, junto d’hum penedo, outro penedo!”92. E o semideus 
deixa o pedestal do seu alto estatuto para tocar a profundidade da mágoa humana, ao sentir-se enganado, 
desonrado e punido, numa vergonha escondida, com receio do riso alheio, preferindo a manutenção do 
sonho quimérico à crua desilusão93. O castigo do Fado imigo94 não se contenta com a metamorfose95, pois 
mais dura é a punição psicológica: “e por mais dobradas mágoas, / Me anda Thétis cercando destas 
águas”96.  

Apesar do episódio horrífico de Adamastor, a passagem pelo Cabo transforma-se em locus 
amoenus, numa transparente contaminação das Bucólicas virgilianas, já que “A gente que esta terra 
possuía, / Posto que todos Etíopes eram, / Mais humana no trato parecia / Que os outros, que tão mal nos 
receberam”97, traduzindo-se tal acolhimento em festas  de alegria98 e Cantigas pastoris, “Imitando de 
Títiro as Camenas”99. 

O espaço submarino, ou reino de Neptuno100, na tecida intriga de Baco, constitui o cenário 
do consílio que preparará as investidas da tempestade, ao mesmo tempo que fornece matéria para uma das 
belas descrições do poema, a écphrasis do palácio real. A matéria preciosa da prata, do cristal, do 
diamante, do ouro e do aljôfar serve de elemento metonímico para transmitir a riqueza das areias, das 
torres altas e das portas de tal palácio, enquanto a sequência dos adjectivos mais expressivos101 acentua a 

                                                 
88 “Amores da alta esposa de Peleu / Me fizeram tomar tamanha empresa. / Todas as Deusas desprezei do 
Céu, / Só por amar das águas a Princesa” (Ib., 52, 1-4). 
89 “Como fosse impossível alcançá-la / Pola grandeza feia de meu gesto, / Determinei por armas de tomá--
la, / E a Dóris este caso manifesto” (Ib., 53, 1-4). 
90 “Eu, que cair não pude neste engano, / (Que é grande dos amantes a cegueira) / Encheram-me com 
grandes abundanças / O peito de desejos e esperanças” (Ib., 54, 5-8). 
91 “Já néscio, já da guerra desistindo, / H�a noite, de Dóris prometida, / Me parece, de longe, o gesto lindo 
/ Da branca Thétis, única, despida. / Como doudo corri, de longe abrindo / Os braços pera aquela que era 
vida / Deste corpo e começo os olhos belo / A lhe beijar, as faces e os cabelos. // Oh! Que não sei de nojo 
como o conte: / Que, crendo ter nos braços quem amava, / Abraçado me achei cum duro monte / De 
áspero mato e de espessura brava” (Ib., 55. 56, 1-4). 
92 Ib., 56, 5-8. 
93 “Ó Ninfa, a mais fermosa do Oceano, / Já que minha presença não te agrada, / Que te custava ter-me 
neste engano, / Ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada? / Daqui me parto, irado e quase insano, / Da 
mágoa e da desonra ali passada, / A buscar outro mundo, onde não visse / Quem de meu pranto e de meu 
mal se risse” (Ib., 57). 
94 “E, como contra o Céu não valem mãos, / Eu, que chorando andava meus desgostos, / Comecei a sentir 
do Fado imigo / Por meus atrevimentos o castigo” (Ib., 58, 5-8). 
95 “Converte-se-me a carne em terra dura; / Em penedos os ossos se fizeram; / Estes membros que vês e 
esta figura / Por estas longas águas se estenderam. / Enfim, minha grandíssima estatura / Neste remoto 
Cabo converteram / Os Deuses” (Ib., 59, 1-7). 
96 Ib., 7-8. 
97 Ib., 62, 1-4. 
98 “Com bailes e com festas de alegria / Pela praia arenosa a nós vieram, / As mulheres consigo e o manso 
gado / Que apascentavam, gordo e bem criado” (Ib., 62, 5-8). 
99 “As mulheres queimadas vem em cima / Dos vagarosos bois, ali sentadas, / Animais que eles tem em 
mais estima / Que todo o outro gado das manadas. / Cantigas pastoris, ou prosa, ou rima, / Na sua língua 
cantam, concertadas, / Co doce som das rústicas avenas, / Imitando de Títiro as Camenas” (Ib., 63). 
100 “Mas o mau de Tioneu, que na alma sente / As venturas que então se aparelhavam  / À gente Lusitana, 
delas dina, / Arde, morre, blasfema e desatina. // Via estar todo o Céu determinado / DE fazer de Lisboa 
nova Roma; / Não no pode estorvar, que destinado / Está doutro poder que tudo doma. / Do Olimpo dece, 
enfim, desesperado; / Novo remédio em terra busca e toma; / Entra no húmido reino e vai-se à corte / 
Daquele a quem o mar caiu em sorte. // No mais interno fundo das profundas / Cavernas altas, onde o mar 
se esconde, / Lá donde as ondas saem furibundas, / Quando às iras do vento o mar responde, / Neptuno 
mora e moram as jocundas / Nereidas e outros Deuses do mar, onde / As águas campo deixam às cidades / 
Que habitam estas húmidas deidades” (Ib., VI, 6, 5-8, 7.8). 
101 “fina”, “cristalina”, “transparente”, “claro e radiante”, “fino”, “fermosa”. 
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semântica do esplendor, da finura e da transparência desses materiais 102. De acordo com a cosmogonia de 
Hesíodo ou de Lucrécio, nas portas de ouro fino está lavrada a escultura fermosa do “velho Caos” e dos 
“quatro elementos” cósmicos103: o sublime Fogo, o invisível Ar, a Terra “em montes revestida / De verdes 
ervas e árvores floridas”, a clara forma das Águas104. A gigantomaquia também está esculpida, 
lembrando a competição entre deuses e semideuses, simbólica da eterna luta do existir, bem como as 
dádivas divinas à civilização humana, o cavalo e a oliveira, representativos da agricultura105. 

A chegada à Índia, após a tempestade no Índico, é motivo para a apresentação histórica e 
cultural do povo estranho por parte do intérprete Monçaide, na qual sobressai a sua riqueza mitológica106. 
Como é timbre dos preconceitos religiosos da época, a écphrasis de um “sumptuoso templo” de Calecut 
manifesta considerável carga pejorativa, como as “abomináveis esculturas” das figuras divinas “A 
segundo do Demónio lhe fingia”, numa reacção cristã à representação de elementos animais em tais 
figuras107. 

O palácio do Samorim, no entanto, compensa tal carga pejorativa, com a exaltação “Dos 
jardins odoríferos fermosos, / Que em si escondem os régios apousentos”, edificados em “sumptuosos” e 
“nobres” “assentos / Por entre os arvoredos deleitosos”108, cuja écphrasis dos “portais da cerca” ilustra a 
antiguidade histórica das figuras esculpidas109. Entre tais figuras contam-se a do exército capitaneado por 
Baco, fundador de Nisa110, Semíramis, rainha da Assíria111, Alexandre Magno, cujo império se estendeu 
até às “águas Gangéticas undosas”112. 

                                                 
102 “Descobre o fundo nunca descoberto / As areias ali de prata fina; / Torres altas se vem no campo 
aberto, / Da transparente massa cristalina; / Quanto se chegam mais os olhos perto / Tanto menos a vista 
determina / Se é cristal o que vê, se diamante, / Que assi se mostra claro e radiante. // As portas de ouro 
fino e marchetadas / Do fino aljôfar que nas conchas nace, / De escultura fermosa estão lavradas, / Na 
qual do irado Baco a vista pace” (Ib., 9. 10, 1-4). 
103 “E vê primeiro em cores variadas / Do velho Caos a tão confusa face; / Vem-se os quatro elementos 
trasladados, / Em diversos ofícios ocupados” (10, 5-8). 
104 “Ali, sublime, o Fogo estava em cima, / Que em nenh�a matéria se sustinha; / Daqui as cousas vivas 
sempre anima, / Despois que Prometeu furtado o tinha. / Logo após ele, leve, se sublima / O invisível Ar, 
que mais asinha / Tomou lugar e, nem por quente ou frio, / Algum deixa no mundo estar vazio. // Estava a 
Terra, em montes revestida / De verdes ervas e árvores floridas, / Dando pasto diverso e dando vida / Às 
alimárias nela produzidas / A clara forma ali estava esculpida / Das águas, entre a terra desparzidas, / De 
pescados criando vários modos, / Com seu humor mantendo os corpos todos” (Ib., 11. 12).  
105 “Noutra parte, esculpida estava a guerra / Que tiveram os Deuses cos Gigantes; / Está Tifeu debaixo da 
alta serra / De Etna, que as flamas lança crepitantes. / Esculpido se vê, ferindo a terra, / Neptuno, quando 
as gentes, ignorantes, / Dele o cavalo houveram e a primeira / De Minerva pacífica oliveira” (Ib., 13). 
106 “A Lei da gente toda, rica e pobre, / De fábulas compostas se imagina” (Ib., VII, 37, 1-2). 
107 “Assi pela cidade caminhando, / Onde h�a rica fábrica se erguia, / De hum sumptuoso templo já 
chegavam, / Pelas portas do qual, juntos entravam. // Ali estão das deidades as figuras / Esculpidas em 
pau e em pedra fria, / Vários de gestos, vários de pinturas, / A segundo do Demónio lhe fingia. / Vêem-se 
as abomináveis esculturas, / Qual a Quimera em membros se varia. / Os Cristãos olhos, a ver Deus 
usados, / Em forma humana, estão maravilhados” (Ib., 46). 
108 “Já chegam perto, e não passos lentos, / Dos jardins odoríferos fermosos, / Que em si escondem os 
régios apousentos. / Altos de torres não, mas sumptuosos, / Edificam-se os nobres seus assentos / Por 
entre os arvoredos deleitosos. / Ali vivem os Reis daquela gente, / No campo e na cidade juntamente” 
(Ib., 50).  
109 “Pelos portais da cerca, a sutileza / Se enxerga da Dedálea faculdade, / Em figuras mostrando, por 
nobreza, / Da Índia a mais remota antiguidade. / Afiguradas vão com tal viveza / As histórias daquela 
antiga idade, / Que quem delas tiver notícia inteira, / Pela sombra conhece a verdadeira” (Ib., 51). 
110 “Estava hum grande exército, que pisa / A terra Oriental, que o Idaspe lava; / Rege-o hum Capitão de 
fronte lisa, / Que com frondentes tirsos pelejava. / Por ele edificada estava Nisa / Nas ribeiras do rio, que 
manava. / Tão próprio que, se ali estiver Semele, / Dirá, por certo, que é seu filho aquele” (Ib., 52).  
111 “Mais avante, bebendo, seca o rio / Mui grande multidão da Assíria gente, / Sujeita a feminino 
senhorio / de h�a, tão bela como incontinente. / Ali tem, junto ao lado nunca frio, / Esculpido o feroz 
ginete ardente / Com quem teria o filho competência. / Amor nefando, bruta incontinência!” (Ib., 53).  
112 “Daqui mais apartadas, tremulavam / As bandeiras de Grécia gloriosas / (Terceira Monarquia), e 
sojugavam / Até as águas Gangéticas undosas. D’ hum Capitão mancebo se guiavam, / De palmas 
rodeado valerosas, / Que já não de Filipo, mas sem falta, / De progénie de Júpiter se exalta” (Ib., 54).  



António Manuel de Andrade MONIZ      117 
 

 

O espaço de Calecut é timbrado pela antítese entre o acolhimento113 e a perfídia das ciladas 
e das intrigas114, chegando o Capitão português a ser detido uma noite e parte do dia seguinte115, sendo 
solto a troco de mercadorias116. O confronto atinge também a prisão dos feitores lusos117, cuja represália 
atinge “antigos mercadores / Ricos em Calecu e conhecidos”118, conflito solucionado pela libertação dos 
presos de ambas as partes119. Apesar das peripécias, é um espaço de comércio e de diligência 
diplomática120.  

E, coroando o esforço despendido no “largo mar que navegaram”121, a deusa Cípria ordena, 
a “favor dos Lusitanos”, “A glória por trabalhos alcançada, / Satisfação de bem sofridos danos”122, a 
famosa Ilha de Vénus123. Na sua descrição, os semas do deleite edénico repartem-se pela gradação de 
adjectivos, como fresca e bela124, alegre e deleitosa, claras e límpidas, e as metáforas decorativas, como 
gramíneo esmalte125, num cenário hiperbólico126 de locus amoenus127. A efusão sensorial reparte-se por 
cada um dos cinco sentidos, numa sinestesia capaz de envolver esteticamente o leitor: a formosura, 
agradável à vista128; a expansão odorífera dos frutos e das flores, captada pelo olfacto129; a doçura dos 

                                                 
113 “Agasalhados foram juntamente / O Gama e Portugueses no aposento / Do nobre Regedor da Índica 
gente, / Com festas e geral contentamento. O Catual, no cargo diligente / De seu Rei, tinha já por 
regimento / Saber da gente estranha donde vinha, / Que costumes, que lei, que terra tinha” (Ib., 66).  
114 “Com peitas, ouro e dádivas secretas / Conciliam da terra os principais; / E com razões notáveis e 
discretas / Mostram ser perdição dos naturais, / Dizendo que são gentes inquietas, / Que os mares 
discorrendo Ocidentais, / Vivem só de piráticas rapinas, / Sem Rei, sem leis humanas ou divinas” (Ib., 
VIII, 53). 
115 “Insiste o Malabar em tê-lo preso / Se não manda chegar a terra a armada. / Ele, constante e de ira 
nobre aceso, / Os ameaços seus não teme nada: / Que antes quer sobre si tomar o peso / De quanto mal a 
vil malícia ousada / Lhe andar armando, que pôr em ventura / A frota de seu Rei, que tem segura” (Ib, 
90). 
116  “Diz-lhe que mande vir toda a fazenda  / Vendíbil, que trazia, pera a terra, / Pera que devagar se 
troque e venda; / Que quem não quer comércio busca guerra. / Posto que os maus propósitos entenda / O 
Gama, que o danado peito encerra, / Consente, porque sabe por verdade / Que compra co’a fazenda a 
liberdade” (Ib., 92. Cf. 93-95).  
117 “Porém não tardou muito que, voando, / Hum rumor não soasse com verdade: / Que foram presos os 
feitores, quando / Foram sentidos vir-se da cidade. / Esta fama as orelhas penetrando / Do sábio Capitão, 
com brevidade / Faz represária n�s que às naus vieram / A vender pedraria que trouxeram” (Ib., IX, 9). 
118 Ib., 10, 1-2. 
119 “Manda logo os feitores Lusitanos / Com toda a sua fazenda, livremente, / A pesar dos imigos 
Maometanos, / Porque lhe torne a sua presa gente. / Desculpas manda o rei de seus enganos; / Recebe o 
Capitão de melhor mente / Os presos que as desculpas e, tornando / Alguns negros, se parte, as velas 
dando” (Ib., 12).  
120 “Leva pimenta ardente, que comprara; / A seca flor de Banda não ficou; / A noz e o negro cravo, que 
faz clara / A nova ilha Maluco, co’a canela, / Com que Ceilão é rica, ilustre e bela. // Isto tudo lhe 
houvera a deligência / De Monçaide fiel, que também leva” (Ib., 14, 4-8. 15, 1-2).  
121 “Despois de ter hum pouco revolvido / Na mente o largo mar que navegaram, / Os trabalhos que pelo 
Deus nascido / Nas Amphioneas Thebas se causaram, / Já trazia de longe no sentido, / Pera prémio de 
quanto mal passaram, / Buscar-lhe algum deleite, algum descanso, / No reino de cristal, líquido e manso” 
(Ib., 19).  
122 “Porém a Deusa Cípria, que ordenada / Era, pera favor dos Lusitanos, / Do Padre eterno, e por bom 
génio dada, / Que sempre os guia já de longos anos, / A glória por trabalhos alcançada, / Satisfação de 
bem sofridos danos, / Lhe andava já ordenando, e pretendia / Dar-lhe nos mares tristes alegrias” (Ib., 18).   
123 “Cortando vão as naus a larga via / Do mar ingente pera a pátria amada, / Desejando prover-se de água 
fria, / Pera a grande viagem prolongada, / Quando, juntas, com súbita alegria, / Houveram vista da ilha 
namorada, / Rompendo pelo céu a mãe fermosa / De Menónio, suave e deleitosa” (Ib., 51).  
124 “De longe a Ilha viram, fresca e bela, / Que Vénus pelas ondas lha levava” (Ib., 52, 1-2).  
125 “Três fermosos outeiros se mostravam, / Erguidos com soberba graciosa, / Que de gramíneo esmalte se 
adornavam, / Na fermosa ilha alegre e deleitosa. / Claras fontes e límpidas manavam / Do cume, que a 
verdura tem viçosa; / Por entre pedras alvas se diriva / A sonorosa linfa fugitiva” (Ib., 54). 
126 “Tão bela quanto pode imaginar-se” (Ib., 55, 4). 
127 “Num vale ameno, que os outeiros fende, / Vinham as claras águas ajuntar-se, / Onde h�a mesa fazem, 
que se estende / Tão bela, quanto pode imaginar-se. / Arvoredo gentil sobre ela pende, / Como que pronto 
está pera afeitar-se, / Vendo-se no cristal resplandecente, / Que em si o está pintando propriamente” (Ib., 
55).  
128 Cf. Ib., 54 e 55. 
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sabores de Pomona, como a cereja, a amora, o pêssego, a romã, a uva ou a pêra130; a fina sugestão do 
tacto131; o concerto harmonioso das aves canoras132 e das belas Ninfas133. 

Num ambiente de fantástica sedução134, instaura-se a dúvida entre o real e o imaginário135; 
anima-se uma cena de perseguição sexual136; transcreve-se uma interpelação de Leonardo, “Manhoso, 
cavaleiro e namorado”137 a “Efire, exemplo de beleza, / Que mais caro que as outras dar queria / O que 
deu pera dar-se a natureza”138; consuma-se, enfim, o “puro amor”139, para se proceder à solene coroação 
dos heróis 140. 

Num gesto de privilegiada revelação, a deusa Tétis conduz o Capitão luso ao “cume dum 
monte alvo e divino”141, “Pera lhe descobrir da unida esfera / Da terra imensa e mar não navegado / Os 
segredos, por alta profecia, / O que esta sua nação só merecia”142. Assim, quase todo o canto X se ocupará 
do objecto de tal revelação proléptica: o nome e as conquistas dos heróis nacionais 143; a explicação da 
grande máquina do mundo144, da qual fazem parte a Europa cristã145, a África, dos bens do mundo avara, 
/ Inculta e toda cheia de bruteza146, a Ásia, “Em terras grande, em reinos opulenta”147, a América, “a 
grande terra que contina / Vai de Calisto ao seu contrário Polo”148. 

Mas esta Ilha, “que nas entranhas do profundo / Oceano”, “De dões de Flora e Zéfiro 
adornada”149,  “com mil deleites não vulgares”150 é aparelhada por Vénus, mais não é do que um episódio 

                                                                                                                                               
129 “Mil árvores estão no céu subindo, / Com pomos odoríferos e belos; / A laranjeira tem no fruito lindo / 
A cor que tinha Daphne nos cabelos, / Encosta-se no chão, que está caindo, / A cidreira cos pesos 
amarelos; / Os fermosos limões, ali cheirando, / Estão virgíneas tetas imitando” (Ib., 56). Cf. Ib., 60-62. 
130 “Os dões que dá Pomona ali natura / produze diferentes nos sabores, / Sem ter necessidade de cultura, / 
Que sem ela se dão muito milhores: / As cerejas, purpúreas na pintura, / As amoras, que o nome tem de 
amores, / O pomo que da pátria Pérsia veio, / Milhor tornado no reino alheio. // Abre a romã, mostrando a 
rubicunda / Cor, com que tu, rubi, teu preço perdes; / E vós, se na vossa árvore fecunda, / Peras 
piramidais, viver quiserdes, / Entregai-vos ao dano que, cos bicos, / Em vós fazem os pássaros inicos” 
(Ib.,59.60).    
131 “Pois a tapeçaria bela e fina, / Com que se cobre o rústico terreno, / Faz ser a de Acheménia menos 
dina, / Mas o sombrio vale mais ameno. / Ali a cabeça a flor Cyfísia inclina, / Sôbolo tanque lúcido e 
sereno” (Ib., 60, 1-6). 
132 “Pois, se as aves no ar cantando voam, / Alegres animais o chão povoam. // A longo da água o níveo 
cisne canta, / Responde-lhe do ramo Philomela” (Ib., 62, 7-8. 63, 1-2).   
133 “Alg�as, doces cítaras tocavam, / Alg�as harpas e sonorosas frautas; Outras, cos arcos de ouro, se 
fingiam / Seguir os animais, que não seguiam” (Ib., 64, 5-8).  
134 “Começam de enxergar subitamente, / Por entre verdes ramos, várias cores, / Cores de quem a vista 
julga e sente / Que não eram das rosas ou das flores, / Mas da lã fina e seda diferente, / Que mais incita a 
força dos amores, / De que se vestem as humanas rosas, / Fazendo-se por arte mais fermosas” (Ib., 68). 
135 “Sigamos estas Deusas e vejamos / Se fantásticas são, se verdadeiras” (Ib., 70, 1-2).  
136 “Isto dito, veloces mais que gamos, / Se lançam a correr pelas ribeiras. / Fugindo as Ninfas vão por 
entre os ramos, / Mas, mais industriosas que ligeiras, / Pouco e pouco, sorrindo e gritos dando, / Se 
deixam ir dos galgos alcançando” (Ib., 70, 3-8. Cf. 71-81).  
137 Ib., 75, 2. Cf. 76-81. 
138 Ib., 76, 2-4. 
139 Ib., 82, 8. “Oh! Que famintos beijos na floresta, / E que mimoso choro que soava! / Que afagos tão 
suaves, que ira honesta, / Que em risinhos alegres se tornava! / O que mais passam na manhã e na sesta, / 
Que Vénus com prazeres inflamava, / Milhor é experimentá-lo que julgá-lo; / Mas julgue-o quem não 
pode experimentá-lo” (Ib., 83). 
140 “Desta arte, enfim, conformes já as fermosas / Ninfas, cos seus amados navegantes, / Os ornam de 
capelas deleitosas / De louro e de ouro, e de flores abundantes” (Ib., 84, 1-4). 
141 Ib., 87, 2. 
142 Ib., 86, 5-8. 
143 Duarte Pacheco Pereira, D. Francisco de Almeida, Tristão da Cunha, Afonso de Albuquerque, Lopo 
Soares de Albergaria, Diogo Lopes de Sequeira, D. Duarte de Meneses, D. Henrique de Meneses, D. 
Pedro de Mascarenhas, Lopo Vaz de Sampaio, Heitor da Silveira, Nuno da Cunha, D. Garcia de Noronha, 
Estêvão da Gama, Martim Afonso de Sousa, D. João de Castro. 
144 Ib., X, 80, 1. 
145 Ib., 92, 1. 
146 Ib., 92, 3. 
147 Ib., 99, 7.8. 
148 Ib., 139, 1-2. 
149 Ib., IX, 40, 6-8. 
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alegórico da glorificação épica dos navegadores lusitanos151, à semelhança das “imortalidades que fingia / 
A Antiguidade, que os ilustres ama, / [...] Por obras valerosas, que fazia”152, segundo a hermenêutica 
evemerista. 

 

Conclusão 
Textos convergentes no objecto narrativo e no tom épico, com ressonâncias líricas e 

dramáticas, a História Trágico-Marítima e Os Lusíadas representam, de mo do sublime, a heróica 
aventura da demanda planetária de novos mares e novas terras, numa luta titânica contra a ameaça de 
naufrágio, a fome e a sede, a doença, os climas inóspitos, o espectro da morte. 

Espaços ambíguos que denotam ou conotam o prazer e o sofrimento, o mar e a terra, com a 
respectiva fauna e flora, oferecem ao leitor de todos os tempos não só a magia poética da aventura 
exótica, mas também a abertura de novos horizontes geoculturais que exigem uma reflexão sobre o 
essencial da condição humana, no binómio polarizador da imanência e da transcendência, do profano e do 
sagrado, do tempo e da eternidade. 

 

RESUMO: Os relatos de naufrágios da História Trágico-Marítima  e o poema épico Os Lusíadas 
constituem exemplos expressivos da poetização do espaço exótico, na aventura quinhentista de um 
percurso intercontinental. Das ilhas atlânticas e da América Central e do Sul à África e à Índia e à 
Indonésia, mar e terra são filtrados, em tais textos, por uma óptica subjectiva que oscila entre a exaltação 
épica do descobrimento e a expressão lírica e trágica dos reveses da condição humana. Os episódios 
alegóricos de Adamastor, do sonho dos rios Indo e Ganges, do palácio de Neptuno e da Ilha dos Amores 
representam o cume da poetização de espaços geoculturais representativos do novo mapa da globalização 
instaurada pela aventura lusíada. 
 
PALAVRAS-CHAVES: História Trágico-Marítima, Os Lusíadas, Espaço poético-cultural. 

                                                                                                                                               
150 “Ali, com mil refrescos e manjares, / Com vinhos odoríferos e rosas, / Em cristalinos paços singulares, 
/ Fermosos leitos e elas mais fermosas /; Enfim, com mil deleites não vulgares; / Os esperem as Ninfas 
amorosas, / De amor feridas, pera lhe entregarem / Quanto delas os olhos cobiçarem” (Ib., 41).  
151 “Que as Ninfas do Oceano, tão fermosas, / Thétis e a Ilha angélica pintada, / Outra cousa não é que as 
deleitosas / Honras que a vida fazem sublimada. / Aquelas preminências gloriosas, / Os triunfos, a fronte 
coroada / De palma e louro, a glória e maravilha: / Estes são os deleites desta Ilha” (Ib., 89). 
152 “Que as imortalidades que fingia / A Antiguidade, que os ilustres ama, / Lá no estelante Olimpo a 
quem subia / Sobre as asas ínclitas da Fama, / Por obras valerosas, que fazia, / Pelo trabalho imenso, que 
se chama / Caminho da virtude, alto e fragoso, / Mas, no fim, doce, alegre e deleitoso; // Não eram senão 
prémios que reparte, / Por feitos imortais e soberanos, / O mundo cos varões que esforço e arte / Divinos 
os fizeram, sendo humanos” (Ib., 90. 91, 1-4).   
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Refletir de forma crítica sobre a atuação do clero e o papel que um certo modelo de 
religiosidade têm na sociedade portuguesa oitocentista é uma questão que aparece em mais de um 
momento na obra de Eça de Queirós, mas é central sobretudo em dois de seus romances: O crime do 
padre Amaro e A relíquia. O primeiro deles, escrito em meados da década de 70, época de intensa 
atividade doutrinária de sua geração, marca a sua estréia em carreira solo num gênero em que até então 
apenas ensaiara os primeiros passos.  

Nesse período, sob a batuta de Antero de Quental, a geração de 70 acreditava ser possível 
colocar Portugal em comunhão com a Europa civil izada, desde que se combatessem os males 
responsáveis pelo atraso do país. Entre esses males, salientava-se o que Antero considerou como a causa 
culminante da decadência portuguesa, ou seja, os reflexos do catoli cismo pós-tridentino na nação, já que, 
para ele, das influências deletérias nenhuma fora tão universal, nenhuma teria lançado tão fundas raízes 
(1982: 282). 

As idéias de Antero, sintetizadas na segunda conferência que proferiu no Casino 
Lisbonense, em maio de 1871, vão ecoar nas obras produzidas por seus pares nessa mesma década. Mas é 
sobretudo o que considera como a primeira das causas da decadência dos povos peninsulares, e a mais 
culminante, que aparecerá nas reflexões de Ramalho Ortigão e Oliveira Martins1. Eça de Queirós também  
participa desse debate. O seu li vro O crime do padre Amaro (1950) vem justamente expor ao público, no 
espaço da ficção, os efeitos deletérios do catoli cismo pós concílio de Trento na formação moral do 
sacerdócio e da sociedade civil . 

Em função disso, não é à toa que, nesse romance, esse concílio é evocado diversas vezes, 
por vários de seus personagens. Num primeiro momento pelo próprio protagonista, quando recorda a 
primeira vez que, depois de ser ordenado padre, pecou contra a castidade: 
 

Ao outro dia Amaro, vendo no relógio que tinha à cabeceira que ia chegando a hora da 
missa, saltou alegremente da cama. E, enfiando o velho paletó que lhe servia de robe-de-
chambre, pensava nessa outra manhã em Feirão em que acordara aterrado por ter na 
véspera, pela primeira vez depois de padre, pecado brutalmente sobre a palha da estrebaria 
da residência com a Joana Vaqueira. (...) Considerava-se contaminado, imundo, maduro 
para o inferno, segundo todos os santos padres e o seráfico concílio de Trento. (1950: 381) 
 

Amaro confronta então o sentimento de culpa sentido  “nos seus tempos de inocência, de 
exagerações piedosas e de terrores noviços” com a tranqüili dade com que vê, no dia seguinte, o seu 
envolvimento carnal com Amélia, já que agora  

 

tinha aberto os olhos em redor à realidade humana. Abades, cônegos, cardeais e 
monsenhores não pecavam sobre a palha da estrebaria, não – era em alcovas cômodas, com 

                                                
1 Em 1879, num artigo publicado n’ As Farpas, Ramalho Ortigão considera o despotismo teológico, ao 
lado do monárquico, como um dos responsáveis pelo atraso de Portugal. Nesse mesmo ano, Oliveira 
Martins, na História da civili zação ibérica, num capítulo intitulado “Causas da decadência dos povos 
peninsulares”, aponta como uma das causas dessa decadência a influência dos jesuítas no ensino. Sobre 
este assunto ver Bueno (2002). 



Aparecida de Fátima BUENO      121 
 

a ceia ao lado. E as igrejas não se aluíam, e S. Miguel Vingador não abandonava por tão-
pouco os confortos do Céu! (1950: 382) 

 

É sob o efeito dessa nova perspectiva que Amaro invoca novamente o seráfico concílio de 
Trento, quando pondera sobre o prazer e a feli cidade proporcionados pelo relacionamento com Amélia:  

 

Era padre, é verdade... Mas para isso tinha o seu grande argumento: é que o comportamento 
do padre, logo que não dê escândalo entre os fiéis, em nada prejudica a eficácia, a utilidade 
e a grandeza da religião. (...) o essencial é que os homens recebam a santidade interior e 
sobrenatural que os sacramentos contêm; (...) que importa que o sacerdote seja santo ou 
pecador? (...) Isto lê-se em todos os santos padres, estabeleceu-o o seráfico concílio de 
Trento. (1950: 393-394) 

 

Como vemos, nesses dois momentos em que todos os santos e o concílio  são  evocados, 
eles o são para justificar atitudes completamente opostas tomadas diante da mesma infração: no primeiro 
explica o terror de Amaro e a certeza de uma punição dos Céus diante do pecado cometido, enquanto no 
segundo ele utili za as mesmas fontes para argumentar, a si próprio, que os “ fiéis nada perdem, na sua 
alma e na sua salvação, com a indignidade do pároco” (1950: 394), e se regozija diante da certeza de que 
nenhum anjo vingador abandonaria, por tão-pouco, os confortos do Céu, para puni-lo. 

O concílio também é util izado para aterrorizar as beatas e obter vantagens disso. Quando 
uma delas considera os ingleses hereges, pois não “são batizados como nós” , o cônego Dias, “que gostava 
de a torturar”, a chama de blasfema e lembra que  

 

O santo concílio de Trento, no seu cânone IV, sessão VII , lá determinara “que aquele que 
disser que o batismo dado aos hereges, em nome do Padre, do Filho e do Espírito não é o 
verdadeiro batismo, seja excomungado!” E a D. Maria, segundo o santo concílio, estava 
desde esse momento excomungada!...(1950: 449) 

 

Para reverter as conseqüências da falta cometida, Amaro ordena, à apavorada beata, como 
penitência trezentas missas, que ela lhe paga a cinco tostões cada uma (1950: 450), propiciando um 
período de prosperidade para o jovem padre. 

Antero, no “Causas da decadência” , já havia apontado, entre os problemas resultantes do 
concílio de Trento, o poder excessivo dado ao sacerdócio. Esse poder aparece com destaque em O crime 
do padre Amaro, principalmente no uso que os padres fazem da excomunhão e da confissão. Quanto ao 
primeiro desses aspectos é exemplar o tratamento dado a João Eduardo. Quando os padres descobrem 
(violando o segredo de confissão) que é ele o autor da carta publicada na imprensa que denuncia os vícios 
e desvios da comunidade clerical de Leiria, destroem por todos os lados as possibili dades de sua 
permanência na comunidade, levando-o a perder o emprego e a noiva. Depois se valem da agressão física 
sofrida por Amaro, num momento de descontrole emocional de João Eduardo, para excomungá-lo. 
Aproveitam-se então da ingenuidade e histeria das mulheres e estimulam-nas a fazer um auto-de-fé com 
os objetos pessoais do jovem escrevente. Diante da azáfama e do alarido provocado pela situação, riem e 
gozam da devoção cega exercida sobre o seu rebanho. No entanto, quando mais tarde, numa tentativa de 
abafar o escândalo que produziria a descoberta da gravidez de Amélia, tentam reencontrar João Eduardo 
para que este assuma essa paternidade, decidem revogar a excomunhão, já que, argumenta Amaro, 
“Como disse o santo concílio de Trento (...) nós atamos e desatamos. O moço foi excomungado?... Bem, 
levantamos-lhe a excomunhão... Fica tão limpo como dantes.” (1950: 458-459). 

Esse poder exercido por Amaro e, de modo geral, pela comunidade eclesiástica de Leiria, o 
retorno simbólico da Inquisição, nesse pequeno auto-de-fé reali zado com os objetos pessoais do ex-noivo 
de Amélia, mostram que a atuação do clero no romance corresponde à faceta apontada na crítica de 
Antero de Quental. Aliás, como uma espécie de outra face do concílio de Trento, a Inquisição é diversas 
vezes evocada, sobretudo por Amaro, em suas crises de ciúmes por causa de João Eduardo e o seu direito 
legítimo de poder casar-se com Amélia: 
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Um mundo irreligioso reduzira toda a ação sacerdotal a uma mesquinha influência sobre 
almas beatas... E era isto que lamentava, esta diminuição social da Igreja, esta mutilação do 
poder eclesiástico, limitado ao espiritual, sem direito ao corpo, a vida, a riqueza dos 
homens... O que lhe faltava era a autoridade dos tempos em que a Igreja era a nação e o 
pároco dono temporal do rebanho. (...) Desejava ser um sacerdote da antiga Igreja, gozar 
das vantagens que dá a denúncia e dos terrores que inspira o carrasco (...), lamentava não 
poder acender as fogueiras da Inquisição! – Assim aquele inofensivo moço tinha durante 
horas, sob a excitação colérica duma paixão contrariada, ambições grandiosas de tirania 
católi ca: porque todo o padre, o mais boçal, (...) trás dentro em si os indistintos restos dum 
Torquemada. (1950: 164-165) 

 

O ponto de vista de Eça, expresso nesta passagem do romance, afina-se com a visão 
anteriana de que “Há em todos nós, por mais modernos que queiramos ser, há lá oculto, dissimulado, mas 
não inteiramente morto, um beato, um fanático ou um jesuíta!” (Quental, 1982: 282). Entretanto, se os 
“ indistintos restos dum Torquemada” (1950: 165) ainda sobrevivem na classe sacerdotal portuguesa, essa 
sobrevivência está bastante reduzida por causa da posição social do clero na sociedade de então. 

Quando confrontamos, por exemplo, a situação de Amaro em Lisboa, sua relação com a 
família da marquesa de Alegros, sua madrinha e protetora, responsável por ele ter se tornado um 
sacerdote, com a sua atuação em Leiria, e a forma como, nesse espaço, se relaciona com o seu rebanho, o 
quadro com que nos deparamos é bem diverso. Aliás, o espaço da província, diferente dos “cativeiros de 
luxo” (1950: 58), que caracterizam a cidade, é configurado no romance como muito mais propício para a 
fé. Ao menos para uma fé cega, e um domínio quase absoluto do clero sobre a comunidade de beatas que 
gravita ao seu redor.  

É preciso também considerar que a marquesa parece ter uma religiosidade diversa da de 
suas filhas, pois ela “era toda devota” (1950: 52) e “já não há disso” (1950: 53), como reconhece o genro, 
o conde de Ribamar. Já as filhas da marquesa, segundo o narrador, “educadas no receio do Céu e nas 
preocupações da Moda, eram beatas e faziam o chic falando com igual fervor da humildade cristã e do 
último figurino de Bruxelas” (1950: 34). Para a geração das filhas (a mesma de Amaro), a atitude beata 
parece servir muito mais para ajudar a compor um certo perfil , tal qual a atualização com as novidades da 
moda que vem do estrangeiro, espécie de modelo de comportamento para as mulheres de uma certa 
classe, na sociedade portuguesa dos oitocentos. 

Outro aspecto a ser considerado está relacionado ao espaço geográfico. A marquesa de 
Alegros preferia o isolamento de sua quinta de Carcavelos, onde, apesar de as filhas enfastiarem-se, “A 
Religião e a Caridade eram então ocupações avidamente aproveitadas”, pois “De maio a outubro estavam 
inteiramente absorvidas pelo trabalho de salvar a sua alma; liam os li vros beatos e doces; como não 
tinham [o teatro de] S. Carlos, as visitas, (...) recebiam os padres e cochichavam sobre a virtude dos 
santos. Deus era o seu luxo de Verão.” (1950: 34). Com a morte da marquesa, elas voltam para Lisboa 
apesar de uma delas considerar que “onde ainda se encontra alguma fé, é nas aldeias” (1950: 57).  

Como vemos, se a marquesa tinha um respeito devoto pelos padres, e estava sempre 
preocupada com os interesses da Igreja, para as filhas a situação não é a mesma. A relação que ambas 
mantém com a religião está marcada pela superficialidade, já que Moda e receio do Céu estão no mesmo 
plano, como também pela falta de opção de lazer que os meses de verão passados na província 
impossibili tam. 

Também devemos levar em conta que no espaço da cidade dificilmente a sedução de 
Amélia por Amaro se daria da forma como ocorreu. Até porque o poder que o sacerdócio, de modo geral, 
exerce sobre as mulheres em Leiria, não se dá da mesma maneira em Lisboa, sobretudo na classe social 
que é aí principalmente enfocada, a alta aristocracia. 

Em primeiro lugar, a relação de Amaro com essa classe é de subserviência; agregado da 
família, conta com a sua bonomia para ser indicado para uma freguesia melhor do que a de Feirão, 
localidade que o próprio ministro que freqüenta a casa do conde de Ribamar ignora onde fica. Por sua 
vez, as colocações nas boas paróquias são obtidas através da intervenção do poder civil , como 
“recompensas dos bons serviços” (1950: 53), deixando claro o papel do clero e sua relação com o Estado. 
Em vários momentos, no longo trecho que descreve Amaro na casa do conde de Ribamar aguardando que 
o seu requerimento de transferência seja atendido, o narrador destaca a atitude servil do padre: ele curva-
se servilmente diante do ministro (1950: 52); apanha servilmente uma luva que um dos freqüentadores da 
casa deixou cair ao chão (1950: 58); e, por fim, quando sua soli citação é atendida, “Amaro fez uma 
cortesia e, servil” , agradeceu ao ministro (1950: 63). 

Podemos pensar que no espaço da grande cidade, capital do país, onde são traçados os 
destinos da nação, e na classe social a que tem algum acesso, mas numa clara posição de subalternidade, a 
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situação de Amaro, um “eclesiástico novo” , como salienta o ministro ao relutar indicá-lo para Leiria, é de 
dependência, de subserviência, como já apontamos, muito diferente do poder que exercerá na província, 
ao menos no círculo de beatas que passa a freqüentar. 

Tanto que o domínio que exerce sobre Amélia é visto por ele como uma espécie de desforra 
compensatória da humilhação sofrida, não apenas em relação ao poder aristocrático, mas também em 
relação à hierarquia eclesiástica e as regras da instituição religiosa ao qual está vinculado: 
 

Amaro gozava prodigiosamente esta dominação; ela desforrava-o de todo um passado de 
dependências – a casa do tio, o seminário, a sala branca do senhor conde de Ribamar... A 
sua existência de padre era uma curvatura humilde que lhe fatigava a alma; vivia da 
obediência ao senhor bispo, à câmara eclesiástica, aos cânones, à Regra que nem lhe 
permitia ter uma vontade própria nas suas relações com o sacristão. E agora, enfim tinha ali 
aos seus pés aquele corpo, aquela alma, aquele ser vivo sobre quem reinava com 
despotismo. Se passava os seus dias, por profissão, louvando, adorando e incensando Deus, 
- era ele também agora o Deus duma criatura que o temia e lhe dava uma devoção pontual. 
(1950: 413-414) 

 

O sacerdócio, para ele, é visto como profissão, a que o submeteram as pessoas de maior 
influência que decidiram o seu destino; Amaro se vê, portanto, aprisionado tanto a uma classe social 
como a uma ordem religiosa que lhe impõem uma série de limitações. É no espaço da província que ele 
consegue ascender e exercer, ao lado do cônego Dias, despoticamente, a sua ânsia de poder. E é aí, nesse 
espaço em que poder e religião ainda se confundem, que erotismo e sacralidade se entrecruzam nesse 
romance de Eça de Queirós.  

A primeira manifestação erótica de Amaro, associada a símbolos considerados sagrados, 
ocorre quando, ainda seminarista,  
 

esquecia a santidade da Virgem, via apenas diante de si uma linda moça loura; amava-a; 
suspirava; despindo-se olhava de revés lubricamente; e mesmo a sua curiosidade ousava 
erguer as pregas castas da túnica azul da imagem e supor formas, redondezas, uma carne 
branca... (1950: 43) 

 

A atitude de Amaro pode ser facilmente justificável, se levarmos em conta que o período 
em que estuda no seminário coincide com o da adolescência, portanto, com o do despertar da sexualidade, 
e que, nesse espaço, o único acesso ao feminino se dá através de imagens sacralizadas. Por outro lado, o 
intriga a ambigüidade de tratamento dado à imagem da mulher, afinal, “Que ser era esse, pois, que através 
de toda a teologia ora era colocada sobre o altar como a Rainha da Graça, ora amaldiçoada com 
apóstrofes bárbaras?” (1950: 44).   

Esse tratamento ambíguo dado à figura feminina, tão caro à literatura romântica, atravessa o 
século XIX, e aparece nessas reflexões do romance queirosiano. No entanto, não é esse percurso que nos 
interessa investigar no momento. No caso de Amaro, a fantasia com  a Virgem não se restringe a sua fase 
juvenil. Já adulto e amante de Amélia, a veste com a capa de Nossa Senhora, e extasiado diante da 
“voluptuosidade beata” que envolvia a imagem da amante assim vestida, “babava-se para ela” e dizia: 
“Oh filhinha, és mais linda que Nossa Senhora!” (1950: 425).  

Aliás, a relação dele com a figura da Virgem é bastante complexa. Não só podemos pensar 
que ele tenta, em sua relação com Amélia, reproduzir a da Sagrada Família, ele como o Deus pai, ela 
como a Virgem, como também tem uma necessidade de se ver como superior a Nossa Senhora na 
hierarquia católi ca. Ao “martelar-lhe os ouvidos com a glorificação do sacerdócio” (1950: 415), como 
forma de legitimar o poder que quer exercer sobre Amélia, Amaro questiona: 
 

Onde havia uma autoridade igual à sua? Nem mesmo na corte do Céu. O padre era superior 
aos anjos e serafins – porque a eles não fora dado como ao padre o poder maravilhoso de 
perdoar os pecados! Mesmo a Virgem Maria, tinha ela um poder maior que ele, padre 
Amaro? Não: com todo o respeito devido à majestade de Nossa Senhora, ele podia dizer 
com S. Bernardino de Sena: “o sacerdote excede-te o mãe amada!” -  porque se a Virgem 
tinha encarnado Deus no seu castíssimo seio, fora só uma vez, e o padre, no santo sacrifício 
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da missa, encarnava Deus todos os dias! E isto não era argúcia dele, todos os santos padres 
o admitiam... (1950: 416)  

 

Já no imaginário de Amélia o seu relacionamento com Amaro é uma forma de ascese, em 
função  deste “poder divino do padre, [d]esta famil iaridade com Deus” (1950: 417). Tanto que ela acaba 
por acreditar “na promessa que ele repetia sempre: que ser amada por um padre chamaria sobre ela o 
interesse, a amizade de Deus” . Mais que isto, acreditava “que a virgindade não se estraga nos abraços 
santos dum padre...” (1950: 417). Ou seja,  a relação de Amélia com Amaro seria tão imaculada como a 
de Deus com a Virgem. Porém, para ela, esse encanto, que já começara a se quebrar quando suspeita da 
pertinência das afirmações de Amaro – via muito bem que ele ficava pálido quando a paralítica Totó 
uivava, como forma de expressar que condenava o relacionamento ilí cito existente entre o padre e Amélia  
– irremediavelmente se rompe quando Amaro profana o manto da Virgem, tentando transformar sua 
amante na imagem do primeiro objeto de desejo que teve.  

Parece assim que, neste romance, o espaço onde o erotismo é possível é apenas aquele em 
que mesmo um padre socialmente mediano, como é o caso de Amaro, pode ter um poder absoluto sobre 
seu rebanho. Qualquer descrença rompe essa relação, como ocorre no li vro. Podemos notar que após a 
cena do manto, o relacionamento entre eles se altera e o próprio enredo, até então centrado na conquista e 
no gozo, se modifica: agora trata-se de esconder o que havia ocorrido, de arrumar um possível marido 
para a mãe solteira ou, como de fato ocorre,  apagar todas as provas do amor proibido.  

Curiosamente, se alguém no romance termina com um conhecimento maior do que tinha no 
início do enredo é Amaro, ele aprendeu muito bem que para mais tranqüilamente dar vazão a seus desejos 
deve ser mais cauteloso. Quando no final passa por ele e o cônego Dias “uma criaturinha delgada e 
pálida, de olheiras batidas, os cotovelos agudos colados a uma cinta de esterilidade, pouff enorme vestido, 
cuia forte, tacões de palmo” e o cônego ironicamente afirma “aquilo é que você queria confessar”, Amaro 
responde: “Já lá vai o tempo padre mestre (...), já as não confesso senão casadas” (1950: 616).  

Se Antero, como dissemos, apontava como uma das principais causas da decadência a 
influência da religião, o irônico e trágico final do li vro parece apontar que “a nódoa negra e fúnebre do 
clero” , como a chamará Cesário Verde (1983: 92), continua presente. Quando o conde de Ribamar afirma 
que Portugal é “a inveja da Europa” , o espaço da paz, da prosperidade e do contentamento, o narrador não 
deixa de contrapor a imagem do “homem de estado e dos dois homens da religião” que estão “ junto às 
grades do monumento” à do épico:  
 

Ali ao pé daquele pedestal, sobre o fio olhar de bronze do velho poeta, ereto e 
nobre, com seus largos ombros de cavaleiro forte, a epopéia sobre o coração, a espada 
firme, cercado dos cronistas e poetas heróicos da antiga pátria – pátria para sempre passada, 
memória quase perdida. (1950: 620) 

 

Sabemos que para a manutenção dessa paz outras Amélias precisarão morrer e outros bebês 
entregues a tecedeiras de anjos. Mas, afastando-se de Antero, a imagem final do romance parece insinuar 
que falta a Portugal uma correta viril idade. Afinal, o poeta de ombros largos está ereto e possui uma 
espada firme, duas evidentes metáforas fáli cas. Assim, pouco antes do Cesário de “O sentimento dum 
ocidental” , podemos encontrar neste romance uma imagem positi va das navegações. Mais isso certamente 
já é assunto para um outro momento. 
 

RESUMO: A questão do sagrado é fundamental na obra de Eça. O crime do Padre Amaro e as Vidas de 
Santos, publicados respectivamente no início e fim de sua vida literária, mostram bem o quanto esta 
temática é uma das mais importantes questões que tentou abordar. Em nossa fala pretendemos analisar a 
forma peculiar como em sua escrita constrói-se um espaço em que sagrado e erotismo se entrecruzam. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eça de Queirós, sagrado, erotismo, romance oitocentista 
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ABSTRACT: The reflection on the concept of exile in li teratures of Portuguese language is carr ied 
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Há referências históricas a exílio em papiros de dois mil anos antes de Cristo, assim como 
na Grécia e no antigo Oriente em datas também anteriores a Cristo. Do século XVII à metade do século 
XIX, existia clinicamente o conceito do “mal do exílio” . No século XX, os exilados mais comuns foram 
os refugiados políti cos, seja os da Segunda Guerra Mundial, seja os das ditaduras latino-americanas1. 
Nesse sentido, Stuart Hall afirma que  

 

a migração e os deslocamentos dos povos têm constituído mais a regra que a exceção (...). 
As pessoas têm se mudado por várias razões – desastres naturais, alterações ecológicas e 
climáticas, guerras, conquistas, exploração do trabalho, colonização, escravidão, semi-
escravidão, repressão políticas, guerra civil e subdesenvolvimento econômico. (2003: 15) 
 

Assim, busca-se refletir sobre a mudança do conceito de exílio na literatura de língua 
portuguesa, mostrando qual era o contexto sociohistórico na produção de poemas escritos no fim do 
século XIX sobre esse tema e comparar com o contexto atual que influencia diretamente na produção de 
romances contemporâneos, produzidos no fim do século XX.  

A literatura do final do século XIX tinha uma forte carga nacionalista, buscando construir a 
utopia da pátria e acreditando na impossibili dade de viver feli z fora da terra natal, local onde o poeta 
deveria integrar-se e identificar-se plenamente. Já no final do século XX, com o conceito de pós-colonial 
e de diáspora predominando na literatura contemporânea, as noções de pátria e nação tornaram-se 
questionadas e opacas, negando assim um espaço à utopia nacionalista durante o exílio e criando 
conseqüentemente um ambiente para uma atopia, entendida como uma ausência de possibili dade de 
identificação nacionalista para aqueles que saíram da sua terra natal e encontram-se exilados, não só 
fisicamente, mas também psicologicamente. Hall (2003: 27), por exemplo, mostra a existência desses 
sentimentos em caribenhos que viveram por muitos anos na Grã-Bretanha e que conseguem um retorno 
para o país natal. 

O corpus desse artigo constitui-se de dois romances contemporâneos do escritor português 
Lobo Antunes – Os cus de Judas (1979) e O Esplendor de Portugal (1997) – e de poemas produzidos no 
auge da escola romântica, destacando-se a “Canção do exílio” , de Gonçalves Dias. Os outros poemas do 
século XIX são “A noite da minha terra” (1847), de Caldre e Fião; “Minha terra” (1859), de Casimiro de 
Abreu; “Minha terra” (1874), de Rocha Galo; “Minha terra” (c. 1880), de Pinto Monteiro e “Minha terra”, 
do Lobo da Costa. Esse corpus será utilizado muito mais como fonte de argumentação das reflexões 
teóricas propostas do que analisados de forma mais aprofundada ou detalhada2. 

A aproximação desse corpus possibilit a refletir e questionar o chamado pós-colonial, pois 
será possível utilizar esse termo na literatura contemporânea de países como Brasil e Portugal? Ou esse 

                                                
1 Esse é o caso de Sérgio Kokis, brasileiro naturalizado canadense, autor que estreiou com o li vro escrito 
em francês A casa dos espelhos, cujo narrador está no exílio no Canadá por causa da ditadura brasileira: 
“o estrangeiro usa uma máscara de aparência anódica para ser aceito (...) Representa um papel para se 
integrar (...) O exílio me permitiu descobrir então que eu não sofria como os outros, que, ao contrário, eu 
sempre tinha sido um estrangeiro, por toda parte” (2000: 36). 
2 Análises mais detalhadas desses poemas podem ser vista nos três artigos meus citados na bibliografia. 
Os poemas e as biografias de Rocha Galo e Pinto Monteiro estão disponíveis na página 
www.dla.furg.br/ecodosul. 
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conceito deve ser apli cado à literatura luso-brasileira do século XIX, quando cronologicamente foi nosso 
período pós-colonial? Como aplicar, na relação luso-brasileira, esses termos comumente usados aos 
outros países que tiveram suas colônias emancipadas após a Segunda Guerra Mundial?  

Refletir sobre essas importantes questões para a literatura de língua portuguesa é o objetivo 
deste artigo, buscando contextualizar teóricos como Homi Bhabha e Stuart Hall no contexto das 
literaturas brasileira e portuguesa.  

O olhar contemporâneo em conjunto sobre esses textos de diferentes séculos evidencia a 
mudança da visão sobre o conceito de nacionalidade existente na literatura dessas épocas, demonstrando a 
consciência (ou não) dos textos sobre a (im)possibili dade de retorno à terra natal e até mesmo da infância 
nessa terra.  

Para Hall, perpassa no conceito de pós-colonial dois traços distintos: um caráter 
cronológico, baseado num sistema binário em que se separa colonial e pós-colonial, e um caráter teórico, 
baseado na permanência dos efeitos secundários na relação de configuração de poder, que ainda ocorrem. 
Tanto um traço como outro habilitariam considerar a relação Brasil -Portugal no século XIX como sendo 
pós-colonial, embora só tenha havido uma mudança nas relações globais no século seguinte, quando 
várias colônias conseguiram independência política das metrópoles européias, mas raras foram as que 
conseguiram mudar “as novas relações e disposições de poder” (2003: 107). Assim, se fica fácil apli car o 
conceito de pós-colonial para a ficção de Lobo Antunes, vale saber se haveria utilidade teórica de usar um 
conceito “quali tativo” , nos termos de Hall , para uma época que só se equivale de forma “descritiva” à 
contemporânea.  

Outro argumento é considerar que se, no caso contemporâneo, a diáspora foi da ex-colônia 
para a ex-metrópole, o caso aqui analisado é diferente, pois a maior migração foi sempre de Portugal para 
o Brasil, como são exemplos os poetas Rocha Galo e Pinto Monteiro, entre outras centenas de imigrantes 
portugueses que realizaram trabalho braçal em terras brasileiras. 

Esse dado é uma forte evidência de que, apesar de possível cronologicamente, a 
classificação de pós-colonial para o período pós-1822 é inadequado e deixaria de absorver diversos outros 
aspectos sociohistóricos na relação entre Brasil e Portugal, restringindo o conceito teórico a um mero 
detalhe temporal. 

Bhabha, no início do capítulo “DissemiNação” , mostra que também participou “das 
reuniões de exilados, emigres e refugiados, às margens de culturas estrangeiras, (...) reunindo os signos de 
aprovação e aceitação” (1998: 198), citando a importância de Eric Hobsbawn que “escreve a história da 
nação ocidental moderna sob a perspectiva da margem da nação e do exílio de migrantes [e que] a 
emergência da última fase da nação moderna, a partir de meados do século XIX, é também um dos mais 
duradouros períodos de migração em massa do Ocidente” (1998: 199).  

Para esse historiador, “a nação preenche o vazio deixado pelo desenraizamento de 
comunidade e parentescos” (1988: 199), criando assim uma estabili dade em torno do termo nação que é 
negada por Bhabha, pois a nacionalidade seria uma “construção cultural” e “uma forma de afiliação social 
e textual” com “estratégias complexas de identificação cultural” (1988: 199). Bhabha cita ainda o termo 
“alegoria nacional” de Jameson, “em que o contar da história individual e experiência individual não 
podem deixar de, por fim, envolver todo o árduo contar da própria coletividade” (1998: 200). 

A partir da reflexão desses teóricos, é possível verificar a importância de verificar a 
presença, por exemplo, de exilado na relação Brasil e Portugal, escrevendo – assim como Eric Hobsbawn 
– a história das nações brasileira e portuguesa pela margem da nação e pelo exílio, porque os exilados 
brasileiros e portugueses também construíram de forma sintomática no século XIX os ideais iluministas, 
que são a base do conceito de “alegoria nacional” feita por Jameson e de “construção cultural” , criticada 
por Bhabha na contemporaneidade. 

Somente nos romances contemporâneos é possível verificar a queda desses paradigmas 
nacionalistas, em que tanto a alegoria nacional como a construção cultural são questionadas dentro da 
ficção, apresentando-se de forma rasurada e ambígua. A semelhança entre a ficção inglesa – foco da 
análise de Bhabha – e a portuguesa é exempli ficada pela sua citação do romance Os versos satânicos, de 
Salman Rushdie, em que é mostrado que “o problema dos ingleses” – e também dos portugueses – “é que 
a história deles se fez no além-mar, daí eles não saberem o que ela significa” (1998: 234). 

Conforme Cláudio Cruz, Caldre e Fião – numa nota de rodapé do romance A divina pastora 
(1847) – faz o provável primeiro intertexto do poema de Gonçalves Dias com “A noite da minha terra”, 
que mostra um eu-lírico que, durante uma estada no Rio de Janeiro, ressalta as qualidades de Porto 
Alegre. Trata-se de um diálogo em que se observam reflexões sobre as diferenças da noite em Porto 
Alegre (“ lá”) e no Niterói (“aqui” ). 

Outro autor brasileiro que também segue o tema do exílio é Casimiro de Abreu, que 
tematiza a saudade do Brasil nos poemas iniciais do li vro As primaveras (1859), principalmente nos 
poemas “Canção do exílio” , “A canção do exílio” e “Minha terra”. Neste último, datado de 1856, a 
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canção de Gonçalves Dias é usada como epígrafe e como mote para o título e apresenta nos versos 
iniciais a idéia de que “Todos cantam sua terra,/ Também vou cantar a minha.”. Assim, o sujeito lírico 
mostra as qualidades que existem amplamente no Brasil por ser a “minha terra” e que não existem em 
qualquer outro lugar, sem fazer referência direta a um país específico. 

Em oposição aos cantos brasileiros, dois autores portugueses – que moravam no sul do Rio 
Grande do Sul – publicam seus poemas idolatrando Portugal: José Antônio da Rocha Galo (1852-1890) e 
Francisco Guilherme Pinto Monteiro, repetindo o título “Minha terra”, usado por Casimiro de Abreu. 

Usando os versos iniciais de Casimiro como epígrafe, Rocha Galo publica, em 1874, seu 
poema no jornal rio-grandino Eco do Sul, preocupando-se principalmente em mostrar que, apesar das 
diferenças, as naturezas, tanto de Portugal como do Brasil, são grandiosas. Já o poema de Pinto Monteiro, 
falecido em Rio Grande em 1889, serve como mote para a resposta do poeta pelotense Lobo da Costa, 
que publica o seu poema “Minha terra” no livro Flores do campo (1904). 

De forma geral, os poemas analisados mostram sujeitos líricos que estão distantes de sua 
terra natal e que a rememoram, em diversos graus, de forma idealizada, buscando na evasão o conforto 
que não existe no exílio atual. Ocorre assim a manutenção do conceito de nação e a produção de obras 
que servem como alegoria nacional e que assimilam de forma inconsciente o projeto da construção 
cultural da nação. Já nos romances portugueses analisados, não há idealização alguma, pois ambos usam 
do disfemismo descriti vo em cenas de violência física ou psíquica. 

A passividade – característica típica dos poetas românticos – perpassa esses poemas e induz 
a uma análise inicial de que os sujeitos líricos sejam melancólicos em sua maioria, até mesmo porque é 
comum em literatura de migrante e de exílio a idéia de que a permanência no estrangeiro seja breve. A 
melancolia – uma característica forte da literatura contemporânea – ocorre fortemente nos romances 
citados, demonstrando como a sociedade atual atua frente à impossibili dade de solução de problemas, 
como a falta de identidade com a terra natal. 

O romance Os cus de Judas tematiza o exílio a partir de um narrador anônimo que 
“dialoga” à noite num bar e rememora seu passado, principalmente a participação na guerra em Angola, 
então colônia portuguesa em busca de independência, e seu posterior retorno para Portugal, que não 
trouxe a identidade desejada, tornando-o estrangeiro na própria terra natal. O Esplendor de Portugal 
igualmente questiona o conceito de exílio, já que tanto a mãe-narradora, que acaba morrendo no exílio, 
como os três filhos narradores que retornam para Portugal, não conseguem desligar-se do sentimento 
melancólico e da falta de identificação com o país em que vivem, seja ele o natal ou não. 

Assim, a leitura conjunta dos poemas românticos e dos romances contemporâneos 
possibilit a a percepção de que houve uma mudança da idealização da pátria no século XIX a uma 
consciência da “destruição” de pátria no século XX, já que a busca pela cor local da terra natal foi 
transformada numa crítica mordaz pelo entre-lugar destinado ao exilado, mesmo que este consiga o 
desejado retorno geográfico. Essa mudança deve-se em grande parte ao fim do período de formação dos 
estados nações ocorrida até meados do século XX e ao estabelecimento de um período em que as nações 
começam a ser questionadas e relativizadas por seus integrantes.  

Essa mudança força, também, a conclusão da impossibili dade de apli car o termo “pós-
colonial” para os poemas do século XIX, apesar da semelhança “descritiva” com o atual pós-colonial, já 
que há grandes diferenças na base “qualitativa” desse conceito, impedindo assim a comparação mais 
aprofundada da relação luso-brasileira do pós-1822 com a relação afro-portuguesa do fim do século XX. 

Para os sujeitos líricos do século XIX, ainda havia como buscar na arte uma forma de 
declarar sua identidade nacional, de forma fixa e incrustada no indivíduo desde seu nascimento até a 
desejada morte na terra pátria, exemplificada pela total oposição entre as duas nações (ou região), entre o 
“ lá” e o “cá”, de Gonçalves Dias, a “Niterói” e a “Porto Alegre” , de Caldre e Fião. O único que pouco 
realiza esse binarismo radical é Rocha Galo e, ao fazê-lo, admite que essa oposição entre Brasil e Portugal 
é derivada de sua saudade: 

 

A minha pátria é mais linda: 
Tudo ali canta e suspira, 
Se é verdade ou mentira 
A saudade é que m'diz. 
 

Nos romances contemporâneos, esse binarismo é desfeito, destacando a figura do duplo. 
Esse processo é exemplar tanto no personagem narrador de Os cus de Judas, como em Carlos de 
Esplendor de Portugal, romances do português Lobo Antunes, pois esses personagens – com a 
experiência na Angola, “no além-mar” – tomam consciência, ao contrário dos outros portugueses, da 
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impossibili dade de uma identidade fixa e que possuem características que os definem somente conforme 
o local e momento em que estão, desfazendo o tradicional binarismo, pois ora são identificados como 
“senhor”, ora como “escravo” . 

Se no século XIX o exílio no estrangeiro era visto como uma punição, pois o indivíduo não 
conseguia satisfazer o princípio básico de ligar-se à terra materna, a atualidade mostra que também pode 
existir um exílio na terra natal, esta também como punição aos que retornam e trazem o elemento do 
diferente (ou do estranho) para dentro da chamada “unidade nacional” , destoando-se assim da construção 
do que é ser nacional dentro da “comunidade imaginada” , como Benedict Anderson define os países 
nacionais. 

Todos os poemas escolhidos possuem sujeitos líricos que buscam o retorno à pátria antes da 
morte, pois esse era um indício de que o contato com a terra de origem seria estabelecido pelo menos 
próximo à eternidade. O desejo à infância – ocorrida p. ex. em Rocha Galo – é tratado como possível, 
mesmo que metaforicamente, explicitando a consciência idealizante dos românticos. 

Nas obras de Lobo Antunes, a morte ocorre em solo estrangeiro no caso da narradora-mãe 
de O Esplendor de Portugal, e a morte psicológica do narrador anônimo de Os cus de Judas também 
ocorreu na África, já que foi com o retorno para Portugal que este tomou consciência da impossibili dade 
de retorno à vida anterior à guerra, não havendo espaço nem para um idíli co retorno à infância (descrita 
no primeiro capítulo desse romance), nem mesmo para uma vida adulta padrão, já que ele traz uma 
consciência crítica que falta aos outros moradores de Lisboa, que “a longa permanência fora da casa, 
tanto desfigura o rosto e o corpo como altera a marcha, corrompe o sotaque, modifica os costumes, 
tornando estrangeiro, até irreconhecível o infeli z retornado” (QUEIROZ, 1998: 42). 

Em outro importante ponto, os autores românticos utilizam a nostalgia do solo natal como 
mola produtora da escrita, numa tentativa de transformar a experiência negativa do exílio como fonte de 
adoração ao país natal, o que traz “honra” ao poeta, até mesmo porque a escrita torna-se um companheiro 
durante a solidão do exílio: 

 

Bem hajas flor que me alentas 
Com um raio de esperança 
E transformas em bonança 
A tempestade da dor. 
Em paga de teus perfumes  
Dou-te o meu pranto sentido 
Esse orvalho decaído 
Da alma do trovador. 
(GALO: 1874, 4) 
 

Nesses poemas, o conceito de nação está em pleno auge e a integração com a terra de 
nascimento é buscada de forma incessante na literatura como uma forma de catarse, assim há uma dor que 
necessita e deve ser pronunciada, mostrando faces nostálgicas, pois os sujeitos líricos ainda crêem na 
volta, ainda desejam a volta para casa, imaginando a terra natal igual a antes, sem perceber a 
impossibili dade do retorno ao passado. 

Há, portanto, uma semelhança parcial com os romances de Lobo Antunes, pois nesses 
textos a dor permanece e não consegue transformar-se em catarse, evidenciando uma consciência da 
irrecuperabilidade do passado, pois tanto o exílio como o retorno são inúteis para possibilit ar a 
transformação de vida em experiência narrativa.  

Esse sentimento é narrado em Os cus de Judas:  
 

De modo que quando alguém invade a minha solidão, me sinto, sabe como é, como um 
eremita à esquina de uma praga de gafanhotos, e tento penosamente recordar-me do 
Morse das palavras, reaprendendo os sons à maneira de um afásico que recomeça, 
dificilmente, a usar um código que esqueceu. (ANTUNES: 1988, 157) 
 

Tanto esse narrador de Os cus de Judas, como os três irmãos-narradores de O Esplendor de 
Portugal retornam, mas não conseguem obter a feli cidade imaginada durante a permanência na terra 
estrangeira, fato que demonstra a instabili dade na atualidade de conceitos como nação e indivíduo, já que 
esses “portugueses” acabam por identificar-se mais com os angolanos e seu novo país do que com o tipo 
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de vida habitual de Lisboa, onde permanecem sempre com o sentimento de estranho, como outras falas 
em Os cus de Judas demonstram: “Entenda-me: sou homem de um país estreito e velho” (ANTUNES: 
1988, 37) e “Flutuo entre dois continentes que me repelem” (ANTUNES: 1988, 226) 

Os exilados dos poemas ainda buscam conservar as formas tradicionais da sua cultura, sem 
buscar uma negociação com a terra do presente, buscando manter-se fixoS na identidade nacional 
construída. Esse imobili smo é o comum do período romântico pelo seu caráter nacionalista, em que 
predomina a recusa do diferente. Ao contrário, a prosa de Lobo Antunes usa de personagens que se 
hibridizam, cujas identidades não são constantes ou fixas, construindo o que pode ser chamado de 
identificações, devido à sua mobili dade. Essa ação é a retratada por Hall (2003: 61) no caso inglês de 
forma semelhante, em que predomina uma instabili dade entre eu e o outro. 

Esse sentimento alia-se perfeitamente ao descrito por Freud, no artigo sobre o “O estranho” , 
pois o estranho nesses romances tem uma dupla face: aquilo que é conhecido, mas que recalcado tornou-
se símbolo de temor e medo. O estilo de vida desses personagens portugueses, brancos, de classe média é 
inadequado ao estilo de outros portugueses, brancos e de classe média que viveram sempre em Portugal, 
tornam-se estrangeiros na terra que deveria acolhê-los como natal. 

Os poetas Rocha Galo e Pinto Monteiro são exemplos de autores que praticam 
“contranarrativas da nação que continuamente evocam e rasuram suas fronteiras totalizadoras” 
(BHABHA, 1998: 211), pois, ao publicarem no Brasil poemas que idolatram Portugal3, esses autores 
deturpam as tradicionais formas fixas de narrativa nacionalista, procurando um lugar “dentro do Heim da 
cultura nacional e seu discurso uníssono” (BHABHA, 1998: 231). 

Nas obras analisadas, embora em séculos diferentes, esses autores conseguiram através da 
literatura negociar em diversos graus, mas sempre de forma agonística, suas culturas de forma semelhante 
aos escritores descritos por Hall e Bhabha, demonstrando que o Brasil – e também Portugal – é uma 
“nação dividida no interior dela própria” (BHABHA, 1998: 209) e que “os próprios conceitos de culturas 
nacionais (...) estão em profundo processo de redefinição” (BHABHA, 1998: 24). 

São raros – ou até mesmo inexistentes – exemplos de textos literários do século XIX em 
que se busca um caráter híbrido, com uma “ lógica cultural de tradução” (HALL, 2003: 74), bem ao 
contrário da literatura contemporânea, em que esse movimento é exemplar. Conclui-se assim que as 
comunidades migrantes brasileiras e portuguesas do século XIX pouco evidenciaram suas “marcas de 
diáspora, da ‘hibridização’ e da différance” (HALL, 2003: 83) em sua literatura, preferindo traçar opções 
de negação ou assimilação do Outro e que, portanto apesar de possível, o uso desses termos pode e deve 
ser relativizado no caso brasileiro e português, principalmente se considerado na literatura do século XIX. 

Assim como alguns dos poetas, Lobo Antunes consegue um retorno à “pátria”, mesmo que 
perturbado psicologicamente pela participação na guerra, tendo reconhecimento pela sua produção 
literária. A repetição dessas ações leva a pensar que houve uma mudança no tratamento literário dado ao 
exílio, mas pouco mudou no tocante a aspectos sociohistóricos. 

 

RESUMO: A reflexão sobre o conceito de exílio nas literaturas de língua portuguesa é feita a partir da 
comparação do contexto histórico de poemas românticos – como a “Canção do exílio” , de Gonçalves 
Dias – com o de romances contemporâneos, como Os cus de Judas e O esplendor de Portugal, ambos de 
Lobo Antunes. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Gonçalves Dias; Rocha Galo; Lobo Antunes; exílio; contemporâneo 

                                                
3 Essa negação da cultura local também foi feita por outros poetas portugueses emigrados para o Rio 
Grande do Sul, como Azevedo Júnior e Albino Costa, ao publicar poemas que tematizam personagens 
históricos portugueses como respectivamente Marquês de Pombal e a dupla de aviadores portugueses 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 



Artur Emilio Alarcon VAZ     131 

 
Minha terra 4 

Tem tantas belezas, tantas, 
A minha terra natal, 

Que nem as sonha um poeta 
E nem as canta um mortal! 

- É uma terra de amores 
Alcatifada de flores, 

Onde a brisa em seus rumores 
Murmura: - não tem rival! 

Casimiro de Abreu 
Minha terra é o velho mundo,  
Mundo de amor sem igual. 
Tem primores, melodia 
Nas horas do fim do dia, 
Em noites de calmaria... 
Minha terra é - Portugal. 
 
Não há terra mais formosa 
Do que aquela em que nasci. 
Tem rouxinóis que descantam. 
Roseiras que se levantam, 
E monumentos que encantam 
Plantados no chão de ali. 
 
Nem a América nascente 
Tem tanto brilho e fulgor: 
Minha terra é um paraíso, 
De Deus mimoso sorriso, 
Em tudo ali eu diviso 
Graça, beleza e primor. 
 
Os seus filhos são valentes, 
Que o diga o cerco de Ormuz; 
São soldados destemidos, 
Na luta nunca vencidos, 
Que se não prostram rendidos 
Senão diante da cruz. 
 
Onde um mais alto portento 
Do que a serra do Pilar?! 
O Douro não tem irmão, 
É li vre, correndo então, 
Porque não teme o grilhão 
Que vão-lhe aos pulsos lançar. 
 
Portugal é minha terra, 
Terra de amor sem igual! 
Ali as aves suspiram. 
E as aragens que deliram 
Aos infinitos atiram 
Os seus hinos - Portugal! 
 

                                                
4 MONTEIRO, Pinto. Minha terra. In: COSTA, Lobo da. Flores do campo. Pelotas, Rio Grande: Livraria 
Comercial, 1904. p. 83-84.  
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"A noite da minha terra" 5 
 
Fugiu do dia a brancura, 
Chega a noite em sombra envolta, 
Traz no aspecto a feiúra, 
Traz a negra trança solta; 
Não vem garbosa e toucada 
Das estrelas rutilantes 
Espalhar pelos amantes 
Prazeres de enamorada 
 
O janeiro se entristece 
Sem luz para refletir, 
No jardim a flor fenece, 
Não vê-se o campo sorrir; 
Aqui é tudo tristeza 
Quando vem da noite a face, 
Não goza do amor enlace 
A tristonha natureza. 
 
Mas lá no meu Porto Alegre 
Como és, noite, graciosa! 
Lá tu não tens quem te regre 
Com matina ruidosa 
A hora do alevantar: 
Podes com doce alegria 
O poder do curto dia 
Sobre a terra disputar. 
 
Em teus braços a natura 
Lá gosta bem de brincar, 
E na tua formosura 
Sua face retratar. 
Como corre ameno o rio 
Copiando o arvoredo, 
Quando tu por um brinquedo 
Tens com Vênus desafio! 
 
Como aqui és poeirosa, 
Abafada e sem primor! 
Não sabes da amante ansiosa 
Favorecer doce amor? 
Lá quando frios ventilam 
Desabridos Minuanos 
Fere Amor sem fazer danos 
Os corações que vacilam. 
 
Teu véu de graça deixaste  
Nos morros da minha terra, 
Lá onde, amiga, brincaste, 
Com os pinheiros da serra? 
Teus raios de luz sutil  
O Guaíba os recolheu? 
Aqui tens a cor do breu 
E lá tens a cor do anil. 

                                                
5 Este poema encontra-se em nota de rodapé do romance A divina pastora (p. 213-217), de Caldre e Fião, 
cuja primeira edição data de 1847, sendo considerado, por Guilhermino César, como “o criador do 
romance no Rio Grande do Sul” . No original, há a referência final: “Rio de Janeiro, 20 de novembro de 
1845”. 
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Lá deixaste as baforagens 
Da rosa e dos alecrins 
Do Caí nas doces margens 
Perfumadas de jasmins? 
Lá deixaste as cantorias, 
E tocatas primorosas, 
Que em horas silenciosas 
Nos enchiam de harmonias? 
 
Oh, deixaste!... E indo há pouco 
Lá no céu do meu país 
Da palmeira amaste o coco, 
Foste soberba e feli z! 
Viste as fontes de cristal, 
Sussurro dos pessegueiros, 
Os mal-me-queres rasteiros 
Co'a cor do rico metal. 
 
Viste elegante a Matriz 
Da minha linda cidade; 
Viste o alto que se diz 
Da Bronze, e a Caridade; 
Tu viste o Caminho Novo6 
De sarandins todo orlado, 
De Belas Caminho amado 
Pelo bom gosto do povo. 
 
Quanto és boa, oh doce amiga! 
Lá no tempo do verão! 
Minorar n'água a fadiga 
Pr'a o Riacho todos vão. 
A tua luz que ali cai 
Em ondas toda se espraia, 
Não há divisa nem raia 
Para a gente que lá vai. 
 
Aqui de nuvens coberta 
Não dás o menor prazer, 
Não há uma flor aberta 
Que perfume o teu viver. 
Na Niterói decantada 
Sempre triste te encontrei! 
Que não amas eu bem sei 
A terra do sol queimada! 
 
Como é que nestes ardores 
Podes viçosa existir! 
Para os meus e teus amores 
Vamos sozinhos fugir? 
Oh, que vamos! Eu bem sei 
Que vais lá graças ganhar, 
E eu alegre saudar 
A terra que tanto amei. 
 
 
 

                                                
6 Caminho Novo, Caminho de Belas, Alto da Bronze,  Alto da Caridade são locais da capital. Sarandins 
(ou sarandi) são arbustos ribeirinhos. 
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Aqui estás triste em degredo, 
E lá tens a cor do céu! 
Daqui me leva em segredo 
Embrulhado no teu véu, 
Que o não saibam estas gentes 
Senão quando eu lá me achar, 
Pois nem eu nem tu estar 
Podemos aqui contentes. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABREU, Casimiro de. Poesias completas. 6. ed. Rio de Janeiro: Garnier, [1883]. 
ANTUNES, Antonio Lobo. Os cus de Judas. Lisboa: Dom Quixote, 1988. 
_____. O Esplendor de Portugal. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 
AZEVEDO JÚNIOR, [Joaquim José Teixeira]. Marquês de Pombal. Frisos de luz. Porto Alegre: 

Mercantil, 1884, p. 82-84. 
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 
COSTA, Albino. As epopéias da raça. Rio de Janeiro: Farol, 1922 
COSTA, Lobo da. Obra poética. Porto Alegre: EDIPUCRS, IEL, 1991, p. 197. 
FIÃO, José Antonio do Vale Caldre. A divina pastora. 2. ed. Porto Alegre: RBS, 1992, p. 213-217.  
GALO, José Antonio de Rocha. Minha terra. Eco do Sul. Rio Grande. 03 mar. 1874, p. 1. 
HALL, Stuart. Da diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiografique. Paris: Seuil, 1975. 
KOKIS, Sérgio. A casa dos espelhos. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
MONTEIRO, Pinto. Minha terra. In: COSTA, Lobo da. Flores do campo. Pelotas, Rio Grande: Livraria 

Comercial, 1904. p. 83-84. 
QUEIROZ, Maria José. Os males da ausência ou a literatura do exílio. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998. 
VAZ, Artur Emilio Alarcon. "Canção do exílio" e seus intertextos no século XIX. Cadernos literários, n. 

7, Rio Grande: FURG, 2002, p. 19-24. 
_____. Intertextos portugueses da Canção do Exílio no século XIX. In VIII Congresso Internacional 

ABRALIC 2002. Anais.. São Paulo, NovoDisc, 2003. CD-ROM. 
_____. Portugal no Sul do Brasil: intertextos da “Canção do exílio” . Revista Letras, Curitiba, n. 59, p. 

225-237, jan./jun. 2003. 
 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (135-140) 

 

 

O HOMEM DUPLICADO OU A CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES DE 
IDENTIDADE/ALTERIDADE. 

 
Aurélio Gonçalves de LACERDA (Universidade Federal da Bahia) 

 
 
RÉSUMÉ: Si José Saramago avait publié son plus récent roman  O homem duplicado à l'époque où 
Dostoievski publia sa nouvelle Le double (O duplo (Sósia)), il aurait certainement été accusé de plagiat. 
On voudrait donc, dans cette communication, réali ser une lecture du roman O homem duplicado à partir 
d'opérateurs ancrés sur les études bakhtiniennes. On évalue ainsi, dans un premier moment, les niveaux 
de présence de O duplo (Sósia), de Dostoievski, dans la narration de Saramago pour ensuite identifier et 
analyser les aspects qui ont rapport au pluril inguisme, au dialogisme et à la polyphonie en tant 
qu'éléments constitutifs du roman de Saramago, ainsi que les procédés de construction des relations 
d'identité/altérité.  
 
MOTS-CLÉ: O homem duplicado, de José Saramago, plurilinguisme, dialogisme, polyphonie. 

 
 

“L`enfer, c`est les autres ?”  
 

Diz-se que só odeia o outro quem a si mesmo odiar, mas o pior de todos os ódios deve ser 
aquele que leva a não suportar a igualdade do outro, e provavelmente será ainda pior se 
essa igualdade vier a ser alguma vez   absoluta.1 
 

Para Bakhtin,2 o romance, melhor o gênero romanesco, em seu percurso, do nascedouro à 
modernidade, ultrapassa o unilingüismo, o monologismo, a univocidade para instaurar-se como 
plurilíngüe, dialógico, poli fônico, porquanto se constitui, enquanto narrativa, em pluralidade de 
linguagens, de “línguas”, daí o plurilingüismo -, mas, também, por apresentar multipli cidade de vozes, 
sobretudo discordantes, daí a poli fonia – para além, evidentemente, do dialogismo, enquanto elemento 
constitutivo da linguagem em situação de discurso. 

                                                
1 SARAMAGO, José. O homem duplicado. São Paulo:Companhia das Letras, 2002. p. 297. Grifos 
nossos. 
2 Quem é esse Mikhail Bakhtin (1895-1975)? São tantas e múltiplas as respostas a esta pergunta quanto 
múltiplos são os campos teóricos, disciplinas e temas sobre os quais se debruçou este autor e o seu ciclo 
de estudos. Dele, nos dizem Carlos Alberto Faraco, Cristóvão Tezza e Gilberto de Castro, tratar-se de 
excepcional pensador que “elaborou respostas qualitativamente superiores para questões centrais, 
questões (em torno da linguagem, do conhecimento, do sujeito, da consciência, da comunicação, da 
cultura, da ação, da relação sujeito/sociedade, da produção estética) da grande questão humana, 
formuladas com precisão pelo neokantismo, pelo marxismo, pela fenomenologia, pelo freudismo, pelo 
formalismo, pelo idealismo, pelo estruturali smo ou pelo pensamento religioso de origem filosófica ou 
teológica”. (i) Dele, nos fala Todorov, no Prefácio à Estética da Criação Verbal: ‘é uma das figuras mais 
fascinantes e enigmáticas da cultura européia de meados do século XX. A fascinação é facilmente 
compreensível: obra rica e original à qual nada pode ser comparado na produção soviética em matéria de 
ciências humanas” (ii). E para finalizar esta nota introdutória, vejamos o que dele afirma Boris 
Schnaiderman, um dos seus estudiosos e tradutores, em Bakhtin 40 Graus (Uma Experiência Brasileira): 
“Acho que em Bakhtin coexistem um homem religioso e um marxista, dialogando entre si. É o 
dialogismo, aparecendo soberano na própria vida de quem teorizou sobre ele” (iii). Para mim, simples 
leitor, Bakhtin é uma espécie de “Sócrates da modernidade” , com a diferença de que Sócrates pensou, 
mas não escreveu, sua voz nos vem por Platão. Mas, não são muitos os “platões” que se debruçam sobre o 
pensamento bakhtiniano, procurando entendê-lo e sistematizá-lo? 
(i) Diálogos com Bakhtin / Carlos Alberto Faraco, Cristóvão Tezza, Gilberto de Castro (orgs.) Curitiba: 
Ed. UFPR, 1996. p. , Cristóvão Tezza. Apresentação. In: Diálogos com Bakhtin. FARACO, Carlos 
Alberto e outros. (ii ) Todorov, no Prefácio à Estética da Criação Verbal:  (ii i) Bakhtin Dialogismo e 
Construção do Sentido. BRAIT, Beth (org.), Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 1997. p. 18. 
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Ao definir o romance como “diversidade social de linguagens, organizadas artisticamente, 
às vezes de línguas e de vozes individuais”,3 o autor remete, a um só tempo, para os conceitos de 
romance, de dialogismo, de plurilinguismo, de pluriestili smo, de intertextualidade, de interdiscursividade 
e de poli fonia. Isto porque como “diversidade social de linguagens” [...] “de línguas” [...] “de vozes” , a 
palavra social, precedida de diversidade e seguida de linguagens, línguas e vozes remete primeiramente 
para o conceito de dialogismo – o discurso do eu fundado no discurso de outrem –; já as expressões de 
linguagens, de línguas, de vozes,4 juntas ou isoladamente, apontam tanto para o conceito bakhtiniano de 
dialogismo quanto para o de plurilingüismo e de poli fonia. Consideramos, entretanto, que o índice de 
vozes reporta-se mais precisamente àquilo que Bakhtin denomina como poli fonia.  

Assim, o dialogismo é pressuposto, é o conceito fundador do pensamento bakhtiniano, é o 
elemento constitutivo da linguagem em situação de discurso. O dialogismo é anterior, ordena, perpassa e 
atravessa os demais conceitos. A linguagem é dialógica. Bakhtin não entende e não admite linguagem 
verbal, fala, discurso que não sejam dialógicos. 

Em Questões de Literatura e Estética, Bakhtin expõe longamente e com riqueza de detalhes 
aquilo que denomina de formas composicionais da organização e da introdução do plurilingüismo no 
romance, afirmando que são elas extremamente variadas. Vão, essas formas, segundo ele, desde a mais 
evidente, aquela que, historicamente, nos é dada pelo chamado romance humorístico até os ditos gêneros 
intercalados, passando pela introdução do suposto autor ou narrador; cujo discurso pode exibir as marcas 
do discurso de outrem pela presença de reticências, interrogações, interjeições; pela introdução do 
discurso das personagens, ou, pela hibridização, marcada pela presença dos discursos direto, indireto, do 
diálogo e indireto livre. 

Em todos esses casos, “(quaisquer que sejam as formas de introdução), é o discurso de 
outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar a expressão das intenções do autor” .5  

Ao pensamento hegemônico, dominante, de tendência universalizante, como que centrado 
num homo sapiens, individualizado, cuja razão soberana ilumina o objeto do conhecimento, Bakhtin vai 
contrapor a teoria do dialogismo, e o seu método dialógico, rompendo radicalmente com aquele modo de 
pensar. Em relação a este aspecto deixemos a palavra com o próprio Bakhtin que nos parece falar antes 
como filósofo do que como lingüista: 

 

O método dialógico de busca da verdade se opõe ao monologismo oficial que se pretende 
dono de uma verdade acabada, opondo-se igualmente à ingênua pretensão daqueles que 
pensam saber alguma coisa. A verdade não nasce nem se encontra na cabeça de um único 
homem; ela nasce entre os homens, que juntos a procuram no processo de sua comunicação 
dialógica.6 
 

De tal postura decorre o fato de sua primeira incursão investigadora dá-se no interior da 
própria linguagem, em uma das primeiras obras do ciclo bakhtiniano,  Marxismo e Filosofia da 
Linguagem. 1929. O seu conceito de dialogismo, antes de ser constitutivo do discurso, é da própria 
linguagem: 

 

A palavra não é um  objeto, mas um meio constantemente ativo, constantemente mutável de 
comunicação dialógica. Ela nunca basta a uma consciência, a uma voz. Sua vida está na 
passagem de boca em boca, de um contexto para outro, de um grupo social para outro, de 
uma geração para outra. Nesse processo ela não perde o seu caminho nem pode libertar-se 
até o fim do poder daqueles contextos concretos que integrou.7 
 

                                                
3 BAKHTIN, Mikail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni 
Bernardini et al. São Paulo: Hucitec, 1988. p. 74. 
4 Grifos nossos. 
5 BAKHTIN, Mikail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. p.127. Grifos do autor. 
6 BAKHTIN, Mikail. Problemas da poética de Dostoiésvski. 2. ed. Trad. Paulo Bezerra. Rio de 
Janeiro:Forense Universitária, 1997.  p.109-110. 
 
7Id. p. 203. 
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Transferindo o seu pensamento para o campo da literatura, o autor russo chega a ser 
preceptivo:  

 

Para o artista-prosador, o mundo está repleto das palavras do outro; ele se orienta entre elas 
e deve ter um ouvido sensível para lhes perceber as particularidades específicas. Ele deve 
introduzi-las no plano do seu discurso e deve fazê-lo de maneira a não destruir esse plano. 
Ele trabalha com uma paleta verbal muito rica e o faz com perfeição.8 
 

Aqui, parece-nos encontrar-se a mais radical originalidade do pensamento bakhtiniano. O 
eu não tem existência, a não ser como indivíduo biológico, sem o outro. A alteridade é constitutiva da 
linguagem e da própria formação da consciência através da “atividade mental do nós” ,9 como se tudo 
tivesse origem e se reportasse ao social. Ainda para Bakhtin: “afirmar o “eu” do outro não como objeto 
mas como sujeito, eis o princípio da cosmovisão de Dostoiévski.  

 

Afirmar o “eu” do outro– o “ tu és” – é meta que, segundo Ivánov, devem resolver todos os 
heróis Dostoiévskianos para superar o seu solipsismo ético, sua consciência “ idealista” 
desagregada e transformar a outra pessoa de sombra em realidade autêntica. A catástrofe 
trágica em Dostoiévski sempre tem por base a desagregação solipsista da consciência do 
herói, seu enclausuramento em seu próprio mundo. (...) os heróis terminam na ruína porque 
não podem afirmar até o fim o outro “ tu és”...10. 
 

Por isso mesmo,  para Ivánov,  os heróis de Dostoiévski “são gêmeos multiplicados do 
próprio autor, que se transfigurou e como que, em vida, abandonou seu invólucro terrestre.” E por essa 
mesma razão, Dostoiévski leva as personagens a dialogarem com seus duplos, com o diabo, com seu alter 
ego e com sua caricatura.11.  

Para finalizar essas considerações teóricas, resta-nos uma palavra a respeito da poli fonia. A 
poli fonia tem sido vista como um outro nome para dialogismo, mas o próprio Bakhtin parece enfatizá-la. 
Atentemos para o que nos diz Bakhtin sobre a poli fonia ao analisar a obra de Dostoiévski:  

 

São vozes diferentes, cantando diversamente o mesmo tema. Isto constitui precisamente a 
“poli fonia” , que desvenda o multifacetado da existência e a complexidade dos sofrimentos 
humanos.12  
 

Em síntese, portanto, podemos dizer que o dialogismo diz respeito à linguagem em situação 
de discurso, como algo que se origina de outrem e se orienta para outrem; o plurilingüismo, característico 
do discurso romanesco, refere-se à multipli cidade de culturas, de linguagens e de línguas que concorrem 
para a tecedura discursiva, enquanto que a poli fonia reporta-se às inúmeras vozes diferenciadas que se 
encontram, se interenunciam, se harmonizam, se rivalizam, se somam, se homologam e se relativizam no 
interior de um determinado discurso. No entanto, somente será poli fônico, o discurso com vozes 
discordantes que expressem diversos e diferentes pontos de vista sobre um mesmo tema. 

O romance, o discurso romanesco, será monológico (monofônico) quando essas vozes 
encontrarem-se abafadas, silenciadas, recalcadas; contrariamente, será poli fônico, quando essas vozes 
gozarem de autonomia, preservarem e expressarem em sua complexidade e multiplicidade os vários 
pontos de vista inerentes a uma determinada mundividência. Os discursos seriam, então, abertos, 
democráticos, mais condizentes com a condição humana, se poli fônicos, ou, fechados, autocráticos, 
autoritários, se monológicos. 

                                                
8 Id. p.202 
9 BAKHTIN, Mikail (Volochihinov). Marxismo e filosofia da linguagem. 8. ed. Trad. Michel Lahud et. 
al. São Paulo:Hucitec, 1997. p. 115. 
10 BAKHTIN, Mikail. Problemas da poética de Dostoiésvski. p. 8. 
11 Id. p.9. ( Nota de rodapé) 
12 Id. p. 43-4. Grifos do autor. 
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Intentamos uma aproximação dos discursos contidos no romance O homem duplicado, de 
Saramago, e da novela O duplo (Sósia), de Dostoiévski, a partir da análise feita por Bakhtin da obra de 
Dostoiévski. Evidentemente que não podemos falar de plágio, talvez possamos falar de paródia, de 
pastiche, em razão da incrível similitude de arcabouços arquitetônicos dessas duas obras. Da análise de O 
Duplo, conclui Bakhtin tratar-se de discurso monológico, e que Dostoiévski somente atingiria a poli fonia 
mais tarde, em seus romances.  

Assim, a partir de  três linhas gerais, Bakhtin13 analisa o discurso do herói Goliádkin. A 
primeira, centrada na recusa ao outro, o discurso de Goliádkin procura, acima de tudo, simular sua total 
independência em relação ao discurso do outro. Tal simulação de independência e indiferença o leva a 
uma modalidade discursiva marcada por permanentes repetições, ressalvas, proli xidade, voltada não para 
o exterior, para o outro, mas para si mesmo: ele convence a si mesmo, anima e acalma a si mesmo e 
representa o outro em relação a si mesmo. Os diálogos tranqüil izadores de Goliádkin consigo mesmo são 
o fenômeno mais difundido em O Duplo. A segunda linha caracteriza-se  pela vontade de esconder-se de 
si mesmo, de não dá atenção a si mesmo, de enfiar-se na multidão, tornar-se invisível. Mas nesse caso ele 
está convencendo não a si mesmo, mas o outro. Por último, a terceira linha de relações com o discurso do 
outro: a concessão, a subordinação a esse discurso, a sua resignada assimilação como se ele mesmo assim 
pensasse, como se ele mesmo concordasse sinceramente com tal coisa, concordasse em que está 
preparado e em que, “ já que se tocou no assunto, ele também é capaz, por que não? Por que motivo não 
haveria de ser?” . 

É a consciência e a voz do herói que se decompõem. A primeira voz, insegura e tímida, 
procura acalmar e animar a si mesma; a segunda voz, segura e calmamente auto-suficiente, destoa tanto 
da primeira e se sente tão ameaçadoramente autônoma que nela, em vez dos tons tranqüilizadores e 
incentivadores, começa-se a ouvir tons provocantes, zombeteiros, traçoeiros. Essas vozes não se fundem, 
não se harmonizam. 

 

Um mesmo conjunto de palavras, tons, orientações interiores passa através do discurso 
exterior de Goliádkin, através do discurso do narrador e do duplo, e essas três vozes estão 
voltadas umas para as outras, falam não uma sobre a outra mas uma com a outra. Três 
vozes cantam em uníssono, cada uma canta a sua parte.14  
 

Se a obra de Dostoiévski quer no aspecto da forma, quer no aspecto do conteúdo, como 
afirma Bakhtin, é uma luta contra a coisificação do homem, contra a reificação das relações humanas e de 
todos os valores humanos no capitalismo, parece-nos não ser outra a matéria básica sobre a qual 
Saramago constrói o seu mais recente romance: O Homem Duplicado. 

Neste caso é evidente o estilhaçar da personalidade, o esmagamento da subjetividade, a 
opacificação da individualidade, portanto a coisificação, a desumanização do homem. 

Em O homem duplicado, logo no início da estória, o narrador nos apresenta uma 
personagem ensimesmada, solitária, cujo nome “de um sabor clássico que o tempo veio a tornar rançoso 
... Tertuliano Máximo Afonso” , indica ao leitor postura e atitude irônicas de narrador e de personagem no 
trato de vasta e complexa matéria que será longa e minuciosamente romanceada. 

Trata-se de um  
 

Professor de História numa escola de ensino secundário, e que anda muito necessitado de 
estímulos que o distraiam, vive só e aborrece-se, ou para falar com a exatidão clínica que a 
actualidade requer, rendeu-se à temporal fraqueza de ânimo ordinariamente conhecida por 
depressão. Para se ter uma idéia clara do seu caso, basta dizer que esteve casado e não se 
lembra do que o levou ao matrimônio, divorciou-se e agora não quer nem lembrar-se dos 
motivos por que se separou. Em troca não ficaram da mal sucedida união filhos que 
andassem agora a exigir-lhe grátis o mundo numa bandeja de prata, mas à doce História, a 
séria e educativa cadeira de História para cujo ensino o chamaram e que poderia ser seu 
embalador refúgio, vêa-a ele desde há muito tempo como uma fadiga sem sentido e um 
começo sem fim”.15  
 

                                                
13 Cf. Id. p. 213.  
14 Id. p. 222. 
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É essa personagem projetada no passado pelo nome e trazida ao presente pela depressão 
(um dos elementos que compõe a síndrome da pós-modernidade) que, instada por outra personagem-
figurante, o professor de matemática, é conduzida a alugar e assistir um vídeo-cassete, intitulado Quem 
Porfia Mata Caça, diante do qual, tomada de pavor-pânico, depara-se não com o Outro, mas com o seu 
Duplo, o seu outro-Eu, o seu igual: 

 

“Tertuliano Máximo Afonso levantou-se da cadeira, ajoelhou-se diante do televisor, a cara 
tão perto do écran quanto lhe permitia a visão, Sou eu, disse, e outra vez sentiu que se  lhe 
eriçavam os pêlos do corpo, o que ali estava não era verdade, não podia ser verdade, 
qualquer pessoa equili brada, por acaso ali presente o tranqüil izaria, Que idéia, meu caro 
Tertuliano, tenha a bondade de observar que ele usa bigode, enquanto você tem  a cara 
rapada” .16 .   
 

Voltemos à novela O Duplo de Dostoiévski, mais precisamente para a cena do encontro de 
Goliádkin Sênior e Goliádkin Júnior: 

 

“Todos os seus pressentimentos se tornavam realidade; os seus pressentimentos e ... os seus 
receios. Deixou de respirar, a cabeça andava-lhe à roda. O desconhecido sentou-se diante 
dele, na sua cama; também ele continuava de chapéu e de casaco. Sorriu ao de leve, piscou 
os olhos e baixou um pouco a cabeça em sinal de cumprimento. O senhor Goliádkin quis 
gritar, mas não pôde, não teve forças. Os cabelos puseram-se-lhe em pé. Sentou-se 
apavorado, perdeu os sentidos. 
E tinha razão para isso. O senhor Goliádkin acabava de reconhecer o seu amigo noturno. 
Este não era outro senão ele próprio, senhor Goliádkin, absolutamente igual a ele e em tudo 
seu sósia...”  
“Tinha a mesma estatura, a mesma corpulência, a mesma roupa, a mesma calvície. Era em 
tudo igual ao outro, sem tirar nem pôr, a tal ponto que ninguém, ninguém poderia gabar-se, 
comparando-os, de ser capaz de determinar qual era o verdadeiro senhor Goliádkin e qual o 
falso, qual o antigo, qual o novo, qual o original qual a cópia.17  
 

Saramago parece radicali zar o carnavalizado gênero sério-cômico, e o faz, ora pelo uso da 
ironia como procedimento discursivo dessacralizador dos discursos anteriores, ora pelo destronamento da 
História como narrativa para recolocá-la em seu devido lugar, como acontecimento, como evento, que 
pode ser experimentado, vivenciado, aprendido, mas não ensinado, ora pela instauração do simplesmente  
caricatural, o que pode ser percebido quando do encontro entre os duplicados Tertuliano Máximo Afonso 
e Antônio Claro; este último, já duplicado em Daniel Santa-Clara e multiplicado por uma profusão de 
imagens diversas decorrentes dos papéis desempenhados como actor de cinema, vejamos: 

 

Isto parece um filme de ficção científica escrito, dirigido e interpretado por clones às ordens 
de um sábio louco, disse António Claro (...) ... só faltaria que nos despíssemos por 
completo. (...) ... e por que não, Seria caricato, (...) ... você estará a ver-se a si mesmo 
quando me olhar a mim, disse António Claro. Despiu a camisa num só movimento, 
descalçou-se e tirou as calças, depois a roupa interior, finalmente as meias. Estava nu da 
cabeça aos pés e era, da cabeça aos pés, Tertuliano Máximo Afonso, professor de História. 
Então Tertuliano Máximo Afonso pensou que não podia ficar atrás, que tinha de aceitar o 
repto, levantou-se do sofá e começou também a despir-se, mais contido nos gestos por 
causa do pudor e da falta de hábito, mas, quando terminou, um pouco encolhida a figura 
devido ao acanhamento, tinha-se tornado em Daniel Santa-Clara, actor de cinema, com a 
única excepção visível dos pés porque não chegara a descalçar as peúgas. Olharam-se em 
silêncio, conscientes da total inutilidade de qualquer palavra que proferissem, presas de um 
sentimento confuso de humilhação e perda que arredava o assombro que seria a 

                                                                                                                                          
15 SARAMAGO, José. Op. cit., 9-10. 
16 Id. p. 23. 
17 DOSTOIÉVSKI, M. Fiódor. Obra completa. V. 1. Rio de Janeiro:Aguilar, 1963. p. 317 e 320.  
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manifestação natural, como se a chocante conformidade de um tivesse roubado alguma 
coisa à identidade própria do outro.18   
 

Parece-nos evidente que o discurso de Saramago dialoga com o de Dostoiévski. Mas nada 
há demais nisso, pois para Bakhtin não há discurso adâmico, original, todo discurso é paródico, é discurso 
feito de outros discursos, regra básica do dialogismo. Importa saber se os postulados teóricos e os 
operadores de análise aplicados por Bakhtin à novela O Duplo de Dostoiévski têm aplicabili dade, como 
método de análise, ao romance O Homem Duplicado de Saramago. 

É clarividente que sim. Pelos parcos fragmentos mostrados acima, depreendem-se os modos 
de organização e introdução do plurilingüismo e do discurso de outrem no discurso romanesco, do 
discurso citado no discurso citante, construindo-se uma narrativa em que ora é a modernidade em diálogo 
com a antiguidade, ora é o discurso romanesco em diálogo consigo mesmo, ora é a literatura em diálogo 
com a Filosofia e com  a História, ora é a literatura em diálogo com a sétima arte - o discurso 
cinematográfico, configurando-se para além do dialogismo, o plurilingüismo e o pluriestili smo. Revelam-
se, igualmente, os processos de estili zação operados pelo narrador nos vários discursos das personagens: 
estil iza o discurso de Tertuliano, estiliza o de Daniel Santa-Clara, estili za o do Senso Comum, 
incorporando à narrativa as várias linguagens e registros de fala, além de proceder meticulosamente os 
procedimentos formais de introdução do discurso de outrem no discurso das personagens e no seu próprio 
discurso, como as marcas do discurso direto e indireto, os sinais de interrogação, exclamação, interjeição, 
as reticências e uma forma toda especial de realizar a pontuação, rompendo com as regras 
gramaticalmente institucionalizadas.   

Resta-nos saber da poli fonia. 
Se, para Bakhtin, Dostoiévski somente atingiria a poli fonia bem mais tarde, em seus 

romances, restando a novela O Duplo, de 1846, ainda como espécie de discurso monológico, monofônico, 
porquanto centrado no narrador e não nas personagens, vislumbramos, de um lado, que em O homem 
duplicado predomina um narrador do tipo onisciente, centralizador, tirânico, produzindo um discurso 
autocrático; mas, por outro lado,  configura-se algum tipo de embate entre consciências que restam 
autônomas, que não renunciando aos embates, firmam o contraditório, a divergência. Parece-nos ser o 
caso da personagem Maria da Paz que, quando participa, diverge, afirma-se por sua voz. É diante da 
tragédia que a envolve, que Tertuliano reconhece a sua cobardia, a sua culpa, deixando cair a máscara do 
seu ser e do seu discurso. Convém ressaltar que, se na a época em que Dostoiévski escrevera O Duplo, 
estava em voga a psicologia dita patológica, a época de Saramago é da descoberta científica e das 
tecnologias da clonagem e transgenia; é a época da fragmentação do homem e da sua consciência; época 
da profusão incontrolável da industria da imagem. Época em que o homem não se apercebe de que a sua 
individualidade e a sua identidade se fazem do e no embate com o Outro, com alter-ego, o tu és.  

Por esta razão é que escolhemos como epígrafe desse trabalho um pequeno excerto de um 
momento de inflexão da voz do narrador em que se manifestam mais claramente as posicionalidades do 
discurso do autor sobre a matéria romanceada. 

 

Diz-se que só odeia o outro quem a si mesmo odiar, mas o pior de todos os ódios deve ser 
aquele que leva a não suportar a igualdade do outro, e provavelmente será ainda pior se essa 
igualdade vier a ser alguma vez absoluta. 
 

RESUMO: Se José Saramago houvesse publicado o seu mais recente romance O homem duplicado 
na época em que Dostoiévski publicou a sua novela O duplo (Sósia), certamente teria sido acusado 
de plágio. Intenta-se, portanto, nessa comunicação, realizar uma leitura do romance O homem 
duplicado, a partir de operadores ancorados nos estudos bakhtinianos. Desse modo, avalia-se, num 
primeiro momento, os níveis de presença de O duplo (Sósia), de Dostoievski, na narrativa de 
Saramago para, em seguida, identificar e analisar aspectos relacionados ao plurilingüismo, 
dialogismo e poli fonia enquanto elementos constitutivos do romance em exame, bem como os 
procedimentos de construção das relações de identidade/alteridade.   
 
PALAVRAS-CHAVES: O homem duplicado, de José Saramago, plurilingüismo, dialogismo, 
polifonia. 

                                                
18 SARAMAGO, José. Op. cit., p. 217. 
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A literatura contemporânea portuguesa tem-se preocupado em focar o homem na fase pós-
colônia, fragmentado, deslocado do eixo axial da sua real identidade1. Dois são os aspectos determinantes 
que têm concorrido para que esta problemática se torne um dos grandes temas literários: um deles está 
ligado às circunstâncias históricas mundiais decorrentes dos resultados acachapantes do sistema 
capitali sta que desreferencializa o homem, mina-lhe a essência, e, no seu ritmo alucinante e envolvente, 
despersonaliza-o ao classificá-lo segundo um certo perfil de consumo, padronizando os seus gostos, as 
suas necessidades. A outra grande variante condicionadora foram os sistemas políticos que desde a 
segunda metade do século XVI têm manipulado de tal sorte os destinos do povo português que se tem 
deixado conduzir às cegas, inconsciente da distância abissal entre a imagem que ele criou de si e a da sua 
essência. O retorno ao mito do sebastianismo surge como possibili dade desse homem refletir sobre a sua 
consciência histórica. 

A questão da identidade nacional, tema central dos nossos estudos, tratado, mais 
especificamente, no esforço interpretativo que encetaremos para analisar um fragmento de O 
Conquistador, obra publicada em 1990. Esse romance Almeida Faria, um dos nomes mais expressivos da 
literatura portuguesa, tem se debruçado sobre revê a mitogenia portuguesa segundo o viés da 
desconstrução da convenção, ou seja, questiona a tradição, desfazendo-se enquanto “poiesis da 
divergência” (Arrigucci, 1995: 4). Ele se reelabora enquanto discurso polêmico criando uma nova 
interpretação ideológica do passado. 

O retorno mítico realiza-se ficcionalmente mediante o processo de rememoração que o 
narrador-personagem realiza aos vinte e quatro anos. Esse número de anos estabelece estreita 
correspondência com a idade da morte de seu homônimo, D. Sebastião. A lembrança da morte prematura 
do rei em Alcácer-Quibir leva-o a pensar na sua própria existência. Sebastião abandona a vida de 
conquistas amorosas, deixa os ruídos do mundo exterior e propõe-se nos sete meses que durará o seu 
relato a repensar a sua existência. Face ao mistério da morte, indaga-se sobre o mistério da vida. O 
número sete, por excelência, remete-nos a uma relação simbólica com o ritual de iniciação. Nascido aos 
sete meses como o jovem rei, o número sete será fator decisivo. Como sua vida uterina se cumpre aos sete 
meses, o partejar da palavra só dará corpo à escrita em igual período. Ao refletir sobre a vida, faz também 
a reflexão sobre o seu processo de escrita. Estamos, portanto, diante de um ritual iniciático tanto do 
homem quanto do escritor. Servindo-nos do verso camoniano, Sebastião “começa de servir outros sete 
anos” (1968, 108), consciente de que o ato criador sempre propõe um recomeçar, porque a vida humana é 
uma constante busca de sentidos. 

O discurso se constrói carnavalizando o mito sebastianista, constituindo-se, assim, enquanto 
escrita-leitura de outros textos. Procede-se, portanto, a um enfrentamento da memória coletiva, 
dessacralizando o mito. Aqui, as relações dialógicas se estabelecem segundo o princípio do oxímoro e são 
atravessadas pela exclusão do outro. As vozes, elaboradas, citadas, assimiladas, interpenetram-se de 
maneira a ficar nas sombras do discurso monologizado de Sebastião.  

Do ponto de vista composicional da narrativa podemos dividi-la  em duas partes: a 
primeira, do nascimento até a primeira infância, em que narra segundo informações do Outro. A partir da 
idade escolar, o enfoque é inteiramente centrado no narrador-personagem. Nesse momento, fala de suas 
próprias experiências, de seus sentimentos e até mesmo se torna porta-voz das outras posições 
ideológicas, via discurso indireto. Percebe-se ainda no discurso desse narrador de primeira pessoa a 
intenção de dar veracidade, principalmente aos sucessos dos primeiros anos, quando não tem 
possibili dade de recorrer à rememoração. Para dar confiabilidade ao que transmite, lança mão de dois 

                                                
1 Este trabalho é um recorte da minha tese de doutorado: O mito de D. Sebastião em Almeida Faria. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.  
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expedientes importantes: primeiro, constrói a narrativa mediante as “histórias” que a avó “costumava 
contar”; segundo, ao falar de suas experiências, fundamenta-se com muita freqüência na sabedoria dos 
provérbios, transmitida por seu pai. 

Esse primeiro recurso apóia-se, de início, na natureza repetitiva do relato, que garante sua 
existência pela transmissão oral.  A seguir, acrescenta a informação de que “as avós nunca mentem” 
(Faria, 1990, 15). Aqui caminham juntas a forma  e a idéia. Expliquemo-nos. O recurso da oralidade 
conjuga-se à perfeição com o topos do velho, imagem da sapiência. Ele reforça a credibilidade do relato, 
fundando-o numa asserção de caráter generalizante que soa como uma “verdade universal“ , traço que 
também encontraremos nos provérbios. O ponto de vista de outras “ testemunhas”: seus pais e os 
cavaleiros(o cavaleiro maneta e seus peões e o cavaleiro Alcides), as vizinhas, etc., é fil trado, 
redimensionado pela perspectiva da avó que legitima ou coloca em descrédito essas vozes. O fragmento 
abaixo ilustra bem os processos dessa transmissão: 

 
Levava uma vida soturna e embotada. Até os três anos não articulava uma única palavra. 

Este atraso lingüístico encontrou em meu pai, nas vizinhas, nos respectivos maridos, tantas leituras 
quantas as dos oráculos sibili nos. Houve quem garantisse que eu beijara um espelho de algibeira que me 
emprestavam para brincar, e criança que beije espelho fica muda para sempre. Revelou-se falsa tal 
sabença, ainda que meu incipiente narcisismo lhe desse certas probabili dades de acertar. Não querendo 
atribuir culpas a quem inadvertidamente me tivesse deixado a sós com o espelho, meu pai opinava que eu 
tomara o bafo de um gato vadio que andava por ali. Ora, é do conhecimento geral que se um bebé se 
aproxima do focinho de um bicho, se arrisca a tatibitate. 

Um dos faroleiros era de parecer que a minha mudez provinha de me terem cortado as 
primeiras unhas à tesoura, e não com os dentes como manda o preceito. Ao que minha mãe, mais 
instruída que a vizinhança, ripostava protestando contra tal superstição e contra o mau agoiro de já me 
chamarem o Miúdo Tartamudo. Nem estava pelos ajustes quando as comadres quiseram usar das 
mezinhas habituais em tais casos, mas acabou por concordar ante a insistência de meu pai. E lá me deram 
banho em água passada por cu lavado, uma vez que não nasci com o cu virado para a lua; e me meteram 
num saco e me levaram às casas de três vizinhas durante três dias; e me fizeram atravessar sete vezes a 
sala de entrada que, tendo duas portas, permitiria que a corrente de ar desentupisse as cordas da glote; e 
mataram um piolho da minha cabeça na asa de um cântaro de barro, remédio com fama de nunca falhar; e 
me obrigaram a comer ovos-moles; e rezaram muitos terços a Santa Clara, preceptora e protetora da 
linguagem, a quem minha mãe se dirigia já zangada: 

 

Santa Clara vê se me consolas 
Olha o menino que tenho ao colo 
Que quer falar e não pode. 
 

Perto do Pentecostes desentaramelou-se a língua. Estávamos, meus pais e eu, sentados à 
chaminé quando cabeceei de repente e caí para diante, como se fosse aterrar de bruços nas brasas. Minha 
mãe agarrou-me a tempo, impedindo que eu tombasse desamparado e, na melhor das hipóteses, ficasse 
desfigurado. O meu futuro teria sido outro, ou nulo, se numa fração de segundo os reflexos maternos não 
me salvassem do lume. Nesse mesmo momento saiu da minha garganta um ruído esquisito, e vomitei uma 
papa repulsiva, que caiu na lareira e ardeu logo ali num pestilento estrugir verde de bíli s, semelhante às 
alforrecas que o mar atira à praia. Esta cena seria evocada vezes sem conta por minha mãe, que atribuía 
aquilo ao Santo Espírito em luta contra o Maligno (Ibidem, p. 32-33. Grifos nossos). 

 
A extensão do fragmento justifica-se pelo fato de analisarmos os diferentes enfoques do 

relato. Dando seqüência, observamos que a voz narrativa se preocupa em apresentar as outras posições 
ideológicas. Aqui não se trata da incorporação das falas das outras personagens; o enunciador coloca-se 
alheio à citação como se ela estivesse entre aspas. Uma vez que ele próprio não se sente dono do fazer 
dessas experiências, o propósito de assim se configurar reside na intenção de criar uma falsa noção de 
respeito ao ponto de vista do outro; contudo, este fala pela voz que rememora. Há, portanto, nesse 
processo, uma dominância da subjetividade do fazer interpretativo, inteiramente permeado pela ironia, 
que se instaura ao ladear o ponto de vista crédulo das outras personagens à posição ideológica de quem 
desacredita o que diz.  A dupla leitura que se configura na sua organização verbal desencadeia a inversão 
semântica que, por sua vez, gera a ambigüidade na enunciação. Assim, o texto constrói o seu sentido 
dentro de um contexto, estabelecendo uma relação de conivência entre produção e recepção. 
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Segundo Brait, “a duplicidade enunciativa promove a adesão do enunciatário na medida em 
que esse passa a reconhecer não os valores do objeto enunciado, mas os do sujeito do ato enunciado" 
(1996, 94). Essa cumplicidade vai sendo reiterada e intensificada no processo irônico, permitindo o 
desdobramento da leitura e conseqüentemente do sentido. 

Além disso, a presença de certos marcadores das seqüências narrativas garantem o caráter 
da transmissão oral do relato. Cortázar, em Valise de Cronópio, afirma que o narrador, quando transmite a 
história, exerce não só a função demiúrgica, como também aproxima o ouvinte dos tempos remotos em 
que a tradição oral era aguardada ao pé da fogueira (1974, 158). As expressões “ora, é do conhecimento 
geral que”, “e lá me deram banho”, “nesse mesmo momento” encadeiam o fio narrativo dentro da 
seqüência temporal do “contador de histórias” . O princípio do relato oral é a temporalidade, que se 
desdobra em duas categorias: o passado, que se constitui no momento em que o fato teve sua origem e o 
presente, que confirma a narração segundo a voz do consenso, auferindo-lhe um caráter de verdade 
eterna. É importante observar que o recurso do saber partilhado está tanto na gênese (“houve quem 
garantisse” ), quanto na permanência do relato (“Ora, é do conhecimento geral que se um bebé se 
aproxima do focinho de um bicho, se arrisca a tatibitate” ; “criança que beije espelho fica muda para 
sempre”; “remédio com fama de nunca falhar” ). Esta categoria temporal coincide com a circularidade do 
relato, que, por sua vez, também coincide com a reversibili dade: uma das categorias do mito. 

Não se pode deixar de apontar que, ao mesmo tempo que se inserem estas perspectivas, a 
voz enunciativa constrói o discurso para dar-lhe uma orientação que as rebaixa. Essa degradação permeia 
a narrativa com a carnavalização das simpatias para “desentaramelar a língua”. Ele retoma os rituais 
fundados nas crendices em que se misturam as ações reiteradas três ou sete vezes, dependendo do que 
estava prescrito na sabedoria popular, e profana estas superstições, recriando outras, em que a linguagem 
remete ao baixo corporal ou funde as primeiras a outros saberes da cultura popular. Assim, ele se refere 
ao “banho em água passado por cu lavado” e riposta, a seguir, com uma expressão popular de que não 
tinha nascido “com o cu virado para a lua”. Primeiramente, nesses rituais ligados ao banho lustral, via de 
regra, a água é aromatizada com ervas específicas. Ora, não é bem o que acontece aqui. Mais: esse ritual 
tem a função de purificar, de elevar espiritualmente. A ausência da fala constitui-se, neste contexto, como 
falta de algo que o inabili ta a viver bem na comunidade. Daí o empenho do grupo em reparar este dano 
com inumeráveis “mezinhas” . Contudo, distingue-se, nitidamente, a intenção de escarnecer do ritual. 

Há outras passagens em que a personagem também assume uma atitude burlesca diante das 
crenças esotéricas, como, por exemplo, a propósito das influências da Lua sobre as suas pulsões sensuais, 
dizendo: 

 

Minha mãe fez tudo para me curar do mal da lua. (...), pediu aos seus santinhos que me 
li vrassem da má madrinha que leva aos labirintos da lascívia. Segura de ser atendida, 
ladainhava que Deus me acrescentasse e a Virgem Pura me tirasse o quebranto da lua. Meu 
pai, em contrapartida, achava preferível apelar a S. Gonçalo, que me ajudaria a tratar das 
moças, e a dar-lhes bom galo (p. 40-41. Grifos nossos). 
 

A ironia trocista domina a passagem, valendo-se de uma linguagem grotesca, que reflete o 
baixo-corporal, de que fala Bakhtin. Não deixa também de frisar o traço cultural da sociedade burguesa 
acerca da criação do varão: de um lado, a pudicidade do ponto de vista feminino, materializada pela 
invocação de Joana à “Virgem Pura”, para que esta tire seu filho dos “ labirintos da lascívia”; do outro, o 
discurso machista de João de Castro que pede a São Gonçalo para que dote Sebastião de virili dade. 

A carnavalização do discurso não se restringe a essas passagens, mas constitui-se na 
dominância do texto. Outro traço importante da narrativa é o diálogo com textos da cultura. No mesmo 
fragmento, a narrativa estabelece relação entre o surgimento da fala com o episódio bíbli co de 
Pentecostes. Nele, houve a descida das Ígneas Línguas, que deram condições para que os apóstolos 
pudessem “ ir e falar a todas as gentes”. Agraciados com este dom divino, eles poderiam mais facilmente 
realizar as conversões. A profanação do instituído dá-se mediante a reatualização por formas concreto-
sensoriais, segundo a óptica do crédulo. Este ponto de vista materno concebe uma série de manifestações 
que reforçam essa teoria: o “ lume” , “o ruído esquisito” que a personagem exteriorizou, “a bíli s” que 
expeliu. A enumeração de todas essas formas concretas, singulares, constitui uma percepção de uma 
metamorfose no ser e, ao mesmo tempo, uma anomalia na natureza, descrita no parágrafo seguinte ao 
fragmento citado: a ave branca que “girava devagar, vogava sem bater asas, em círculos concêntricos à 
volta do Cabo, sobre a [sua] casa transfigurada por uma brancura fora do normal” (p. 34. Grifos nossos). 
Insere-se o fantástico, segundo o conceito de Todorov. 
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O fantástico ocupa o tempo d[a] incerteza (...). O fantástico é a hesitação experimentada por 
um ser que não conhece as leis naturais, diante de um acontecimento aparentemente sobrenatural. (1970, 
148.) 

 
Distribuídos em vários momentos na narrativa, o fantástico surge como um dos dominantes 

caracterológicos da personagem. Ele se materiali za mediante a introdução de células dramáticas que 
geram o clima de mistério. Essa variante do fantástico torna-se argumento decisivo também para o 
convencimento do pai, referido como um homem que sempre fora cético. Entretanto, instaura-se um jogo 
intertextual entre o texto bíbli co, emblema da verdade universal, e o olhar irônico da personagem-
narrador sobre a manifestação do Paracleto em Peninha. 

O narrador é recorrente na apresentação de acontecimentos que parecem sobrenaturais, 
provocando, assim, a hesitação no protagonista: realidade ou fantasia? A Descida do Espírito Santo em 
Peninha ocorreu ou tudo não passou da imaginação das personagens portadoras do relato? No mesmo 
momento em que o enunciatário experimenta a vivência do fantástico, quer revisitando crendices 
populares ou fatos “sobrenaturais”, o narrador adianta-se e desvela o jogo expresso pela linguagem que 
desconstrói, negando o que antes afirmara. 

Gostaríamos de aqui apontar também a presença do grotesco como mecanismo de 
carnavalização. A cena do surgimento da fala remete-nos ao Primeiro Livro de Pantagruel, quando 
Rabelais descreve os sofrimentos de um homem gago para exprimir determinada palavra. A descrição 
deste episódio se aproxima ao ato de parir, isto é, após o chute que o Arlequim lhe dá no ventre, parece 
que ele apresenta as contrações e os espasmos do parto. Analisando esse trecho, Bakhtin comenta que no 
ato de dar à luz a palavra, há o destronamento do que é elevado, espiritual, através de uma transposição 
para o plano material e corporal do parto. A palavra que nasce graças a operações mentais passa a ter 
existência decorrente de um resultado de uma manifestação corporal: a pressão desencadeada pelo chute 
no ventre. Situação semelhante é a que ocorre com Sebastião. Ele está prenhe da palavra. Somente após 
as revoluções do seu corpo (“cabeceei de repente e caí para diante” ; “saiu da minha garganta um barulho 
esquisito, e vomitei uma papa repulsiva”) é que ela nasce. Percebemos também, aqui, o aspecto 
topográfico essencial da hierarquia corporal às avessas: a palavra não surgirá da cabeça e da boca, mas 
das entranhas. Consoante Bakhtin, esta cena reconstitui um “pequeno drama satírico da palavra, o drama 
do seu nascimento material, ou o do corpo que traz a palavra ao mundo” (1987, 270). Em outra medida, a 
escritura representará também o parto da palavra. 

Podemos ainda observar que essa seqüência de perspectivas variadas (das vizinhas, do pai, 
da mãe) é arrematada pela justificativa da avó que procura dar coerência à história de vida de Sebastião: 
se ele nasceu do mar, o retardamento da fala poderia ter sido ocasionado ou pela “água que entrara nos 
ouvidos e [ele] não ouvia os outros falarem; ou que engolira um bicho marinho que [lhe] enguiçara as 
cordas vocais” (p. 35). Volta o fantástico e, concomitantemente, o seu desvelamento. O próprio Sebastião 
se apóia no relato da avó ao contar que a secreção expelida no surgimento da fala era “semelhante às 
alforrecas que o mar atira à praia”. Como já dissemos, o ponto de vista da avó sempre tem a característica 
de conclusivo, o que manifesta o traço de discurso autoritário. 

Acerca ainda do mesmo episódio, a voz narrativa também acrescenta outro ponto de vista. 
Novamente temos a recorrência à reatualização do mito. O narrador-personagem faz uma associação da 
“ libertação da língua” às “ tréguas dos pesadelos que [lhe] assombraram muitos sonos” . Ele não se furta 
de, na diegese, sempre voltar à concepção do “mito do eterno retorno” . Nesta seqüência narrativa, retoma-
se a hipótese da alteridade: Sebastião reatualiza o mito, assumindo vicariamente, em momentos, a vida de 
D. Sebastião. O percurso narrativo desenvolver-se-á a partir do cruzamento de vários relatos: o de seus 
pais, que contam sobre os choros e sobressaltos após os sonhos, as suas próprias lembranças, e as 
imaginações e as reações que ainda o desestabili zam. 

Esse procedimento é resultado do entrecruzamento de planos temporais no processo 
narrativo. Fazendo parte do gênero dos romances de formação, o recurso analéptico recupera o mundo da 
fantasia da criança que, por vezes, ainda ecoa no presente, enquanto que a desmistificação corre por conta 
da óptica do adulto. 

 
Quando agora fecho os olhos, no deserto deste ascético fevereiro, regressam com violenta 

nitidez as lutas de dois gangs rivais que mutuamente tentam liquidar-se(...).  Por palpites distingo quem é 
quem, sob o sol e a poeira que não me deixam ver e me fazem vacilar de tonturas e vómitos. 

Durante noites e noites seguidas, como num livro de muitos capítulos, vinham até mim 
amostras do que será o inferno, se existir. Mesmo que não exista, haverá qualquer limbo, zona turva de 
onde saem estes horrores não vividos, ou esquecidos (p. 35. Grifos nossos). 
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O discurso do narrador-personagem assume dupla face, o que é uma característica do 
romance. Ele se desenvolve na esteira da reflexão filosófica sobre as questões existenciais entretecidas 
por pensamentos decorrentes da sua formação humanística: a recuperação do topos da descida ad inferos 
e o da reminiscência. Depois dessa longa exposição, totalmente guarnecida pelo tom sério, o discurso 
deixa-se permear pela jocosidade, escapando-se dos fios da meada filosófica. Ao preterir os problemas 
ontológicos e introduzir outros mais prosaicos, como as suas relações com Amélia (descritas nos 
parágrafos seguintes ao fragmento citado), dá, assim, continuidade à narração da sua “viagem dos 
sentidos”. 

Nos momentos de confrontação da imagem de D. Sebastião com o seu duplo burlesco, 
converge o imaginário da personagem em formas dramáticas, mimetizando o encontro de duas gangs. 
Atualiza-se um enfrentamento da leitura oficial da História, contrapondo uma oficiosa, ao reduzir o 
embate em Alcácer-Quibir a um confronto de gangs, ou seja, encontro de grupos rebeldes à margem do 
sistema. Cria-se um simulacro truanesco do herói épico, com o objetivo de subverter o mito sebastianista. 
Assim, o mito é desconstruído. Não se mantém o tom elevado de que fala Kayser. No momento em que se 
reconta, a ironia estrutura o discurso, entrecruzando com variadas formações discursivas que rompem 
com a epicidade da saga e constrói-se um herói degradado. Segundo Kayser, o que caracteriza a epopéia 
“é tom elevado, o modo de contar elevado, épico” (1967, 259). Como temos visto, em O Conquistador há 
o rebaixamento da narrativa épica, constituindo-a ironicamente. 

Em síntese, o fantástico e a consciência são os traços caracterológicos da personagem. A 
imaginação e, ao mesmo tempo, a ironia, que impõe uma distância crítica, são as matérias-primas na 
construção dessa paródia: ambas tecem o jogo de construção e desconstrução da narrativa. Nesse 
processo, a voz autoral não se oculta. As relações dialógicas aqui estabelecidas excluem a visão do Outro, 
para refirmar apenas a sua posição ideológica. Como resultado, a personagem perde a complexidade 
humana, fundada no entretecer dos vários pontos de vista. O herói torna-se objeto do discurso autoral que 
deixa explícito seu ethos dessacralizador. Por outro lado, ela se compõe dentro do campo de oposições 
entre o instituído e o desvio da norma. 

Permeando a estrutura arquitetônica que plasma a personagem e a configura mimeticamente 
dominada pelas preocupações ontológicas, temos o motivo do homem português em busca da 
lusitanidade, com diz Eduardo Lourenço (1982). Sua cosmogonia simboliza a demanda da imagem real 
portuguesa que rejeita a contra-imagem imposta pela História. A personagem não se fecha. Por um lado, 
ela vive num marasmo que a inabilita a agir e a comunicar-se, sem encontrar solução para a sua vida e, 
por outro, este inacabamento representa para si mesma um valor ainda por vir. A incompletude ética do 
homem não se converte em inconclusibili dade artístico-estrutural da personagem, na medida em que ela 
não se constrói a partir da interação verbal com as demais personagens, mas uma consciência do ponto de 
vista autoral do devir histórico. 

 

RESUMO: Analisa-se em O Conquistador, de Almeida Faria, os mecanismos que operam na subversão 
do mito do sebastianismo. A voz enunciativa, constituída na dialética da construção-desconstrução de 
sentidos, põe em discussão a identidade do ser português e o seu imaginário. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Mito do sebastianismo; Almeida Faria; paródia 
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Neste ensaio, privilegio a temática da saudade da terra a fim de examinar como 
diferentes gerações de mulheres açorianas constroem e reconstroem as suas memórias do passado 
anterior à emigração no contexto de suas experiências específicas de imigração, vida e trabalho nas 
cidades industriais de New England, USA. O meu intuito é o de analisar como essas imigrantes 
diferencialmente: l) reelaboram e reinventam tempos e espaços açorianos no contexto de suas trajetórias 
de vidas vividas entre os Açores e a América; 2) percebem e confrontam a superposição de significados e 
códigos culturais que estão muitas vezes em conflito, principalmente em relação a gênero, classe e 
etnicidade; e 3) em última analise, como constroem e reconstroem as suas identidades individuais na 
diáspora.  

A fim de elucidar os significados diferenciais da saudade da terra enquanto memória 
constitutiva da reconstrução de identidades diaspóricas, entremeio dados provenientes de pesquisa 
etnográfica aos testemunhos orais e poesias de 15 mulheres nascidas no arquipélago dos Açores e que se 
radicaram, a partir da década de 1960 em New England 1.  Suas idades variam dos 20 aos 70 anos e a 
maioria é de origem rural. Mas, independentemente de seu status social e educacional no período 
anterior à emigração, aquelas que emigraram já em idade de trabalhar iniciaram a sua vida América 
como operárias. Mesmo aquelas que emigraram quando ainda crianças, trabalharam, pelo menos em 
uma determinada fase de suas vidas, como operárias nas fabricas da região. Algumas, principalmente as 
que emigraram ainda jovens e que tiveram algum tipo de educação escolar nos Estados Unidos, 
conseguiram deixar o trabalho fabril e galgar carreiras profissionais. Devido ao seu bili nguismo e 
biculturali smo, tornaram-se intermediárias culturais entre os imigrantes e as instituições americanas.  

Minha opção em focalizar as histórias orais dessas açorianas representa uma tentativa de 
compreender como essas mulheres diferencialmente reinterpretam e reconstroem as suas vidas vividas 
anteriormente à emigração no contexto de mudanças dramáticas nas suas condições de existência 
causadas pela imigração, eventuais mudanças de posição de classe e confrontos com valores culturais 
diversos. Suas reminiscências, narradas a partir de experiências específicas na diáspora, constituem 
reelaborações do passado no contexto de suas realidades do presente. Em suma, um passado ainda ativo 
(e reinventado) no presente, Signpoints (indicadores de trajetos), no dizer de P.Thompson (l992:25).  

Na análise dessas memórias pessoais, privilegio três eventos dramáticos: a decisão de 
deixar os Açores; os primeiros anos de fixação em New England, e a decisão (ou ambivalência) de 
permanecer nos Estados Unidos. Esses momentos, relembrados de forma épica, trazem à tona a 
justaposição de narrativas líricas e reali stas, intercaladas pela incessante procura e reconstruções de 
utopias. 
 

1.A decisão de emigrar para os Estados Unidos: A Utopia da América.   
A América está presente na vida cotidiana dos Açores tanto quanto os Açores estão 

presentes na América. A experiência de viver nos Açores é invariavelmente marcada pela constante 
                     
1 Esse baseia-se em dados provenientes de pesquisa etnográfica que reali zei em New Bedford, 
Massachusetts e no acervo do Portuguese Oral History Project que implantei na University of 
Massachusetts Dartmouth. Constitui uma síntese de dois outros textos, a saber: “The Construction of 
Immigrant Identity” (em co-autoria com Donna Huse), publicado in Portuguese Spinner: An American 
History, 1998 e “Immigratin: Cultural Contestations, and the Reconfiguration of Identities: The Case of 
the female cultural brokers” , Journal of Latin American History, 1999-2000.       
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emigração em cadeia de parentes, amigos e vizinhos para os Estados Unidos (bem como para o Brasil e 
Canadá, entre outros paises) e abrange a possibili dade sempre presente de se emigrar. 

"Alô, como vai chegou a minha hora de partir" é a sentença inicial de uma canção 
migrante que narra como a emigração é constitutiva da vida cotidiana no arquipélago.  E é a partir desta 
contínua emigração que uma imagem abstrata da América enquanto terra das oportunidades emerge 
como uma promessa para o futuro. A fórmula desta América ainda não vivenciada é simples, resumindo-
se a  melhores  oportunidades de trabalho, dinheiro, escolas.   

Se, no ato de emigrar, a América é transformada em utopia, pronunciamentos sucintos e 
esparsos demarcam limites à vida nos Açores. Uma operária relembra "Eu decidi emigrar para a 
América porque nos Açores não havia futuro para mim" E uma assistente social elabora sobre sua vida 
antes da emigração.  "De certa forma era mais fácil (viver nos Açores ) porque lá não tínhamos opções.". 

Imagens de "falta de futuro" e "falta de opções" são, em muitos casos, relacionados à 
extrema penúria. Mas a natureza das ilhas vulcânicas é também muitas vezes vivenciada como um limite 
à construção de um futuro nos Açores 
 

Há algo da vida lá sendo tão incerta que independe de onde você está.... Se há um 
terremoto, aceitamos. Em criança, vivendo com isto, você se sente sem poder algum em 
relação à natureza.  

 

E principalmente para aquelas que trilharam carreiras profissionais nos Estados Unidos e 
se tornaram mediadoras culturais entre os imigrantes e as instituições americanas, papéis de gênero são 
também percebidos como fixados por limites inflexíveis: 
 

Todas as meninas sonhavam em ser professoras, mas as possibili dades eram poucas... e 
nós terminávamos fazendo trabalhos domésticos e trabalhando na lavoura. Então 
esperávamos casar e iniciar novas vidas.  Mas este começar não era nada novo. Tínhamos 
somente a impressão de começar algo novo. Após o casamento, a vida era a continuação 
da vida que tivemos com nossos pais: lavar roupas, cozinhar, limpar a casa, cuidar das 
galinhas e dos porcos, trabalhar na lavoura... 

 

Para as que transgridem os limites rigidamente fixados para as relações de gênero, que são 
popularmente simbolizados nos Açores pelo capote e capelo (representando o resguardo feminino) e a 
viola (representando a liberdade masculina), a imigração pode também representar um escape às sanções 
sociais. 

 
Dados estes múltiplos limites para um futuro nos Açores, essas migrantes voltam suas 

esperanças para um futuro na América. E a América, embora ainda completamente abstrata, brilha com 
suas promessas materiais e espirituais. 
 

2. O Encontro com a América: A terra natal transforma-se em Utopia.   
Reações iniciais de chegada à América são variadas, mas quase ninguém relembra que a 

realidade adequou-se aos sonhos. Em contraste à natureza paradisíaca açoriana, a América industrial 
surge cinzenta. "Eu chego em Boston, e tudo é cinza. A neblina é cinza, os prédios são cinzentos, tudo é 
cinza, o que é isto? Limbo” . 

A mudança dos Açores para o sudeste de Massachusetts é particularmente dramática, 
porque implica em emigração de ilhéus radicados em zonas rurais e pequenas aldeias para o coração de 
velhas cidades industriais. Em flagrante contraste ao trabalho agrícola e às atividades artesanais e 
domésticas que exerciam na terra natal, o encontro com a América é marcado pelo confronto com os 
ritmos da produção e do consumo em massa do capitali smo industrial.  

Acima de tudo, independentemente da idade ou da classe social, as memórias dessas 
imigrantes refletem suas experiências e percepções de diferentes ritmos e significados de tempo, trabalho 
e vida nos Açores e na América - de ritmos mais naturais de tempo para o tempo disciplinado do 
capitali smo industrial (cf. Thompson E.P. l966). Embora nos Açores algumas tenham aprendido a 
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trabalhar arduamente, seu trabalho obedecia a ritmos mais naturais (os ritmos do serviço doméstico e das 
tarefas agrícolas ou artesanais). Para aquelas ingressando no mercado de trabalho industrial, o confronto 
com a disciplina do tempo industrial permanece vivida. Recorda Ana, que emigrou da Ilha Terceira, e 
que antes nunca havia trabalhado: 
 

Eu cheguei aos States numa sexta-feira, e na segunda comecei a trabalhar em uma fabrica. 
Eu nunca tinha visto uma fabrica em toda a minha vida, e acredite, pensei que estivesse 
em um campo de concentração. Aquilo era piece work!. Eu não sabia como operar aquela 
machine! Imagine quando me disseram que eu deveria fazer 600 mangas por dia -em 
pares! Aquilo significava l.200 mangas. Eu pensei que fosse morrer. E eu não gostava de 
ouvir os bossas dizendo-me que eu deveria trabalhar rápido, cada vez mais rápido para 
produzir mais. Eu nem queria estar lá. 

 

Mulheres que ingressaram no mercado de trabalho fabril recorrentemente relembram que 
começaram a trabalhar na fábrica um ou dois dias após a chegada. O dia começa as 4.30 da manhã 
preparando o café para a família para pegar o turno das 7 hs.. Alguns membros da família trabalham 
também no segundo turno. Mulheres e maridos trabalham em turnos diferentes. 

Como o trabalho industrial acaba por dominar a vida, as imagens que emergem são tão 
cinzentas quanto as primeiras reações sensoriais à América. Assim, uma mulher relembra que durante 
os meses de inverno nunca viu a luz do dia e outra afirma que "Minha vida na América tem sido 
somente trabalho". Dai, segue-se uma crônica característica dos primeiros anos na América: não falam o 
inglês, mudam freqüentemente de casa e de emprego, são discriminadas...   

Para descrever os primeiros anos, estórias reali stas são contadas sucintamente: estas 
narrativas descrevem o efeito da imigração e do tempo industrial na organização de suas vidas. 
Relembra uma mulher que, anteriormente à sua chegada aos Estados Unidos, havia trabalhado como 
empregada doméstica nas ilhas de São Miguel e Terceira: 
 

Nossa primeira decisão foi procurar trabalho... Rapidamente encontramos emprego. ... 
Meu marido e eu começamos a trabalhar em turnos diferentes. Meu marido trabalhava 
durante o dia e eu à noite. Então, matriculei meus filhos na escola e na igreja e eu comecei 
a estudar inglês, cinco dias por semanas das 9 às l2 horas. (...) A vida era tão difícil e eu 
tive que fazer tantos sacrifícios para tomar contar dos quatro filhos, cozinhar, estudar 
inglês e trabalhar das 3.30 da tarde até a meia noite. 

 

Mobili zações étnicas, das quais relações e conflitos de gênero são constitutivos, podem 
unir ou dividir imigrantes. Mas as experiências de muitos homens e mulheres tem um determinante 
comum: suas reações ao ritmo monótono e repetiti vo do capitali smo industrial. Enquanto há as que 
conseguem deixar o trabalho fabril (principalmente se dominam a língua inglesa e continuam seus 
estudos nos Estados Unidos) ou seguir uma carreira na fábrica (seja como supervisores ou representantes 
sindicais), outras confrontam o mesmo trabalho repetiti vo e monótono, dia após dia, ano após ano.  

Desse confronto com o trabalho fabril , emergem poemas que trazem uma dimensão 
humana à interligação repetiti va e monótona entre corpo e máquina. Este J o caso de Terceiro Turno, 
de Maria Ilda Gomes Lourenço, uma imigrante da Ilha Terceira: 
 

Entre paredes austeras 
Parecendo o roncar das feras 
Das máquinas a trabalhar (ih you yeh oh yheh yeh) 
E ainda a sorte me diz  
Conforma-te que és feli z  
Por teres este lugar 
 
Na leva dos desgraçados 
que por máquinas vigiados 
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passam horas de tortura (ih you yeh oh yeh yeh) 
o meu corpo está presente 
está aqui porque sente 
da miséria a amargura 

 

Em reação às suas experiências especificas de vida e trabalho nas cidades industriais do 
sudeste de Massachusetts, mulheres e homens imigrantes reconstroem imagens utópicas dos Açores. 
Similares às descrições literárias da vida pastoral e rural utili zadas por Raymond Willi ams em The 
Country and the City, essas imagens trazem à tona uma nostalgia romântica, ou  saudade da terra por 
um tempo atemporal da infância ou da juventude, que em seu conjunto constituem "... uma história 
repetida em muitas vidas e muitos lugares que é predominantemente uma alteração da percepção e da 
relação." (Willi ams, R l973:l2). Em algumas narrativas, esse "bem conhecido costume de se utili zar o 
passado, `os  bons tempos de outrorà  como um pretexto para se lidar com o presente (ibid:l2) é 
consciente. Assim, MG, uma mulher cuja experiência de imigração é marcada por uma vivência 
(fragmentada) entre o Brasil e os Estados Unidos, elabora sobre o significado da saudade da terra em sua 
vida  
 

Eu saí de São Miguel há 40 anos imigrando, primeiro em l949, para o Brasil e, mais tarde 
em l972, para Fall River. Lembro sempre da despedida... Eu tinha a impressão de que 
nunca retornaria e de fato nunca retornei. Então tento recordar a minha infância trazendo 
à memória tudo o que aconteceu, como se fosse uma imagem ampliada em uma tela.  

 

O centro desta imagem ampliada pode ser simplesmente a casa da infância 
 

se eu fosse descrever minha casa para você... Era um sonho...um paraíso....eu acordava 
pela manhã com o sol nascendo ao leste. Tínhamos uma varanda muita alta de onde 
podíamos ver ao longe uma pequena ilha...a vista era absolutamente fantástica. Mais ao 
leste, (...) podíamos ver o oceano bem em frente da casa....E ao norte da casa, as 
montanhas. .Assim, eu tinha tudo.E na parte traseira da casa via se o pôr do sol. Eu podia 
ver tudo aquilo (...) e era tão bonito... 

 

Nessas reminiscências nostálgicas de um tempo atemporal da infância ou da juventude nas 
zonas rurais e pequenas aldeias dos Açores, as ilhas surgem na memória das imigrantes para serem 
vistas, sentidas e tocadas e algumas narrativas soam como um poema ditado pelas sensações. Relembra 
Mariana, uma assistente social que emigrou para os Estados Unidos aos 14 de idade: 
 

Do que eu mais gostava (nos Açores) era olhar, através das parreiras, os padrões que as 
folhas desenhavam no céu. Eu costumava dizer: "Meu Deus, isto é absolutamente 
fantástico: as cores bonitas, o céu azul, aquelas nuvens infladas e a tonalidade verde das 
folhas verdes. Quando o vento batia nas folhas, um novo desenho aparecia no céu. Então 
eu tentava inclinar-me para apanhar um raio de sol através das folhas, só para ver quanto 
sol eu podia apanhar.  

 

Para algumas, não para todas, estas novas imagens emergem de uma nostalgia romântica 
por "um tempo em que o tempo não contava". As reconstruções mais líricas do passado anterior à 
emigração estão principalmente presentes no discurso de operárias de origem rural que trabalhavam (e 
gostavam de trabalhar) nas lavouras de suas família. Numa explosão de memórias sensoriais, essas 
mulheres relembram como o trabalho agrícola estava inter-relacionado com a sociabili dade e as 
dimensões estéticas da vida.  
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Era uma alegria trabalhar nos campos, especialmente se éramos um bando de moças. 
Algumas vezes cantávamos. Noutras, simplesmente riamos de qualquer coisa. A vida era 
mais alegre... 

 

Em contraste às suas experiências como operárias na América, essas mulheres relembram 
também os ritmos de tempo do trabalho não-industrial, 
 

Podíamos ouvir os rapazes cantando ou assobiando enquanto trabalhavam na lavoura. Era 
o som de um novo dia: gente cantando. Tínhamos que trabalhar arduamente, mas eu sinto 
saudade daquelas caminhadas pela manhã e o cheiro de ar puro que era uma mistura de 
relva molhada, faia e incenso" 

 

Do intercruzamento destas múltiplas memórias migrantes sobre o seu confronto com a 
América, emerge uma memória em comum que traz à tona a dimensão humana de um tempo de 
trabalho não-industrial. Mais do que uma romantização do passado ou uma mera operação fragmentada 
do relembrar, esta memória coletiva relaciona-se diretamente com as labutas dessas mulheres nos 
Estados Unidos. Ao narrarem seus primeiros e árduos tempos na América e a sua transformação em 
trabalhadoras industriais, principalmente aquelas lavradoras e artesãs que após emigrarem tornaram-se 
proletárias, tendem a relembrar somente aqueles aspectos benéficos da terra natal que gostariam de ver 
restaurados ou restituídos, esquecendo-se, agora, dos múltiplos e fixos limites de vida nos Açores que as 
fizeram emigrar em busca da utopia americana. 
 

3."Upstairs, Downstairs":  
A reconstrução dos Açores e da América enquanto utopias e o processo de viver duplas 

vidas na intersecção de culturas.  Mas, como canta o poeta imigrante João Luis de Medeiros, 
 

Caminhante-imigrante 
preso no fio duma aposta 
o peito é o mirante 
onde se acoita a distância 
na velha mala do sonho 
   a coragem 
 faz excesso de bagagem 

 

No processo de viver na intersecção de culturas, mulheres e homens persistem em 
concretizar o seu "sonho americano". A custa de sobretrabalho, dispõem-se em conjunto com seus filhos 
a conseguir acesso a, pelo menos, uma parcela da "utopia americana", que no mais das vezes é 
simbolizada pela aquisição de casa própria, bens de consumo americanos e a possibili dade de propiciar 
um "futuro" aos seus filhos. A aquisição de casa própria permite-lhes justapor simbolicamente a 
América e os Açores enquanto utopias. Se a casa da infância é o espaço onde a “memória e a imaginação 
permanecem associadas (...) retendo os tesouros do passado (Bachelard in Harvey, D. 1989:217-218), a 
casa própria equivale ao espaço da reali zação do mito da imigração. Assim, o” upstairs “ tende a 
concentrar símbolos do consumo americano, representando a reali zação de, pelo menos, parcelas do 
sonho americano. Em contraste, o” downstairs “ , incluindo o quintal, representa a reconstrução da 
memória (utópica) da vida vivida nas aldeias e cidades açorianas. Nesse” downstairs” ,  mulheres e 
homens de origem rural traduzem sua saudade da terra em práticas sociais, associadas ao seu passado de 
trabalho não-industrial. Enquanto os homens dedicam-se ao plantio de hortas, ao fazer do vinho e à 
criação de aves e animais, as mulheres entretém-se com atividades que, nos Açores, implicavam o 
aprendizado do papel de gênero feminino, como a costura, o bordado e a culinária açoriana. Se durante o 
seu turno de trabalho fabril tornam-se proletários, em seu tempo li vre reconstroem-se como lavradores e 
artesões. Esta duplicidade em suas vidas, resultante da separação entre o tempo disciplinado do trabalho 
industrial e a reelaboração (em seu tempo li vre) de atividades marcadas por um tempo natural, permite-
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lhes reconstruir o "eu" fragmentado pela emigração e a sua condição de classe, bem como as relações de 
gênero prevalecentes antes da emigração. 

Mas a duplicidade na organização espacial dessas casas imigrantes é dinâmica e permeada 
por conflitos entre gerações. Se os pais recriam os modos de vida açorianos, seus filhos e filhas 
constantemente trazem a América para dentro de casa. Os testemunhos de mulheres que emigraram 
ainda crianças, e cujas experiências de vida são perpassadas por exposição simultânea a códigos 
culturais diversos e (por vezes) antagônicos, trazem à tona memórias dramáticas de seu confronto com o 
“choque de culturas” . Se muitas ainda relembram a dimensão idíli ca de sua infância nos Açores e 
(aquelas que chegaram a trabalhar em fábricas locais) contam histórias reali stas da robotização do 
trabalho industrial, suas memórias mais marcantes dos seus primeiros tempos na América estão 
interligadas às experiências de discriminação e preconceito social a que foram submetidas nas escolas 
americanas. Essas são as lembranças de uma açoriana que emigrou aos 12 anos de idade: 
 

Fui para a escola, uma semana após a minha chegada...Até os meus amigos portugueses 
não queriam se associar a mim, porque eu era uma recém chegada. Para eles, eu era uma 
greenhorn. E (mais tarde) na escola pública, as crianças, sabendo muito bem que 
tínhamos sotaque, nos consideravam intrusos. Se trazíamos um sanduíche de lingüiça, 
caçoavam da gente. Também caçoavam de nossa roupa... 

 

Se suas vidas são marcadas, desde cedo, pela perplexidade com a nova cultura e a solidão 
de suas experiências imigrantes, progressivamente, ao aprenderem a nova língua e as novas regras, 
inserem-se, através de atividades escolares e novas amizades, no "milli eu" americano. 
 

A maioria das crianças não podia entender a minha experiência como imigrante. A certa 
altura, literalmente isolei-me. Mas, muitos dos meus amigos (portugueses) resolveram 
entrar totalmente no sistema. Eventualmente, fiz o mesmo. Se você não fizesse isto, 
ninguém se associaria a você.   

 

Ao mesmo tempo, confrontam-se em casa com valores familiares, transmitidos através de 
gerações, de um tempo "suspenso" anterior à emigração, demarcando rigidamente papéis de gênero. 
Uma jovem mulher relembra: 
 

Os meus anos de adolescência foram muito difíceis, porque tudo era proibido...Eu não 
podia aprender a andar de bicicleta, porque não era coisa de mulher. Eu não podia usar 
calças compridas, porque era coisa de homem. Por muito tempo, não me deixavam usar 
batom.  

 

Mas as experiências destas jovens imigrantes e descendentes de imigrantes varia de acordo 
com o período de imigração e de sua locali zação na família. Trazem também à tona a diferenciação entre 
os papéis de gênero feminino e masculino. 
 

Eu não podia fazer isto, não podia fazer aquilo, porque meus pais estavam literalmente 
vivendo em dois mundos. Isto era a América, mas eles estavam educando-me da forma que 
sabiam. Naturalmente, tentando ser boa filha, eu obedecia (...),  mas não era bom. Eu 
deveria ter sido um pouco mais rebelde. 
 Minha irmã (mais nova) era totalmente diferente. Ela saía contra a vontade de meus pais, 
 muito embora houvesse muitas brigas. Ela tinha amigos e ficava fora de casa até às 7 ou 8 
da noite, o que não me era permitido.  E meu irmão então...Ele podia fazer tudo que 
quisesse. Mas ele era um menino e, com ele, a história era totalmente diferente.    
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Se o ingresso no mercado de trabalho fabril potencialmente modifica as relações de poder 
entre os sexos e aquelas mulheres que se tornaram operárias tendem a reconstruir relações de gênero 
anteriores à emigração e assim camuflar possíveis conflitos causados pelo seu ingresso no mercado de 
trabalho industrial que as coloca em situação equivalente ou superior aos de seus maridos; filhas e filhos 
que desempenham intermediação cultural entre seus pais e as instituições americanas são desde cedo 
expostos às alterações de papéis e de poder no âmbito familiar.   
 

Chegando aqui, como filha mais velha, transformei-me no porta-voz da família. Você vai 
ao médico e recebe informações que não deveria ouvir ou saber. Você tem que traduzir 
assuntos financeiros, para todos os tipos de problemas, com os quais você como 
adolescente ou menina não deveria se preocupar. Eu sentia que era a única pessoa na qual 
eles podiam depender porque eu falava inglês. Literalmente eu estava em controle. 
Somente eu sabia os dois lados da história...Eu não gostava de estar naquela situação!. 
[Antes de emigrar] meu pai era o boss, aquele que controlava tudo. Agora ele tem que 
delegar algumas de suas responsabili dades para mim...Eu não gosto, mas tenho que tratar 
do banco, das contas, da prestação da casa... Tenho que cuidar disto porque ele não sabe 
escrever os números ou escrever em inglês ou ele não sabe como fazer ..... 

 

No entanto, tendo em vista a sua exposição mais direta a experiências contraditórias e 
conflituosas, aprendem a traduzir códigos culturais antagônicos, o que as ajuda, de um lado, a amenizar 
os conflitos entre seus pais e seus irmãos e irmãs; e, de outro, dada a sua crescente autoridade na família, 
a contestar pelo menos algumas das expectativas de seus pais associadas à construção do gênero 
feminino. Algumas, não todas, conseguem romper a tradição, no que tange à escolha de cônjuges.  
 

Meu pai adoraria escolher alguém para casar comigo, e [de fato] ele tentou. Mas eu 
simplesmente disse “não, eu não vou me transformar em um passaporte (...)” Eu tinha 15 
anos (...) e tinha um compromisso comigo, que era o de pelo menos terminar o colégio, e 
continuar os estudos, se pudesse (...) Ele tinha que entender que era eu quem ia casar e que 
seria de minha escolha. 

 

Aquelas que conseguem continuar os seus estudos e deixar o trabalho fabril , tendem a 
escolher profissões que implicam na continuidade de suas experiências de intermediação cultural entre 
seus pais e as instituições americanas. Assim, ao tornarem-se assistentes sociais, professoras, 
bibliotecárias e intérpretes, além de mudarem de posições de classe, essas mulheres passam a 
desempenhar intermediação entre a população imigrante e as instituições imigrantes. 

Mas como “mitos familiares, modelos e contradições, transmitidos em um sistema 
familiar, proporcionam à maioria das pessoas o contexto a partir do qual escolhas cruciais de vida 
precisam ser feitas, impulsionando-as em suas próprias trajetórias de vida individual“ (Thompson P 
1992:25), membros dessa geração mais jovem tendem a fazer, de acordo com sua posição na família, 
opções diversas. Expostos a experiências contraditórias e conflituosas exacerbadas pela imigração e pela 
vivência entre culturas, muitos optam por romper com as tradições familiares e viver tão somente no 
“milleu” americano e a reconstruir tão somente uma identidade americana. Outros se conformam às 
pressões familiares e tendem a reproduzir, com maior ou menor intensidade, as tradições que lhes foram 
transmitidas através de gerações. Mas, principalmente as mulheres que desempenham intermediação 
cultural entre seus pais e as instituições americanas, tendem a viver vidas duplas e paralelas: uma no 
âmbito doméstico e comunitário; e, outra, enquanto membros da sociedade americana. Esta duplicidade 
de vidas, que exacerba a fragmentação do “eu” é retratada nos testemunhos e poesias dessas mulheres, 
como a de Elizabeth Figueiredo: 
 

o mundo que descobrimos 
não se deve revelar por acaso 
é de contradições electrizantes    
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4. A contínua reconstrução da identidade na América.    
Os significados criados por imigrantes para as suas experiências continuam a se desenrolar 

no contexto de suas trajetórias de vida na diáspora. Assim, muitas daquelas lavradoras e artesãs que 
emigraram já adultas e se tornaram operárias nos Estados Unidos, ao conseguirem preencher algumas 
das condições do “sonho americano” – casa própria, educação dos filhos, carreira e, por vezes, o 
domínio do inglês – dão voz a um novo tipo de satisfação, expresso agora em estilo reali sta. 
 

Meus filhos já terminaram o serviço militar, já estão casados com ótimas raparigas. Já 
tenho uma  neta que é um amor e que está aprendendo o português. A minha missão como 
mãe está mais ou menos terminada, pois eu fiz tudo o que pude para eles. 

 

Concomitantemente à contínua reconstrução de representações simbólicas e práticas 
sociais associadas à terra natal, essas mulheres, por mais que desgostem de seu trabalho fabril , começam 
também a apreciar sua independência econômica. No mais das vezes, influenciadas por suas filhas, 
começam progressivamente a aceitar estilos de vida americanos. Diferentemente de seus maridos que 
freqüentemente continuam mais apegados aos modos de vida açorianos, muitas tendem a abdicar de seu 
sonho de regresso à terra natal. 

Outras mulheres começam a avaliar o significado de suas experiência na América, no 
contexto de uma ideologia que define não tanto o sucesso material, mas também a evolução do eu: 
independência, um sentido de competência e autodeterminação. Uma líder sindicali sta menciona que a 
sua vida nos Estados Unidos sempre foi marcada por um trabalho árduo e contínuo.Entretanto, apesar do 
preço, ela define sua passagem entre culturas, como um aprendizado, afirmando que: 
 

Eu não mudaria a minha vida agora. Eu aprendi muito sobre mim. Eu gosto de trabalhar e 
aprendi a ser independente. Levou muito tempo para o meu marido aceitar isso. Aprendi 
que uma mulher tem seus direitos. Aprendi a ter mais confiança em mim  

 

Aquelas que trabalharam, formaram famílias, construíram suas casas e, em alguns casos, 
galgaram posições de autoridade no comércio, sindicatos e políti ca apreciam este novo sentimento de 
autodeterminação. Para algumas, o poder individual de construir um mundo pessoal constitui 
compensação suficiente para a perda de uma conexão espiritual com a natureza e comunidade.  Outras 
mulheres, entretanto, continuam a viver entre culturas. 
 

Eu sempre tento manter uma balança entre duas culturas, porque meus pais podem 
também aprender algo destes dois modos (de vida). Também assim, posso crescer em 
diferentes direções. Não é fácil ! Eu passei por um período quando eu não tinha certeza 
sobre qual direção seguir! Julgo que estou num ponto em que posso focali zar em qualquer 
uma das duas (culturas) e me sinto O.K   

 

Para muitas das jovens imigrantes que se tornaram intermediárias culturais entre os 
imigrantes e as instituições americanas, a reconstrução de suas identidades pessoais reside justamente na 
junção de suas vivências açoriana e americana.  Se tradicionalmente “a virtude da mulher (açoriana) está 
no...sofrer” (Costa M. 1993), em contraposição, para essas imigrantes, o biculturali smo e o bili nguismo 
se transformam na base de seu crescimento individual, bem como de seus sonhos de libertação no que 
tange à “masculinização da vida e do estatudo social (ibid), pois como canta Manoela Costa em Os 
Sonhos de Dona Dores 
 

Eu tenho duas culturas 
e duas línguas... 
Dois caminhos para escolher 
A virtude da mulher está no crescer.       
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5. Conclusões.  
A análise de trajetórias de diferentes gerações de imigrantes indica que as memórias 

pessoais da terra natal estão enraizadas em suas vidas cotidianas anterior à emigração. Acima de tudo, 
essas memórias pessoais revelam mudanças dramáticas: a decisão de emigrar para os Estados Unidos, o 
encontro com uma nova cultura e o processo de viver entre, e eventualmente transpor, culturas. 

Neste contexto, principalmente para aquelas lavradoras e artesãs que se tornaram 
operárias na América, a recriação de uma nostalgia romântica ou saudade da terra por um passado de 
trabalho não-industrial proporciona significado as suas vidas árduas nos Estados Unidos. As imagens 
líricas sobre suas experiências de vida na terra natal são épicas, assemelhando-se a uma fábula. Essa 
nostalgia romântica as ajuda a fazer a transição para o trabalho industrial. Sua saudade da terra é 
traduzida em práticas sociais coletivas como a recriação de rituais de religiosidade popular, a 
reconstrução de hortas, culinária e bordado. Ao reconstruir seu passado imediato no presente e a viver 
uma duplicidade de vida e de tempos, essas mulheres adaptam-se e paradoxalmente resistem imersão 
total no tempo industrial. 

Mas, essa nostalgia romântica é enfatizada durante um período específico da vivência 
dessas mulheres na intersecção de culturas. Interligam-se a este imaginário lírico da saudade, avaliações 
reali stas de suas reali zações nos Estados Unidos - incluindo a entrada no mercado de trabalho, 
independência econômica, preenchimento gradual do "sonho americano" e, em alguns casos, 
reformulações de relações de gênero. 

Diferencialmente, as memórias das mulheres que emigraram ainda crianças são marcadas 
por seu confronto com códigos culturais diversos e por vezes antagônicos. Enquanto algumas optam por 
transpor culturas, outras - principalmente as que se tornaram intermediárias culturais, ou intérpretes 
entre duas culturas - tendem a viver vidas paralelas.Entretanto, ao justapor as suas experiências açoriana 
e americana, começam a fazer uso de um novo tipo de discurso influenciado pela cultura feminista 
americana. A nostalgia pela vida comunitária de seu passado imediato na terra natal começa a ser 
suplementada por uma nova interpretação de sua experiência na América que é entendida em termos da 
evolução do eu. Neste contexto, surge um novo vocabulário que enfatiza crescimento e força individual, 
independência, competência, autodeterminação, consciência dos direitos da mulher, trazendo à tona uma 
outra dimensão do processo complexo de vida entre culturas e eventualmente a opção por uma outra 
cultura.  
 

RESUMO: Nesse ensaio, examino os modos através dos quais duas gerações de mulheres açorianas 
recriam as suas memórias da terra natal e diferencialmente reconstroem as suas identidades pessoas no 
contexto de suas experiências específicas de imigração, vida e trabalho no sudeste de Massachusetts, 
USA. 
 
PALAVRAS- CHAVE: memórias; identidades; diáspora açoriana;  mulheres imigrantes. 
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1.  
Após  a  conquista  da Índia por Afonso de Albuquerque  (1509-1515), D. Manuel iniciou 

a disputa pelo domínio das linhas do comércio marítimo do Índico e do Mar da China. Os primeiros 
contactos dos portugueses com o Império do Meio, favorecidos pela conquista de Malaca, foram feitos 
em 1513, quando Jorge Álvares levanta um padrão na ilha de Lantau (antiga Tamão), locali zada na 
desembocadura do rio das Pérolas. 

Macau, onde os portugueses se fixaram de forma permanente em 1557, seria o pólo mais 
oriental de uma série de fortalezas e feitorias. Foi nesse pequeno território, estuário do rio das Pérolas, 
que os portugueses mantiveram o monopólio da comerciali zação entre o Oriente e o Ocidente até fins do 
século XVII . 

O nome Macau possivelmente deriva de “Má” ou  “A-Má”  e  “cau” .  O prefixo “A”  é 
usado pelos chineses antes dos nomes de pessoas. “Má=mãe” relaciona-se com a deusa protetora dos 
marítimos, venerada pelos chineses no templo “Má-Kók-Miu” , isto é, o “Pagode da Barra” para os 
portugueses. Este templo, provavelmente anterior à chegada dos portugueses, devia servir de abrigo 
temporário aos pescadores.  

O nome cristão dado à povoação foi “Porto do Nome de Deus” , mudado para “Cidade do 
Nome de Deus” , com os mesmos privilégios, liberdades, honras e prerrogativas da cidade portuguesa de 
Évora, a primeira a revoltar-se contra o domínio dos Felipes. Como Macau também não se subordinou 

aos reis da Espanha, D. João IV mandou gravar à entrada do Leal Senado1 o dístico:  “Cidade do Nome 
de Deus, não há outra mais leal” . 

Península de dimensões geográficas limitadas, hoje com pouco mais de 20 quilômetros 
quadrados, incluindo-se as ilhas de Taipa e Coloane, Macau tem sido durante mais de 400 anos ponto de 
encontro de duas culturas distintas. Para a antropóloga Ana Maria Amaro, os macaenses,  ou “filhos da 
terra”, são fruto de um polii bridismo bastante rico. Sua tese apóia-se principalmente nos arquivos 
paroquiais e em árvores genealógicas de vinte famílias antigas de Macau: as euro-asiáticas, malaias e 
indianas, teriam sido, em sua maioria, as companheiras dos primeiros portugueses. 

A cultura em Macau formou-se, portanto,  por um processo de integração das diferentes 
culturas com a portuguesa, em que todas se inter-influenciaram, originando uma identidade coletiva, 
apoiada sobretudo em ação de navegadores, mercadores e missionários. Seus templos chineses, seus 
pagodes, seus conventos, suas simples casas chinesas, seus palácios portugueses revelam a todos que a 
visitam uma cidade cativante. 

 

2.  
A celebração do “Tratado de Amizade e Comércio”  entre a China e Portugal em 1887 

possibilit ou a Portugal “a perpétua ocupação e governo de Macau” , mas teriam ficado dúvidas quanto à 

soberania do Território pertencer à China ou a Portugal2. Em 1979, após o estabelecimento das relações 
diplomáticas entre os dois países, Macau passou a “Território Chinês sob Administração Portuguesa”. 
Com a “Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa”  e do “Governo da República 
Popular da China”, em 1987, ficou determinado que a China retomaria o exercício da soberania de 
Macau em 20 de dezembro de 1999, quando aconteceu. Em conformidade com o princípio “um país, 
dois sistemas” , pelo art. 31 da Constituição da RPC, Macau foi erigido em “Região Administrativa 
Especial da República Popular da China”. 

                                                        
1 O Senado da Câmara, criado em 1585, constituía-se por moradores eleitos pelo povo. Como os 
governadores  eram estranhos à cidade, representando o poder políti co do vice-rei da Índia, com 
estada temporária no território, o Senado assumia grande importância, uma vez que detinha o poder 
políti co, jurídico e administrativo. 
2 Macau perdeu a hegemonia como primeiro entreposto europeu comercial, cultural e religioso no 
Oriente, por ocasião da proclamação de Hong-Kong como colônia britânica, em 1842. 
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As políti cas de cultura, educação, ciência e tecnologia foram definidas pela “Região 
Administrativa Especial” , com o objetivo de proteger o patrimônio cultural do Território. Em 
conformidade com a lei, as línguas oficiais são hoje o português e o chinês (dialeto mandarim), ou seja, 
as duas línguas são usadas nos organismos de governo, no órgão legislativo e nos tribunais da RAEM 
(“Região Administrativa Especial de Macau” ).  Mas a maior parte da população usa o dialeto cantonense 
no dia-a-dia, sendo que, nas atividades profissioais do setor privado, lojas, bancos, etc. , o inglês é a 
segunda língua.  

 

3.  
Os Jesuítas chegaram a Macau em 1563, encontrando apenas uma pequena povoação de 

600 ou 700 portugueses que residiam em casa de palha, em volta da pequena igreja de Santo António, 
perto de onde se encontra hoje a igreja de São Lourenço. Logo fundaram uma escola de ler, escrever e 
aritmética, que vinte anos mais tarde já contava com mais de 200 alunos e com 12 jesuítas professores, 
quase todos portugueses.  

Em 1590 estabeleceram-se duas comunidades distintas: a Casa-Residência da Madre de 
Deus e o Colégio São Paulo. Este tinha organização autônoma e formal de estudos superiores de Artes e 
Teologia, podendo conferir graus acadêmicos a eclesiáticos e a leigos. Tornou-se, assim, uma instituição 
de tipo universitário, sendo considerado historicamente como a primeira universidade ocidental no 
Extremo-Oriente.  

Do antigo Colégio resta hoje a imponente fachada da antiga igreja de São Paulo, 
conservada e renovada após vários incêndios. Principal símbolo de Macau, representa pela escadaria e 
magnífico frontal a formação de uma identidade multi cultural, que se expressa na sua etnicidade, 
religião, línguas e costumes. Ali se instalou no final da década de 90 do século passado o Museu de Arte 
Sacra, a espelhar a história de um Território ímpar no mundo, em que se destaca o mural dos cristãos 
portugueses e japoneses martirizados em Nagazaki em 1597.  

No século XVIII foi inaugurado o Seminário de São José que, depois da expulsão dos 
jesuítas pelo Marquês de Pombal, passou para a direção dos Lazaristas. Em meados do século XIX, o 
Seminário volta para a direção dos Jesuítas, destacando-se sempre como foco de cultura. Também os 
Capuchinhos, os Agostinhos, os Dominicanos e  as Clarissas tiveram estabelecimentos escolares em 
Macau, contribuindo para a educação e divulgação da cultura portuguesa. 

O Liceu de Macau, criado em 1893, exerceu igualmente papel destacado. Fizeram parte de 
seu corpo docente Wenceslau de Morais e o poeta Camilo Pessanha. 

A imprensa, introduzida pelos jesuítas, já existia desde o século XVI, mas apenas com 
obras religiosas. O primeiro jornal, A Abelha da China, semanário das quintas-feiras e órgão oficial do 
governo,  surgiu em 1822 e teve 67 números, sendo o primeiro jornal a Leste da Índia. Sucedeu-lhe: a 
Gazeta de Macau (1824-26) e a Chronica de Macau (1834-36). No século passado o Notícias de Macau 
teve bastante projeção. Em 1981 eram publicados apenas dois jornais em português: A Gazeta Macaense 
e O Clarim. Nos dois anos seguintes surgiram mais dois diários: Jornal de Macau e Correio de Macau e 
ainda o semanário A Tribuna de Macau. Hoje temos os seguintes diários matutinos: Macau Hoje, Futuro 
de Macau e Gazeta Macaense; e o vespertino, Jornal de Macau. Como semanários há O Clarim, jornal 
católi co; Ponto Final e Tribuna de Macau. 

 

4.  
A partir da fixação dos portugueses no Território, a linguagem foi atingindo um certo grau 

de fixação fonética, morfológica e sintática. Formou-se, então, o dialeto macaísta, também chamado de 
“patuá” ou “patoá” (do fr. “patois” ),  que tem muita relação com os dialetos de Malaca, pela 
proximidade relativa da Malásia e pela influência do grande número de escravas malaias que serviram 
as famílias macaenses. Também tem relação com o “canarim”  (de Goa), pois muitos termos foram 
adaptados pelos falantes do “patoá”, lembrando-se que Macau esteve ligado administrativamente ao 
governo da Índia por muito tempo. Citam-se como exemplos: “aluá” (doce), “ jambo” , “ jambolão” 
(fruta), “copo-copo” (borboletas). Há também vestígios da língua espanhola pela proximidade das 
Fili pinas.  

O “Papiá Kristang” importado de Malaca foi reforçado durante a ocupação pelos 
holandeses em meados do século XVII , quando várias famílias foram para Macau. Além do léxico 
(Graciete Batalha menciona 194 palavras de origem malaio-portuguesa, 1974: 22), também na estrutura 
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gramatical do “patoá” há identidade com o malaio, por exemplo, na reduplicação vocabular para se 

formar o plural: “criança-criança” (as crianças)3. 
A base do “patoá” macaense foi a língua portuguesa do século XVI e XVII . Notam-se até 

termos antigos que se conservaram ao longo dos tempos: “asinha” (depressa), “ bredo” (hortali ça). 
Termos relacionados com a agricultura e horticultura não se encontram, pois o pequeno solo de Macau 
não se presta ao culti vo da terra. Mas os que se referem à  culinária são bastante expressivos quanto ao 
número: “badji” ou “baji” (arroz pulu, isto é, gomoso, coco e açúcar); “chutney de peixe” (à base de 
cebola, açafrão e coco ralado, muito picante); “chauchau pele” ou “tacho” (cozido preparado com 
galinha, chouriços, presunto, chispe (pé de porco), carne salgada, duas qualidades de couve, cogumelos e 
nabos); “ fartes” (bolinhos de farinha, ovos e mel); “minchi” (carne picada). 

A tradição macaense esmera-se por receber bem, vestígio da tradição portuguesa e dos 
padrões do Oriente de mesa sempre lauta. O “chá gordo” , refeição emblemática dos macaenses, é uma 
merenda ajantarada em que se apresentam 20 ou 30 pratos salgados e doces. É quando as senhoras 
macaenses procuram mostrar seus dotes culinários, prendas necessárias a uma boa dona de casa. 

A partir do desprestígio do “patoá”, principalmente no periodo entre-guerras do século 
XX, o português passou a tornar-se a língua da identidade – falar com fluência português era sinal de 
distinção – para aqueles com pretensão a cargos na administração pública. Depois dos anos 70, no 
entanto, sabendo-se que Macau seria revertido para a administração chinesa, tal distinção perdeu seu 
valor. Contribuiu também para a mudança o casamento de mulheres macaenses com homens chineses, 
que se acentuou depois da década de 70. Os filhos há algum tempo chegaram à idade adulta e como as 
referências culturais são dadas pelo pai, estranho à cultura portuguesa, os novos macaenses desconhecem 
a língua portuguesa. Nas relações familiares, o dialeto cantonense é o veículo de comunicação 
privilegiado.  

Além da preferência pela língua chinesa, os macaenses adotam os preceitos da geomância, 
“ fông-soi” , que literalmente significa “vento e água”. Milenar ciência geomântica, profundamente 
arraigada na consciência e cultura chinesa, diz respeito ao modo como todos os objetos devem ser 
colocados e posicionados de acordo com as influências da Natureza (o ar e a água) sobre o homem. 

A presença dos santos católi cos (Nossa Senhora de Fátima, Santo António, São Judas 
Tadeu)  vem sendo substituída pelas divindades chinesas que simbolizam a Felicidade, a Fortuna e a 
Longevidade. Em lugar dos altares católi cos, os devotos do “fông-soi” colocam aquários com peixes 
dourados em local da casa previamente determinado pelo geomante.  

 

5.  
Estabelecendo uma homologia entre língua e literatura, distinguimos a literatura 

portuguesa das literaturas de língua portuguesa, nas quais incluímos as literaturas africanas. A literatura 
de Macau terá algumas diferenças da literatura portuguesa, especialmente quanto à temática. Assim, 
vamos considerar escritores de Macau aqueles ali nascidos, e os que por ali passaram ou ali se 
radicaram. 

A presença literária portuguesa no Extremo-Oriente marca-se pela possível estada de 
Camões em Macau, onde, conforme diz a tradição, teria escrito parte de seu poema. O jardim, que tem o 
nome de “Gruta de Camões” , lugar privilegiado da cidade, tem inscritas algumas estâncias de Os 
Lusíadas em seus penedos, simbolizando na figura do Poeta a expansão lusitana pelo mundo. 

Bocage esteve no Território dois séculos depois de Camões como guarda-marinha, e ali 
escreveu odes, duas delas dedicadas a senhoras macaenses, “senhoras de grande linhagem e de grande 
beleza”.  

Em fins do século XIX, Venceslau de Morais residiu em Macau, tendo ali exercido 
funções de oficial da marinha e de magistério. Sua obra Traços do Extremo Oriente registra observações 
atentas sobre costumes do Território português. Seu tema preferido, no entanto, foi o Japão, 
principalmente a “musumé” , a mulher japonesa, que o fascinava por seus gestos e por sua meiguice. 

O poeta simbolista Camilo Pessanha (1867-1926) viveu grande parte de sua existência em 
Macau, onde foi professor e advogado. Apenas alguns dos poemas de sua Clepsidra (1ª ed. 1920) são de 
inspiração oriental, mas ali constam oito elegias chinesas das dinastias Ming e Tang traduzidas por ele, 

                                                        
3 A obra missionária da Igreja esteve tão ligada à cultura portuguesa que a palavra  “cristão” chegou 
a designar “português” em regiões do Oriente e “papiá cristão” , o “ falar português” em Malaca. 
(J.Morais- Barbosa, 1968: 130) 
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publicadas primeiramente no semanário O Progresso de Macau (1914). O volume China (1944), 
publicação póstuma, compõe-se de vários artigos do poeta  sobre a cultura chinesa que tanto admirava. 

Manuel da Silva Mendes (1876-1932), contemporâneo de Camilo Pessanha, procurou 
registrar, em seus textos, a terra em que viveu por quase 30 anos. Suas crônicas que mais representam a 
cidade foram selecionadas por Graciete Batalha em Macau, Impressões e Recordações (1979). 

O romancista português Joaquim Paço d'Arcos publicou duas obras com temas macaenses: 
Amores e Viagens de Pedro Manuel (1935) e Navio dos Mortos e outras Novelas (1952). A primeira 
tem como personagem um chefe da polícia secreta de Macau que era também capitão de piratas nos 
mares da China. A segunda conta a história da filha de um rico chinês residente em Macau, assassinada 
pelo marido que, por princípios ideológicos, não admitia poder sua mulher herdar a fortuna do pai. O 
navio, que fazia o transporte de mortos chineses do estrangeiro, trouxe os corpos de ambos, pois o 
marido, condenado pela justiça inglesa, morrera na forca. 

Curiosidades de Macau Antiga e Lendas Chinesas de Macau, Efemérides da História de 
Macau (1954), Chinesices e Macau, factos e lendas são crônicas que registram memórias e aspectos da 
vida e da história da Cidade do Nome de Deus, do macaense Luís Gonzaga Gomes (1907-1976). Grande 
conhecedor da língua chinesa, além de ter traduzido muitos textos chineses, publicou também os 
Vocabulários Cantonês-Português (1941) e Português-Cantonense (1942). O seu espólio encontra-se 
atualmente no Arquivo Histórico de Macau. 

Português de nascimento, mas vivendo em Macau há mais de 60 anos, o emérito 
historiador Padre Manuel Teixeira tem mais de uma centena de títulos publicados. Sua vasta obra 
registra a evolução do Território desde a chegada dos portugueses, no século XVI, até os dias atuais. 
Galeria dos Homens Ilustres do Século XIX (1942), Macau através dos Séculos (1977), Vultos 
Marcantes em Macau (1982) são algumas de suas obras de valor não só histórico mas também literário. 

Três escritoras têm-se destacado pela temática macaense. Deolinda da Conceição publicou 
contos no jornal Notícias de Macau, posteriormente editados no li vro Cheong-Sam, a Cabaia (1956). 
Versam sobre a exploração feminina, em Macau, onde se vendiam e compravam crianças, onde o vício 
do ópio dominava, onde proli feravam os negócios com o tráfico de drogas, ouro e armas. Maria Pacheco 
Borges, colhendo impressões entre o povo chinês de Macau, registra-as em Chinesinha (1974), 
narrativas que abordam, sobretudo, a sensibili dade do povo. E a portuguesa Maria Ondina Braga, cujo 
percurso literário foi marcado desde os contos A China Fica ao Lado (1968), insere-se numa poetização 
da prosa em obras mais recentes sobre o Território: Nocturno em Macau (1991) e Dias de Macau em 
Passagem do Cabo (1994). Maria Ondina Braga faleceu em Portugal em janeiro de 2003. 

Dos prosadores deste final de século salientam-se Henrique de Senna Fernandes, nascido 
em Macau, e Rodrigo Leal de Carvalho, dos Açores, que viveu no Território por mais de 40 anos. Senna 
Fernandes publicou Nam Van - contos de Macau (1978) e os romances Amor e Dedinhos do Pé [1986] e 
A Trança Feiti ceira (1993 ), estes dois últimos adaptados para o cinema. Seus protagonistas são sempre 
macaenses, tendo o escritor o cuidado de reconstituir o ambiente de sua cidade. Quanto aos diálogos, um 
ou outro é que estão redigidos em  “patoá”, para, segundo o próprio autor, não tornar a leitura mais 
difícil , e também porque seria impossível traduzir-lhe todas “as suas nuances e inflexões de sotaque, 
pronúncia e entonação, de tão surpreendentes efeitos” . 

Rodrigo Leal de Carvalho, destacado romancista na década de 90, apresenta paisagens e 
personagens com fortes traços macaenses em: Requiem para a Irina Ostrakoff,  Construtores do Império  
e  Quarta Cruzada. 

Resta-nos, ainda, uma referência aos textos em “patoá”. O poeta e prosador José dos 
Santos Ferreira, conhecido na Cidade do Nome de Deus por Adé, é seu maior representante. Suas obras 
Poéma di Macau (1983) e Macau, Jardim Abençoado (1988) são expressões vivas do dialeto, “a doce 
língu maquista”. 

 
Hoje Macau é mundialmente considerada uma cidade-museu, onde transitam milhares de 

turistas. A sua sedução está numa mistura de pessoas, hábitos, construções, com seus templos, pagodes, 
conventos, mesquitas, casas chinesas, palácio português, onde estão interligadas culturas e formas. E a 
língua portuguesa, apesar de ter um número reduzido de falantes, acumula um patrimônio cultural 
valioso, naquele longínquo espaço do continente asiático. 

 

RESUMO: Macau, onde os portugueses se fixaram de forma permanente em 1557, passou a ser o pólo 
mais oriental de uma série de fortalezas e feitorias. Foi nesse pequeno território que os portugueses 
mantiveram o monopólio da comerciali zação entre o Oriente e o Ocidente até fins do século XVII .  A 
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cultura macaense não se formou pela soma das diferentes culturas que integraram a sociedade, mas por 
um processo de integração destas e da cultura portuguesa, em que todas exerceram influência entre si, 
originando-se uma identidade coletiva. Em 1979, após o estabelecimento das relações diplomáticas entre 
Portugal e China, Macau passou a ser Terr itório Chinês sob Administração Portuguesa. E, em 1987, 
com a Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular 
da China, ficou determinado que a China retomaria o exercício da soberania de Macau em 20 de 
dezembro de 1999, conforme aconteceu. A partir daí, Macau foi erigido em Região Administrativa 
Especial da República Popular da China, de acordo com. o princípio um país, dois sistemas.As políti cas 
de cultura, educação, ciência e tecnologia foram definidas pela Região Administrativa Especial, com 
objetivo de proteger o patrimônio cultural do Território. De acordo com a lei, as línguas oficiais são o 
chinês (dialeto mandarim) e o português. Mas a maior parte da população usa o dialeto cantonense no 
seu dia-a-dia, sendo que nas atividades profissionais do setor privado, lojas, bancos, etc., o inglês é a 
segunda língua. Cidade Memória no Estuário do Rio das Pérolas, a sedução de Macau está numa 
mistura de pessoas, hábitos, construções, a formar um conjunto híbrido onde se interligam as mais 
diferentes culturas e formas, que, cristali zando ao longo de quatro séculos, transformaram aquele 
organismo urbano num acontecimento único. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Macau; Colonização portuguesa; hibridismo cultural.  
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1.  

O espectador brasileiro se depara, com freqüência, nas mídias unidirecionais (cinema e 
televisão), com atores negros, latinos e asiáticos representando papéis sociais inimagináveis na indústria 
cultural norte-americana de trinta anos atrás. Esse fato não é dominante, mas indica uma tendência, que 
rompe assim com estereótipos culturais construídos por essa indústria, onde o Bem tinha, de preferência, 
caracterização anglo-saxônica, com atores que desempenhavam os papéis relevantes no desenvolvimento 
da trama, fosse ela de ênfase histórica, política, social, ética, etc. No reino do Mal figuravam os outros, ou 
os bastardos que se mesclavam com eles.  

A tendência que se afirma agora vai na direção oposta, contraditada às vezes – é verdade - 
por inevitáveis refluxos, em face das pressões das forças ligadas à ordem antiga. É o que 
conjunturalmente se registra com o governo de George W. Bush, por exemplo, que segue estratégias 
imperiais à antiga, circunscrevendo-se ao mito de um caráter essencialmente nacional, relevando o poder 
de coerção do território hegemônico. Reconfigura-se nesse viés políti co a maneira de se pensar a 
realidade que se afirmou historicamente no Ocidente, e que estabelecia fronteiras rígidas: fronteiras não 
apenas políti cas, ligadas aos estados nacionais, mas também analogamente fronteiras mais amplas, que se 
configuram nos múltiplos campos da práxis social, que se reduziam dicotomicamente, espartilhando a 
diversidade, em  dualismos estanques, como espírito e matéria, o Bem e o Mal. Tais fronteiras rígidas 
permitiram, noutra direção, sistematizar o conhecimento em disciplinas delimitadas, circunscritas à 
experiência. Se foi assim, baseado na técnica, que esse mesmo Ocidente foi capaz de se afastar de uma 
espiritualidade labiríntica, desenvolvendo formas de conhecimento empírico através da experimentação, 
hoje essa mesma inclinação leva a romper com essas concepções fixas, suprimindo limitações 
disciplinares, que se colocam a contrapelo de um mundo cada vez mais pautado pela interconexão e pela 
interatividade. 

Nas mídias interativas, como nas redes informacionais através da net, essa ruptura é muito 
mais acentuada, produzindo mesclagens em níveis nunca vistos, por basear-se justamente nessa 
interconectividade. Se antes Hollywood construía modelos ideológicos de se estar no mundo e inculcava 
padrões de consumo através deles, hoje ela divide seu poder com o Vale do Silí cio, com a Internet, com 
uma diferença: a nova mídia permite o questionamento da unidirecionalidade das inculcações dos donos 
do poder e também das assimetrias advindas dos fluxos hegemônicos desse próprio meio de comunicação. 
Pode-se afirmar, por analogia, que a indústria cultural reproduz, assim, mudanças que vêm ocorrendo no 
próprio capitalismo, que se afasta do modelo centralizador e unidirecional de produção, para a produção 
flexível, articulada em rede. Dessa maneira, a discussão da mestiçagem (mesclagem entre culturas 
diferentes) e hibridismo cultural leva a associar essas noções ao capitali smo informacional, tal como ele 
aparece no quadro geral do atual processo de mundialização da economia.  

 

2.  
Deve ser destacado o fato de que a ênfase com que se discute a mestiçagem e o hibridismo 

cultural parece-nos vir da necessidade de se dar conta do grande processo de deslocamentos e de 
justaposições, que rompem com as concepções fixas, sedentárias. Mais, os meios digitais tornam 
problemático o desenvolvimento de estratégias unidirecionais e centralizadoras. Se na mídia televisiva, há 
uma figura centralizadora, um “âncora” , na interativa a própria figura do mediador individualizado acaba 
por ser descartada. Numa perspectiva social mais ampla, é de se perguntar se esse fato (a ausência de 
modelos mais estáveis) não favorece a emergência de configurações carismáticas, como um seu corolário 
recessivo. A desregulamentação das redes digitais segue a lógica do capital: da mesma forma que o 
usuário desse meio (isto é, o navegador) interage isoladamente com a máquina ou com muitos outros 
usuários, à sua vontade, em interações anônimas, distantes e virtuais, assim também o capital financeiro 
circula de forma equivalente, substituindo distâncias por velocidades. A desregulamentação, 
evidentemente, não implica perda de controle, como se percebe nas filt ragens operadas no campo das 
comunicações por quem tem poder de estado. 
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3.  
Tudo, no império do capital, pode ser transformado em mercadoria e o relevo à natureza 

heterogênea dos bens materiais e simbólicos favorece a criação de novas expectativas, habil itando novos 
padrões de consumo. A presumível estandardização soli citada pela produção em larga escala, não inibe 
conformações mais flexíveis, para melhor se adaptar a padrões específicos, de acordo com solicitações 
locais ou regionais. Tornam-se cada vez mais comuns direcionamentos de produtos para consumidores 
variados, mais amplos ou mais restritos,  combinando em graus diferenciados a natural obsessão 
capitali sta para a  padronização dos produtos culturais dirigidos à grande massa e as possibili dades de 
atendimento de expectativas de consumo mais diferenciadas.  À tendência dominante que é a 
padronização, soma-se o movimento que leva a uma certa uniformização da diferença, quer se considere a 
situação interna do país produtor do bem simbólico, quer suas decorrentes redes externas, com as quais se 
articulam.  

 

4.  
As articulações comunitárias culturais são múltiplas e não devem se reduzir à xenofobia da 

exclusão do outro, que não possua a mesma identidade. Para Serge Gruzinski,  
“Cada criatura é dotada de uma série de identidades, ou provida de referências mais ou 

menos estáveis, que ela ativa sucessivamente ou simultaneamente, dependendo dos contextos. ‘Um 
homem distinto é um homem misturado’ , dizia Montaigne. A identidade é uma história pessoal, ela 
mesma ligada a capacidades variáveis de interiorização ou de recusa das normas inculcadas. Socialmente, 
o indivíduo não para de enfrentar uma plêiade de interlocutores, eles mesmos dotados de identidades 
plurais. Configuração de geometria variável ou de eclipse, a identidade define-se sempre, pois, a partir de 
relações e interações múltiplas. Foi o contexto da Conquista e da colonização da América que incitou os 
invasores europeus a identificarem seus adversários como índios e, assim, a englobá-los nessa apelação 
unificadora e redutora.1”  

Essas observações valem, evidentemente, tanto para identidades individuais como de 
grupos. Individualmente, a mesma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, mulher, negra, trabalhadora, latina, 
etc. e ainda prestar solidariedade a outras categorias. Será seu contexto situacional que definirá a 
dominância entre esses caracteres que se cruzam.  E, a partir desses valores comunitários, será possível 
estabelecer projetos de instituições sociais que coloquem a tecnologia sob o controle das necessidades e 
desejos das pessoas e não apenas como veículo de uma automação que implique competiti vidade e 
exclusão. 

 

5. 
Em razão do caráter geopolíti co que envolve a globalização neoliberal, que vincula poder 

de estado aos das corporações supranacionais, parece-nos que noções como centro e periferia continuam a 
ser ainda imprescindíveis ao pensamento crítico. Os nós resultantes dos fluxos planetários formam um 
campo de forças que ocupa um determinado espaço físico, geográfico, para além do virtual. Um lócus 
determinado e não apenas virtual, onde se situam as formas de poder, com sujeitos que podem ser 
anônimos mas são concretos e têm práxis sociais determinadas. A esses grupos evidentemente se opõem 
formas alternativas de poder simbólico, situadas fora e dentro de territórios determinados, inclusive 
hegemônicos. A consideração dessa desterritorialização relativa é necessária, mas evidentemente esses 
nós situam-se em áreas geográficas determinadas, formando aí um sentido contextual que determina a 
direção vetorial dos fluxos. 

 

6.  
Após enfatizar a base sinérgica numa configuração territorial, não podemos deixar de 

destacar, no contra-fluxo das idéias conjunturalmente dominantes, o papel social do estado. Diante das 
multipli cidades de fronteiras (imperiais, de expansão; ou  cooperativas, justapostas), parece-nos que se 
torna necessário reconstruir a vida em sociedade, associada a um estado que promova o bem social, 
deixando-o capaz de desempenhar convenientemente novos papéis. O locus, para o pensamento crítico, é 
a sociedade e suas comunidades. É aí que se radica a identidade coletiva - uma nova visão compartilhada, 
que tende a ser supranacional. Entretanto, os indivíduos continuam a projetar suas expectativas nos 
horizontes nacionais e os estados continuam a ser instâncias de  intermediação do indivíduo com o 
mundo.  Um estado legítimo não pode perder suas bases propiciadoras do bem-estar social e de inserção 

                                                
1 O pensamento mestiço, p. 53. 
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ativa, sem xenofobias passadiças, numa políti ca de cooperação mais ampla. As novas fronteiras – esta é a 
perspectiva que aqui se releva - não devem ser de separação, mas de contato, de compartilhamento – um 
sentimento de parentesco que não se esgote nas fronteiras do estado, mas que também não as 
desconsidere.  

 

7.  
A pasteurização da diferença, tal como ocorre nas perspectivas de hibridização afins da 

globalização neoliberal, tem o correlato brasileiro em noções que vêm do século XIX, como mestiçagem 
sincrética, cordialidade e democracia racial. Quem enfatizou teoricamente a existência da cordialidade foi 
Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil2. Nas origens, a cordialidade viria da vida rural e 
patriarcal, da família patriarcal para a esfera pública do estado. Para Sérgio Buarque essa maneira de ser 
originária do patrimonialismo rural seria a contribuição brasileira para a civilização. A expressão “homem 
cordial” , contextualizando para os países de língua portuguesa, foi cunhada pelo poeta brasileiro Ribeiro 
Couto, que foi adido cultural da embaixada brasileira em Lisboa – poeta de presença marcante não apenas 
entre os portugueses, mas também nos países africanos colonizados por Portugal. Foi através dele que os 
africanos e portugueses descobriram os poetas modernistas brasileiros e também nossa prosa de ficção 
(Érico Veríssimo e os escritores nordestinos). Cordialidade, aqui, não é polidez, entendida como uma 
espécie de máscara para se exercer supremacia sobre o social. Não se trata de disfarce, mas da inclinação 
de o indivíduo liberar-se de sua individualidade, para uma sociabili dade de laços comunitários, que 
seriam uma espécie de extensão dos laços da família patriarcal. Logo, relações de amor entre os atores da 
casa-grande com a senzala, com o amor procurando rimar com servidão – o que é uma impossibili dade. 

 

9.  
Em relação à mestiçagem sincrética, pode-se afirmar que é uma formulação mítica, que no 

caso brasileiro tem suas origens na política do segundo império, no século XIX. Os nossos traços 
culturais não são unívocos como proclamam os ideólogos da maneira de ser das elites políticas de nosso 
país e nem os caracteres que aí coexistem  são cordiais. É verdade que, na mescla de culturas, podem ser 
estabelecidos, entre estas, traços comuns de aproximação, mas a heterogeneidade é consideração crítica 
fundamental. Há um núcleo entre os pedaços de cultura que compõem o tecido híbrido que não se reduz a 
uma síntese temperada pela cordialidade. Um bom exemplo da mitologização da cordialidade brasileira é 
Jorge Amado, que, como Gilberto Freyre, exalta ideologicamente as aproximações, neutraliza as 
diferenças e os conflitos. O mito da baianidade, que Jorge Amado ajudou a modelar, enquanto construía o 
conjunto de sua obra de ficção, fez-se na perspectiva do discurso oficial hegemônico. Imagens literárias, 
pois, capazes de legitimar, como evidência que não pediria demonstração mais acurada, o que o discurso 
sócio-políti co apontava. Acontece que a arte fala mais e diferentemente das intenções e pode abrir 
perspectivas críticas. A sensualidade da personagem Dona Flor, do romance Dona flor e seus dois 
maridos, interpretada no cinema por Sônia Braga, e a convivência aparentemente cordial que estabelece,  
não deixam de perturbar os espectadores do filme ou os leitores do romance de Jorge Amado.  

Na ação dessa personagem, em seu jogo de corpo, no físico e no comportamento, há uma 
maneira de ser, uma “ginga” que ultrapassa parâmetros convencionais. Seria essa “ginga” de Dona Flor, 
um requebro da mulher brasileira que teve suas origens nas culturas africanas, uma das marcas de 
simbólicas de  nossa crioulidade? Isto é,  uma ginga mais ampla, que envolveria outros hábitos culturais?  

Os laços comunitários, como se vê, abrem fronteiras de cooperação em múltiplos níveis. 
Até em sentido reverso: os abraços que sufocam, advindos do patrimoniali smo, laços que se alargam da 
família patriarcal para o próprio estado. Essa é a óptica oriunda das janelas da casa-grande e que ainda 
persistem na sociedade brasileira. Não se trata efetivamente do “mundo que o português criou” , mas de 
um mundo que foi construído comunitariamente por todos nós e quase sempre contra o poder coerciti vo 
do estado. Foi um exercício dessa ginga para driblar a adversidade sensualmente expressa nos gestos de 
Dona Flor – expressão de sua alteridade feminina, entre dois maridos, duas posturas de gênero, duas 
culturas, duas maneiras de ser que se aproximam em função do sujeito, mas que também se opõem 
conflituosamente. A imagem dos dois maridos não se fundem numa única entidade, residindo aí a graça. 
Para Dona Flor, a evidência das diferenças, não lhe permite que os traços se misturem numa única 
imagem. 

 

 

                                                
2 25a. ed. Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 1993. 
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10.  
Foi a óptica da cordialidade que fez com que a historiografia oficial brasileira construísse 

uma memória nacional, onde acabaram por serem obscurecidos aspectos não desejáveis da práxis de 
nossas oligarquias rurais, como a violência pela qual esses setores se impuseram aos demais ou mesmo 
em relação aos vizinhos, ou à oligarquia de outras regiões. Enquanto construção, a cordialidade, que 
motivaria o poder patriarcal, como ideologia da oligarquia rural do país, veio a minimizar ou mesmo 
descartar todo o fato histórico  que pudesse não confluir para a unidade nacional. A historiografia 
brasileira do século XIX iniciou a construção, então, de uma grande narrativa, oficial e presente nos li vros 
didáticos, totalmente coerente com os princípios ideológicos de afirmação do estado nacional brasileiro, 
primeiro no império e depois na república. 

A cordialidade da “grande família” brasileira, deslocada posteriormente para os centros 
urbanos,  está presente enquanto coexistência pacífica de opostos na obra de Jorge Amado, não lhe 
permitindo o destaque dos conflitos que apresenta. As diferenças entre suas personagens são quase 
sempre atenuadas pela perspectiva popular carnavalesca, que envolveria ricos e pobres, comutando papéis 
– homem/mulher, rico/pobre, etc. O direcionamento é oposto: se antes essa relação sentimental tinha 
como agente o patriarcado, na perspectiva carnavalesca são os setores populares os agentes, 
contaminando simpaticamente a maneira de ser dos ricos. Nesse sentido, Jorge Amado é um escritor 
bastante diferente de Graciliano Ramos, que, ao contrário, procura enfatizar as contradições entre esses 
setores, relevando tensões. Um bom exemplo do escritor alagoano é o romance São Bernardo. A 
objetividade pretendida pela personagem narradora, o fazendeiro Paulo Honório, quando projetou 
escrever um livro, não se realiza em razão da presença de um outro, a personagem Madalena, sua esposa, 
que preserva sua identidade, não se submetendo ao tipo de apropriação patrimonial de bens materiais e 
afetivos do marido. A partir do registro da entrada dessa personagem em sua vida já não consegue 
representá-la no romance que escreve, com exatidão e certezas. Madalena não constitui apenas uma 
presença aleatória, mas também é signo de um outro mundo – o mundo urbano e culto, que o narrador 
desconhece e, portanto, não pode dominar.  

 

11.  
Têm igualmente um sentido de cooperação, as novas fronteiras de nosso comunitarismo 

cultural, quando pensamos na ibero-afro-américa. Para abordar essa bacia cultural, valemo-nos 
inicialmente de uma produção de estudantes africanos, que se agregavam  nos inícios dos anos de 1950, 
na Casa dos Estudantes do Império, de Lisboa: o caderno Poesia negra de expressão portuguesa (1953), 
organizado por Francisco José Tenreiro e Mário de Andrade, o angolano Mário Pinto de Andrade. O 
primeiro foi deputado de oposição por São Tomé e Príncipe à assembléia do estado novo português e o 
segundo foi o fundador do MPLA – Movimento Popular para a Libertação de Angola, que promoveria a 
independência angolana, e secretário da principal revista e editora da negritude francesa, a Présence 
africaine.  

Houve a preocupação dos organizadores dessa antologia impressa em Lisboa, de  
imbricarem, nos poemas e nas reflexões teóricas do prefácio e do posfácio, perspectivas da vanguarda 
políti ca com os da vanguarda literária. É na atmosfera dessa modernidade ativa que procedimentos que 
levam a articulações supranacionais confluem para os identificados com os africanos, de forma a construir 
um imaginário políti co de libertação nacional e social. A antologia foi feita na esteira da antologia negra 
de expressão francesa, publicada anos antes, com o famoso prefácio de Jean-Paul Sartre, o “Orfeu negro” .   
São questionáveis hoje, sabemos, as designações “Orfeu negro” , “expressão francesa”, “poesia negra”.  
Nesse sentido foi conjuntural e poli ticamente inevitável que se rotulasse a coletânea dos poemas em 
língua portuguesa de “Poesia Negra”, quando se trata, na verdade, de poesia de ênfase social e nacional; 
da mesma forma, a designação de poesia de “Expressão Portuguesa” , quando sabemos que se trata de 
poesia de “Língua Portuguesa”. 

Essa determinação supranacional se fez em face de articulações comunitárias do 
movimento negro, mas as diferenças em relação ao seu deslocamento para outro contexto já se fazem 
sentir nos poetas e nos poemas escolhidos. Nicolás Guill én foi colocado na dedicatória da antologia como 
a “voz mais alta da negritude de expressão hispano-americana”. Na verdade, por sua práxis poética e 
políti ca anterior, ele já se constituía o poeta-símbolo da cubanidade e não da negritude. É surpreendente, 
entretanto, logo no início da antologia de língua portuguesa, a inserção de um poema seu, transcrito no 
original, em castelhano. E o poema não fala de negritude – o específico do negro -, mas de miscigenação 
étnica e cultural, destacando a condição proletária, que vem do discurso marxista: 
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“ (...) Estamos juntos desde muy lejos, 
jóvenes, viejos, 
negros y blancos, todo mezclado; 
uno mandando y otro mandado, 
todo mezclado; 
Santa Maria y otro mandado, 
todo mezclado; 
todo mezclado, Santa Maria, 
San Berenito, todo mezclado, 
todo mezclado, San Berenito, 
San Berenito, Santa Maria, 
Santa Maria, San Berenito, 
todo mezclado. (...)”  

 

É significativo que se registre o fato de que numa pequena antologia de autores de língua 
portuguesa se abra espaço – uma espécie de pórtico poético – para um escritor de língua castelhana. 
Nicolás Guill én era um mestiço, representativo da crioulidade cubana. Vem também da crioulidade a 
seleção dos poetas nacionais de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, reunindo poetas de origem 
étnica branca, negra e mestiça. Culturalmente eram todos crioulos e tendentes a articulações com os 
países de língua portuguesa e espanhola. Observe-se, nesse sentido, o seguinte fragmento do poema 
“Coração em África”, de um dos organizadores da antologia, o são-tomense Francisco José Tenreiro: 

 

“(...) de coração em África com as mãos e os pés trambolhos disformes 
e deformados como os quadros de Portinari dos estivadores do mar 
e dos meninos ranhosos viciados pelas olheiras fundas das gomas de Pomar 
vou cogitando na pretidão do mundo que ultrapassa a própria cor da pele 
dos homens brancos amarelos negros (...)”  
 

A negritude nunca teve maior importância nos países africanos de língua portuguesa. As 
reivindicações do negro africano foram vistas em suas imbricações sociais de ordem geral, para se evitar 
qualquer perspectiva de particularização étnica, que pudesse vir a conduzir à guetização (como ocorria 
nos EUA) ou à fragmentação dos estados nacionais dos países africanos, de caráter multi-étnico. A 
perspectiva dominante foi de ordem crioula e citadina. Nesse sentido, entre os intelectuais, a tomada de 
consciência nacional veio articulada com a social, partindo de reivindicações locali stas. Assim em Cabo 
Verde, na década de 1930, a tomada de consciência regional propiciou a publicação da revista Claridade. 
As reivindicações nacionais e sociais começaram então a se afirmar, como se observa nesta finançon 
(cantiga e dança de desafio), de autor anônimo: 

 

“O macaco mora na rocha 
O negro no funco 
O mulato na loja 
O branco no sobrado 
Um dia virá que o macaco corre com o negro do funco 
O negro corre com o mulato da loja 
O mulato corre com o branco do sobrado 
O branco foge para a rocha e cai no mar.”  
 

Nessa perspectiva etapista da composição, com os degraus sociais sendo galgados através 
de uma recorrência étnica, afirma-se o poder da sociedade crioula. Em Cabo Verde, o branco era 
confundido com o português. Vem daí a expressão “gente branco” , isto é, de costumes europeus). Essa 
intelectualidade caboverdiana começou a pensar o mundo a partir de sua condição mestiça. Saudou então 
o brasileiro Gilberto Freyre, em Casa-grande & senzala, mas veio a repudiá-lo posteriormente em outros 
textos, como em O mundo que o português criou, quando o pensador brasileiro começou a propagar o 
luso-tropicalismo, com todo o aval dos atores políti cos do regime salazarista, com os quais manteve 
relações de amizade. A posição dessa intelectualidade de Cabo Verde, contudo, não deixou de ser 
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ambígua, sensibil izada pela ideologia da cordialidade, presente em Gilberto Freyre, mas originária do 
Segundo Império brasileiro. A cordialidade, em Cabo Verde, como no Brasil, seria parte essencial da 
maneira de ser crioula: a mestiçagem atenuando amorosamente a diferença. Ou, diríamos, mascarando 
ideologicamente as diferenças, pois é próprio do estatuto crioulo uma aproximação confliti va: os pedaços 
de cultura onde aparecem contributos das culturas africanas e européias se aproximam e se repelem, 
guardando cada um deles, por assim dizer, uma parte resistente à mesclagem-fusão. 

 

12.  
Numa época de falta de convicções, a atribuição do Prêmio Nobel de Literatura a José 

Saramago constitui um fato altamente relevante. Toda a arte literária desse ficcionista português aponta 
para suas convicções políti co-sociais, dialogando com imagens da utopia sociali sta. Ao individualismo 
contemporâneo (para ele um mundo de cegos, como aparece no seu romance Ensaio sobre a cegueira3), 
opõe o seu sonho de uma sociedade mais humana, pautada pelos valores da solidariedade. 

É dentro desse horizonte de uma comunidade ibero-americana (por onde também se 
direcionam os sonhos do escritor), que pode ser situada uma das orientações básicas do trabalho literário 
do escritor português. Significativamente, José Saramago vive atualmente na pequena ilha de Lanzarote, 
nas Canárias, um ponto no Atlântico entre Europa, África e Américas, para onde se mudou em 1993.  

Mais do que um escritor europeu, José Saramago é um escritor português que traz a 
maneira de ser do homem ibero-americano, através de sua face portuguesa. Para exempli ficar, pode-se 
fazer referência ao seu romance A jangada de pedra4, que se presta à discussão do caráter nacional 
português, em face de uma dupla soli citação: a então entrada na Comunidade Econômica Européia (hoje 
integração na União Européia, ao que tudo indica, como nação periférica) e a singularidade que leva o 
país a identificar-se, ao lado da Espanha, com suas ex-colônias. 

Na efabulação desse romance, a península ibérica “descola-se” da Europa e desloca-se pelo 
oceano atlântico, vindo a estacionar num ponto ao sul, eqüidistante das Américas e da África. O 
deslocamento é simbólico: uma "viagem" que embute questões políti co-culturais e que permite, assim, 
que se sonhe com uma comunidade não apenas dos países de língua portuguesa, mas dos países ibero-
afro-americanos. Na epígrafe do romance está Alejo Carpentier, escritor cubano, que também tem a 
convicção de que "Todo futuro es fabuloso", como nessa efabulação sonhadora do escritor português. 
Uma efabulação híbrida ao avesso das perspectivas cartesianas européias, que o narrador faz questão de 
explicitar. As fontes de seu imaginário, por certo, passaram por um Júlio Verne, que publicou em 
folhetins, em 1874, a narrativa Chancellor, com um grupo de europeus se deslocando numa enorme 
jangada até o estuário do rio Amazonas e, mais ainda, em  A jangada: 800 léguas pelo amazonas5, onde o 
escritor francês amplifica a jangada para uma embarcação gigante, onde coloca toda uma pequena 
sociedade. Vai de Iquitos, no Peru, até Belém do Pará, passando por Manaus, movido por princípios 
éticos. Para construir a imensa jangada, destruiu a floresta, mas isso não importa. Sua lógica era a do 
racionalismo moderno: as árvores seriam replantadas de forma ordenada. Melhor, reduplicadas como 
produtos de uma máquina. Júlio Verne participa da mentalidade, própria da época, de uma fé inabalável 
na ordem e no progresso. 

Em oposição a Júlio Verne, pode-se afirmar que em José Saramago há respeito à 
biodiversidade, isto é, uma inclinação para uma desordenação orgânica afim do pensamento mestiço.  Sua 
península-embarcação já não é mais colonial e vai noutra direção, não só em relação ao positivismo e a 
lógica do lucro, mas também em relação ao imaginário tradicional de seu país. Ao contrário de Bandarra, 
Camões, Vieira e Fernando Pessoa, Saramago defende outro sonho, não mais redencionista e saudosista, 
antes edificador do futuro ibérico em que a índole messiânica se transforma em libertação do jugo 
europeu e se converte em afirmação da identidade. Saramago condena é a perda do direito dos povos, e 
em particular da Ibéria, em sua diversidade constitutiva, de decidirem sobre seu destino com a 
deflagração da superpotência européia. Separa, assim, a Península Ibérica do Velho Mundo pelos 
Pirineus, promovendo sua libertação – inclusive da racionalidade capitalista que ensejou o colonialismo -, 
qual uma imensa jangada à procura de sua identidade. Uma identidade híbrida, plural, historicamente que 
vai da Galícia à Catalunha, do Algarve às bascongadas, historicamente construída também no corpo-a-
corpo com a afro-américa., Como já desenvolvemos noutra ocasião, três perspectivas  marcaram a história 
de Portugal:  

 

                                                
3 São Paulo, Companhia das Letras, 1995. 
4 Lisboa, Editorial Caminho, 1986. 
5 São Paulo, Planeta, 2003. 



Benjamin ABDALA Junior      167 
 

- a atlanticidade  - Portugal voltou-se historicamente para o Atlântico dando as costas 
à Europa;  
- a ibericidade  - a formação cultural portuguesa se fez paralelamente ao do conjunto 
da Ibéria, com a participação das culturas de origem célti ca e semítica;  
- e a mediterraneidade - o mediterrâneo reuniu historicamente as culturas clássicas e as 
semíticas. 
 

O nacional - o sentimento de parentesco mais geral de um povo - ultrapassa, assim, no 
romance de Saramago, as fronteiras do Estado português. Sem as limitações coloniais, tornam-se 
possíveis formas de aproximações comunitárias. Dessa forma, poder-se-ia afirmar que o enfraquecimento 
dos estados nacionais favorece a possibili dade de uma aproximação comunitária supranacional, como se 
pode observar nas contínuas conferências de cúpula realizadas entre nossos países e na prática ainda 
vacilante da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.  

Nessa perspectiva, torna-se importante também para nós brasileiros, uma efetiva 
implementação de estratégias político-culturais que permita (re)imagimar essa constelação de países 
ibero-afro-americanos - uma comunidade, que segundo previsões atingirá cerca de 645 milhões de 
falantes do português e do castelhano para o final da primeira década do século XXI. Uma comunidade 
ibero-afro-americana, imaginada assim em termos de futuro, como as imagens da jangada de Saramago 
levam a refletir, não se voltaria para os símbolos do passado, mas permitiria reimaginar a nação, cada 
uma das nações, numa relação mais estreita e aberta. Já não é o momento de se ficar olhando para trás, 
limitando-se à ritualização de heróis, sejam esses atores sociais de caráter monumental ou representativos 
das ruínas de cada pátria. 

 

13.  
O conceito de hibridismo, em termos dessas articulações do capitali smo planetário, 

favorece a disseminação das mais variadas possibili dades de consumo. Essa noção teórica dá base à 
produção, no caldeirão das formas da cultura, inclusive cultura material, a possibili dades abertas de 
criação de produtos e uma adequada criação de expectativas de consumo. Nesse sentido, a concepção 
interessa à “cultura do dinheiro” , que é supranacional, embora baseada na hegemonia e no território norte-
americanos. A esse movimento de concentração onde a consideração da heterogeneidade, conforme 
argumentamos, pode servir de ideologia da globalização, sucede-se outro, de articulações comunitárias 
correlatamente supranacionais, onde a consideração do híbrido pode constituir uma forma de 
democratização e respeito das diferenças.  

É ideológica, em nosso entendimento, a idéia de que os estados nacionais não são mais 
relevantes, constituindo essa consideração um horizonte teórico para o novo império do mercado possa 
circular li vremente, sem deixar de se ancorar nos territórios hegemônicos. As articulações comunitárias 
que procuram fazer face ao que existe de mais predador no processo de globalização neoliberal podem 
minimizar forças políti cas, econômicas, culturais e simbólicas desses territórios e também dos blocos 
políti cos estabelecidos e seus organismos de controle. Hibridismo, ao contrário do que pensaria um 
liberal, não significa ausência de tensões entre constituintes heterogêneos – um campo conveniente para a 
imposição da lei do mais forte, mascarado de competência tecnológica. Pressupõe, ao contrário, a 
possibili dade de se desenvolver práxis mais ativas, criativas e li vres, sem preconceitos, já que todos não 
deixamos de ser híbridos ou mestiços. 

Com base nessa face solidária do hibridismo cultural, é possível historicizar sua matéria 
constitutiva. Não para copiar passados que não retornarão, mas para descortinar os sentidos dos gestos 
dos atores sociais observados, combinando-os criativamente, para dessa forma voltarmos a sonhar com 
projetos possíveis, que promovam uma efetiva democratização – da vida políti ca, econômica e social, 
para o campo da cultura. Com os pés no Brasil, podemos então sonhar no âmbito da cultura com os 
enlaces comunitários que mantemos com o mundo ibero-afro-americano. Um enlace em torno de projetos, 
não se restringindo a ser apenas defensivo, para fazer face à americanização do mundo, isto é, à 
padronização unilateral que se impõe através das assimetrias das redes mundiais. 
 

RESUMO: Análise da natureza híbrida dos processos culturais, da mestiçagem que marcam as culturas 
dos países de língua oficial portuguesa, através da análise do conjunto da obra de escritores marcantes dos 
últimos 50 anos. Serão discutidas questões políti co-culturais relativas à assimetria dos fluxos no processo 
de globalização neoliberal. Conceitos como o de território, locus de  enunciação e de hegemonia 
continuam fundamentais para a discussão das novas formas imperiais do capitali smo, que tem como base 
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redes informacionais e midiáticas. Tais redes atingem escala planetária, através de fili ais e franquias, que 
vão da fabricação do hambúrguer às universidades. À lógica dessas corporações que se valem da 
segurança das fronteiras de determinados estados nacionais, enquanto desestruturam outros estados mais 
preocupados com bem-estar social, contrapõe-se a dos comunitarismos supranacionais (culturais, étnicos, 
de gêneros, etc.). A comunidade e – no caso, a comunidade cultural dos países de língua portuguesa -, 
assim, como articuladora políti co-cultural, pode fazer face às corporações, que se reciclam 
constantemente, concentrando a hegemonia em determinados territórios e procurando incorporar, em  
suas redes, diferenças administradas, que as dinamizem e que neutralizem possíveis ascensões de formas 
políti cas que coloquem em causa essa hegemonia. 
 
PALAVRAS-CHAVES: hibridismo cultural; redes informacionais; comunitarismos supranacionais. 
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1. Mário de Sá-Carneiro e a modernidade 

Mário de Sá-Carneiro nasceu em 1890 em Lisboa, Portugal. Todavia, o poeta e prosador 
destacou Paris, a capital francesa, em suas obras. Em Lisboa desenvolveu a sua fase mais imatura como 
poeta e prosador, já em Paris, dizia ‘nascer como poeta’ , pois a “Cidade Luz” o inspirava na sua obra. 
Membro de uma família burguesa, retratou o cotidiano de Lisboa naquela primeira fase, revelada em 
romances e contos onde personagens passeiam por pontos freqüentados por Mário em sua juventude. Ao 
conhecer Paris, encantou-se com a diferença entre esta e sua cidade natal. A Paris de luzes e boulevards, e 
a convivência com artistas e poetas o inspirou muito mais a escrever e desenvolver a sua obra do que 
Lisboa. Foi em Paris que escreveu seus melhores poemas e os romances que o consagraram como um 
grande autor.  

Pode-se citar nesse conjunto de obras os romances Dispersão, Céu e Fogo e também A 
Confissão de Lúcio, que têm Paris como cenário.  Em “A Confissão de Lúcio” , o protagonista-narrador 
Lúcio Vaz e seu amigo Ricardo de Loureiro viajam de Paris a Lisboa (e vice-versa), roteiro no qual a 
capital francesa tem lugar de destaque, pois serve de refúgio para Lúcio e também de local para 
acontecimentos que norteiam a trama. A obra é considerada autobiográfica devido à ligação que o autor 
estabelece com a cidade. Paris é também o lugar que Mário escolhe para cometer o suicídio, no intuito de 
fundir-se eternamente com ela; mais ainda, é nesse local que os personagens Marta/Ricardo  são mortos. 
Para Sá-Carneiro Lisboa é o lugar da sua juventude, como já dito anteriormente, de sua fase mais imatura 
como autor, enquanto Paris é o lugar de descobertas e liberdade, no qual o autor encontra sentido para 
suas aspirações artísticas. 

Não somente no cenário, mas também em diversos outros aspectos de “A Confissão de 
Lúcio”  o autor se revela como um adepto do modernismo, transparecendo as inquietudes e conceitos 
artísticos típicos daqueles que pertenceram a esse movimento estético.  A construção das personagens e as 
suas falas são todas trabalhadas cuidadosamente para que transpareçam os ideais estéticos do autor. Entre 
as personagens de maior importância estão  Lúcio Vaz, Ricardo de Loureiro, Gervásio Vila-Nova, a 
americana fulva e Marta, esposa de Ricardo. Estes, assim como as outras personagens secundárias, fazem 
parte do meio artístico, sendo jornalistas, escritores, poetas, escultores e afins. Eles são usados pelo autor 
como porta-vozes de um ideal de estética e definição da arte.  Em uma conversa entre Gervásio, a 
americana e Lúcio, temos a voz do autor personificada pela da americana: 

 

Acho que não devem discutir o papel da voluptuosidade na arte porque, meus amigos, a 
voluptuosidade é uma arte – e, talvez a mais bela de todas. Porém, até hoje, raros a 
culti varam nesse espírito. Venham cá, digam-me: fremir em espasmos de aurora, em 
êxtases de chama, ruivos de ânsia – não será um prazer bem mais arrepiado, bem mais 
intenso do que o vago calafrio de beleza que nos pode proporcionar uma tela genial, um 
poema de bronze?(...)Ah, mas aquele que fosse um grande artista e que, para matéria-prima, 
tomasse a voluptuosidade, que obras irreais de admiráveis não alteraria!...Tinha o fogo, a 
luz, o ar, a água, os narcóticos e as sedas – tantos sensualismos novos ainda não 
explorados... (p.1) 
 

Além da voz do autor ser explicitada através da idéia de voluptuosidade, também podemos 
aplicar alguns dos conceitos que FRIEDERICH (1978) observa acerca da obra moderna Não há um 
equilíbrio entre normalidade e anormalidade; tudo aquilo que é chocante aos olhos do leitor é belo para os 
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personagens e, por extensão, para o autor. O artista moderno deseja quebrar com padrões sociais e, nesse 
caso, admite a voluptuosidade, que é um objeto artístico marginal aos padrões estéticos da sociedade da 
época, como um desvio da tradição para adicionar um novo padrão de estética à arte. Util izando a voz da 
americana, ele traz ao texto a concepção artística, ao mesmo tempo em que util iza a voz de Lúcio para 
criticar a obra moderna menor ou meramente apelativa e comercial, e mostrar ao leitor as inquietações do 
artista moderno que quer estabelecer uma nova estética. 

 

Às vezes, com menor freqüência, apareciam também Raul Vilar e um seu amigo – triste 
personagem tarado que hoje escreve novelas torpes (...) no intuito (justifica-se) de 
apresentar casos de psicologias estranhas e assim fazer uma arte perturbadora, intensa e 
original: no fundo apenas falsa e obscena. (p.1) 
 

Pode-se verificar, portanto, dois planos de enredo. Há o que narra a relação de Lúcio e 
Ricardo e outro paralelo, que o autor utiliza para expor suas idéias sobre a arte. A festa de inauguração de 
um salão construído pela americana é um dos ápices do romance, no que diz respeito a uma nova ordem 
artística a ser instaurada. Sabemos pelas descrições e sensações do narrador que todos aqueles que estão 
presentes ficam estupefatos e embriagados com tamanha ousadia. Ao descrever o local da festa, o 
narrador utili za adjetivos como “espetáculo assombroso” ou “Gritamos nosso pasmo em frente à 
maravilha” (p. 2), ilustrando a ambivalência da arte moderna, que produz um estranhamento, ao mesmo 
tempo em que seduz. Mais uma vez, Sá-Carneiro utiliza a descrição da festa e a reação das personagens 
para veiculara a significação da arte para ele, fugindo dos padrões convencionais.  

O autor utiliza em seu romance vários recursos conhecidos dos modernistas. A sinestesia, 
por exemplo, está presente na descrição dessa festa de inauguração, um espetáculo de dança, música, 
luzes e cores, que produz no convidado aquilo que o autor moderno quer produzir em seu leitor. São 
sensações não somente intelectuais, mas também físicas. “ Triunfo! Quis condensar nele as minhas idéias 
sobre a voluptuosidade-arte. Luzes, corpos, aromas, o fogo e a água – tudo se reunirá numa orgia de carne 
espiritualizada em outro!”  (p. 9). Em outros trechos, percebemos que a intenção do artista moderno é que 
seu interlocutor leve consigo a obra, ou seja, as sensações por elas provocadas não eclodem apenas no 
instante de contemplação do objeto, mas transforma o indivíduo, o perturba e o acompanha para a vida: 
“ esmagados, aturdidos, cada um de nós voltou para sua casa...”  (p. 3). Para a modernidade, a arte não é 
mais a mensagem que a tradição estava interessada em perpetuar, e sim a sensação que ela é capaz de 
evocar, por isso o envolvimento de todos os sentidos do leitor, para que ele viva a arte, para que a sinta, 
não fique alheio a ela. 

Como podemos perceber, não só ideais estéticos, mas também as inquietações típicas do 
modernismo são impressas nesta obra, como a redefinição do sujeito e sua reação com a coletividade, a 
perda da identidade e a quebra da tradicional idéia de sujeito uno, que vai ser substituída pelo 
fragmentado: “Referimos certos acontecimentos da nossa vida a outros mais fundamentais – e muitas 
vezes, em torno de um beijo, circula todo um mundo, toda uma humanidade.” (p.3). Ou então: “Entre a 
multidão cosmopolita, criava-me alguém sem pátria, sem amarras, sem raízes em todo o mundo” (p.3). 
Nesses trechos, o autor (através da voz do narrador) deseja mostrar como o sujeito dissolve-se na 
multidão, é parte dela e é formado por ela, assumindo a falta de identidade típica da modernidade. 

Há também vários temas explorados por Sá-Carneiro em “A Confissão de Lúcio” . O 
homossexualismo é mais um dos temas que mexem com toda a bagagem cultural do leitor, desnorteando 
sua leitura e, conseqüentemente, sua visão de mundo. 

Concluindo, a dificuldade de o protagonista explicar o que ocorria entre ele e Marta e a 
hesitação que é causada no leitor são as características mais marcantes dessa obra. Enquanto Sá-Carneiro 
construía o enredo, ele preocupava-se em imprimir na obra também aquilo que a arte deve provocar no 
seu espectador: estranheza, como Lúcio sentia em relação ao corpo de Marta; fascínio, pois ele não podia 
negar-lhe a entrega sexual e perplexidade quando esta some. Dessa forma deve ser a arte moderna; causar 
fascínio, ser intensa como era o relacionamento entre Ricardo/Marta e Lúcio e, por fim, exigir a entrega 
total do leitor, que deve inclusive dar seu próprio desfecho à trama, que não se fecha em si mesma.  

 

2. O fantástico em “A Confissão de Lúcio”  
A definição de fantástico, segundo FERREIRA (1999:879), é de algo que “só existe na 

fantasia ou imaginação; caprichoso, extravagante; incrível, extraordinário, prodigioso; falso, simulado, 
inventado, fictício” . Ainda: “gênero literário em que elementos sobrenaturais estão integrados ao discurso 
e são tratados com naturalidade”.  Segundo TODOROV(1973), o fantástico, em termos de gênero 
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literário, é uma forma de narrativa que nos deixa incertos, perplexos ou vacilantes se, ao final da 
narrativa, os fatos ocorridos terão uma explicação lógica, dentro das leis que regem o mundo real (que, 
segundo Todorov, pertenceriam ao domínio do estranho) ou se terão uma explicação sobrenatural, de 
acordo com leis de um mundo que são desconhecidas para nós (que pertenceriam ao domínio do 
maravilhoso). Assim sendo, para Todorov, o fantástico não está necessariamente ligado ao que é 
sobrenatural, mas, sim, ao fato de ocorrer essa indecisão entre esses dois domínios, o do estranho e o do 
maravilhoso. 

 

Além de hesitar ante aos fatos narrados (condição esta básica e principal para que uma 
narrativa seja qualificada como pertencente ao gênero fantástico), também há que se observar alguns 
aspectos sobre o modo como o leitor terá que ler um texto deste gênero: 
1. O leitor tem que, a partir do texto, tomar as personagens da narrativa como se fossem passíveis de uma 
existência real (levar em consideração que as personagens poderiam ser seres humanos iguais a qualquer 
um de nós) e hesitar entre aquilo que lhe é conhecido do mundo real e da ocorrência de fatos 
sobrenaturais; 
2. Ao deparar-se com uma narrativa fantástica, faz-se necessário que o leitor evite uma interpretação, uma 
leitura alegórica dos fatos, assim como também uma interpretação poética do que está sendo narrado. 
Tanto um modo de leitura, quanto o outro, promoveria a anulação do que é considerado “anormal” em 
relação ao mundo real; 
3. O leitor tem que excluir a possibili dade de ocorrências do acaso e de coincidências dentro do texto, 
pois esses fenômenos são típicos do mundo real. Numa narrativa fantástica, todos os pontos são 
interligados e eles não acontecem sem haver um propósito dentro da narrativa. 

Associada à postura do leitor, ainda contamos também com recursos de retórica que podem 
ser utilizados pelo autor e que também são comuns de serem encontrados em uma narrativa fantástica. 
São elas: 
1. Ainda que não seja uma obrigatoriedade, narrativas fantásticas são, geralmente, feitas em primeira 
pessoa, o que limita a onisciência daquele que narra e facili ta a ambigüidade dos fatos; 
2. O emprego de expressões do tipo “como se” , “ talvez”, “deverá ter havido” , “muito possível” que 
denotam incerteza e relativizam os fatos narrados. 

Portanto, com esses dados em mente, passamos, então, para a análise do fantástico na obra 
de Mário de Sá-Carneiro, “A Confissão de Lúcio” . 

Temos aqui uma narrativa feita em primeira pessoa e, de acordo com as definições 
anteriormente descritas sobre o que é o fantástico, em termos literários, este pode ser um dos elementos 
que caracteriza este tipo de literatura. A primeira pessoa dá o tom de credibili dade aos fatos narrados e o 
leitor tende a acreditar na palavra daquele que narra. Assim, temos Lúcio Vaz, um escritor, dando início à 
narrativa e escrevendo a sua confissão: a de que ele não cometeu o crime do qual foi acusado e pelo qual 
passou dez anos na prisão.  Mas isto não é o suficiente para classificarmos “A Confissão de Lúcio” como 
uma narrativa fantástica. O componente fantástico na narrativa de Sá-Carneiro começa a dar indícios 
quando o poeta Ricardo Loureiro, cujo assassinato é atribuído ao seu amigo Lúcio, faz uma estranha 
confissão: de que para ele, Ricardo, ser amigo de alguém, ele teria que possuir essa pessoa.  

 

A amizade máxima para mim, traduzir-se-ia unicamente pela maior ternura. E uma ternura 
traz sempre consigo um desejo caricioso: um desejo de beijar.. de estreitar... Enfim: de possuir! (...) A 
verdade, por conseqüência, é que as minhas próprias ternuras, nunca as senti, apenas as adivinhei. Para 
sentir, isto é, para ser amigo de alguém (visto que em mim a ternura equivale à amizade) forçoso me seria 
antes possuir quem eu estimasse, ou mulher ou homem. Mas uma criatura do nosso sexo, não a podemos 
possuir. Logo eu só poderia ser amigo de uma criatura do meu sexo, se essa criatura ou eu mudássemos 
de sexo” .(p. 2) 

 

Mas Lúcio é o melhor amigo de Ricardo e, portanto, a realização plena desta amizade seria 
impossível. Para vencer este impedimento, surge, então, a figura de Marta, esposa de Ricardo. Marta 
simboliza na narrativa a parte feminina de Ricardo e é através dela que Ricardo vai poder realizar os seus 
desejos carnais e, por fim, ser realmente amigo de Lúcio. Temos aí, uma homossexualidade latente entre 
os dois artistas. Esta homossexualidade pode ser percebida quando Lúcio declara sentir por Marta uma 
repugnância que não consegue entender, ao mesmo tempo em que tem ciúmes doentios da esposa do 
amigo. “Longe dela, recordando os nossos espasmos, vinham-me de súbito incompreensíveis 
náuseas(...)essas repugnâncias eu não sabia, mas adivinhava, serem apenas repugnâncias físicas”.(p. 5).  
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Em outro momento da narrativa, Marta incita Ricardo a dar um beijo no rosto de Lúcio. E Lúcio percebe 
neste beijo de Ricardo as mesmas características dos beijos de Marta. “O beijo de Ricardo fora igual, 
exatamente igual, tivera a mesma cor, a mesma perturbação que os beijos da minha amante. Eu sentira-o 
da mesma maneira”.(p. 5). Mesmo não havendo nenhum fato de origem sobrenatural até este momento da 
narrativa, o leitor passar a desconfiar de quem seja realmente Marta e Ricardo e que estranha ligação 
haveria entre o casal para que Lúcio percebesse essa similaridade entre eles (entre Marta e Ricardo). 

 

Além do mais, Lúcio começa também a perceber outros detalhes em relação à Marta que 
são, no mínimo, estranhos (não no sentido de gênero literário, mas no sentido literal da palavra, como 
sinônimo de “esquisito” ) e para os quais ele não consegue obter respostas plausíveis. A primeira delas é 
que Lúcio nota que Marta é uma mulher sem passado, pois ela nunca comenta absolutamente nada sobre 
suas origens. “ ... essa mulher não tinha recordações; essa mulher nunca se referira a uma saudade de 
sua vida” .(p. 3). E, ainda que sua ligação com Ricardo fosse muito próxima, o próprio Ricardo nunca 
havia comentado com Lúcio nenhum detalhe sobre como e onde ele conhecera Marta. E mesmo Marta, 
quando questionada diretamente sobre seu passado, dá respostas evasivas a Lúcio. “ ... Mas ela – 
naturalmente também, suponho – respondia iludindo as minhas perguntas; mais: como se não me 
percebesse...” (p. 3). Um outro ponto que chama a atenção de Lúcio é que ele percebe que Marta nunca 
discordava de Ricardo, mesmo ela sendo dona de uma inteligência e de uma cultura bastante refinada. 
“ Curioso que a sua maneira de pensar nunca divergia da do poeta. Ao contrário: integrava-se sempre 
com a dele reforçando, aumentando em pequenos detalhes as suas teorias, as suas opiniões” .(p. 3). E, 
uma vez que, haja esta possibili dade de interpretação da narrativa de Sá Carneiro, somos levados a 
confirmar a presença do domínio do estranho (aqui, sim, no sentido proposto por Todorov) em “A 
Confissão de Lúcio” , pois até o momento, não há nenhuma explicação sobrenatural para os fatos 
narrados. 

A sensação de que alguma circunstância sobrenatural possa estar envolvendo todas essas 
pessoas, tem início em dois momentos da narrativa: o primeiro, quando Lúcio é apresentado por Ricardo 
à Marta. Lúcio descreve o momento em que ele entrou na sala onde ele viu Marta pela primeira vez 
“ como se, ao transpor o seu limiar, tivesse regressado a um mundo de sonhos” (p. 3); e, no mundo de 
sonhos, as possibili dades de acontecimentos estranhos ao mundo empírico são infinitas. 

Mas o clímax da estória fica, no entanto, a cargo do próprio Ricardo quando, ao final da 
narrativa, ele afirma que Marta é, na verdade, a sua alma materializada em forma de mulher: 

 

E numa voz ainda mais velada, mais singular, mais falsa – isto é: melhor do que nunca 
parecendo vir doutra garganta – Ricardo gritava num delírio: 
- Vamos ver! Vamos ver!...Chegou a hora de dissipar os fantasmas...Ela é só tua! E só 
tua...hás-de me acreditar!...Repito-te: foi como se a minha alma, sendo sexualizada, se 
materiali zasse para te possuir.(p. 7) 
 

Assim, a fim de evitar a perda da amizade de Lúcio, Ricardo atira contra Marta, mas quem 
cai morto é o próprio Ricardo. Lúcio então é preso, acusado do crime, pois Marta simplesmente 
desaparece.  Encontramo-nos aí com a mais forte marca do fantástico na narrativa de Sá-Carneiro. 
Somente com esta revelação final de Ricardo é que temos a confirmação da existência do outro domínio 
do fantástico, o maravilhoso, pois a hipótese do “duplo” só poderia se concretizar num mundo que foge 
ao alcance das leis naturais do nosso mundo real.   

A solução sobrenatural dada à problemática da amizade entre Ricardo e Lúcio não é, no 
entanto, nos apresentada de forma categórica, como se fosse uma verdade absoluta dentro da narrativa.  
Conforme Lúcio vai relembrando os fatos ocorridos, é fácil perceber que ao leitor também é dada a opção 
de desconfiar do estado mental do narrador e tudo não passe de um delírio de Lúcio. Logo que é preso e 
julgado, notamos que Lúcio confunde as pessoas e vê semelhanças entre o advogado que o defende e 
antigos companheiros.  

 

Porém, no meu advogado de defesa fui achar um verdadeiro amigo. Esqueceu-me o seu 
nome: apenas me recordo de que era ainda novo e de que a sua fisionomia apresentava uma 
semelhança notável com a de Luís de Monforte.(p. 8) 
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E assim, Lúcio também vai achar semelhanças entre o juiz que o condena e de seus amigos e 
no médico que tratara dele há oito anos, de uma “febre cerebral” .  Ainda, Lúcio inicia a sua narrativa 
afirmando que “apenas deseja fazer uma exposição clara dos fatos” (p. 1), mas o que pode ser percebido é 
que em diversos momentos, ele não tem idéia do que ocorreu com ele, do que ele disse ou do que ele viu.  
Um desses momentos ocorre quando, de volta a Lisboa, ele impede que seja encenada uma peça de sua 
autoria, pois ele havia mudado o ato final e, nem o diretor, nem os atores da peça aceitaram tais 
alterações. Lúcio também dá sinais de que suas relações pessoais estão entrando em colapso. 

 

Não sei bem o que depois se seguiu. (...) Quebrei as relações com um e com outros, e exigi 
que me entregassem todas as cópias do manuscrito e dos papéis. A minha exigência foi 
estranhada – lembro-me bem – sobretudo pelo modo violento que fiz.(p. 8) 
 

Lúcio passa, então, a vagar errante pelas ruas de Lisboa e seu estado mental acaba por 
abalar também o seu estado físico.  

 

Num último tédio, comecei vagabundeando dias inteiros pelas ruas da cidade, à toa, por 
bairros afastados de preferência. (...) Em geral, à noite, febril, cheio de cansaço, aturdido, 
recolhia cedo a casa dormindo um sono estagnado até de manhã... para recomeçar meu 
devaneio.(p. 7) 
 

Por fim, temos também na narrativa um estilo discursivo utilizado por Sá-Carneiro que 
torna duvidosa e relativiza a veracidade dos fatos narrados por Lúcio. Esta relativização é responsável 
pelo embate que ocorre entre o certo e o incerto. Para quem se propõe a contar os fatos exatamente como 
ocorreram, Lúcio não demonstra a firmeza necessária de quem faz uma confissão.  É impossível não 
percebermos a quantidade de vezes que a expressão “como se” é repetida ao longo do texto.  Além desta 
expressão, repetem-se ainda outras do tipo “creio” , “vagos” , “parecia-me”, “ talvez”, “ tive a impressão” , 
"deverá ter havido” , “muito possível” , “parecia-me”, etc. E todas elas colocam em xeque a confissão de 
Lúcio. Eis alguns exemplos de uso dessas expressões: 

 

Até aí, nunca me ocorrera qualquer idéia misteriosa sobre a companheira do poeta (...) ela 
parecia-me bem real, bem simples, bem certa (p. 3) 
 
Aquela mulher erguia-se aos meus olhos como se não tivesse passado – como se tivesse 
apenas presente. (p. 3) 
 
Tive a impressão de que tudo quanto me constitui a alma, se precisou condensar para a 
estremecer...(p.3) 
 
...eu não tinha a sensação de haver esquecido esses episódios: parecia- me impossível 
recordá-los, como impossível é recordarmo-nos de coisas que nunca sucederam. (p. 6) 
 

Ao mesmo tempo em que esses termos são comuns numa narrativa fantástica, também 
servem para nos dar os indícios da demência de Lúcio, pois o leitor passa a suspeitar de que tudo não 
passa de uma alucinação produzida pela mente de Lúcio. Esta, então, seria uma explicação alternativa à 
explicação sobrenatural dos fatos relacionados com Marta e Ricardo: a loucura de Lúcio. 

Concluindo, ainda que possamos aceitar a solução mais racional de que Lúcio 
enlouquecera, a narrativa torna-se muito mais interessante se a analisarmos pelo viés do fantástico. Por 
mais absurdos que possam parecer os acontecimentos, há uma coerência entre os fatos e eles não estão 
dispostos aleatoriamente. A genialidade de Sá-Carneiro está em justamente em ter montado este enredo 
com base em pormenores que atrai o leitor para o mundo da literatura fantástica. E ao aceitarmos a 
explicação dos fatos com base num mundo que nos é totalmente diverso do nosso mundo real, empírico, a 
obra de Sá-Carneiro ganha uma dimensão muito mais rica e interessante do que aquela explicada pela 
razão. A maestria de Sá-Carneiro em administrar as possíveis leituras e interpretações desta narrativa é o 
que a torna um dos ícones do modernismo português.  
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3. Tempo e memória 
3.1. Tempo  

Em “A Confissão de Lúcio”  observamos que, se por um lado o tempo é cronológico, pois o 
narrador-protagonista se refere a ele com clareza em vários momentos no decorrer da novela, por outro 
lado, a narrativa não é em forma de diário e não se trata apenas de um relato de memórias já que o 
narrador freqüentemente “volta” a narrativa para o tempo atual (“hoje” ).  

 

Hoje mesmo, volvidos longos anos, é essa a minha única certeza, e eis pelo que eu me 
limito a contar, sem ordem - à medida que me vão recordando - os detalhes mais 
característicos da sua psicologia, como meros documentos na minha justificação.Fatos, 
apenas fatos - avisei logo de princípio.(p.17) 
 

Apesar de termos datas e lugares (Paris – Lisboa – Paris) claramente assinalados a narrativa 
parece estar ocorrendo em um “mundo paralelo” . Ocorrem cortes no tempo em instantes mágicos e 
momentos de esquecimento.  

 

Pois decerto não começáramos logo por beijos, por carícias viciosas - houvera sem dúvida 
qualquer coisa antes, que hoje não me podia recordar.E o meu esquecimento era tão grande 
que, a bem dizer, eu não tinha a sensação de haver esquecido esses episódios: parecia me 
impossível recordá-los, como impossível é recordarmo-nos de coisas que nunca sucederam. 
(p.39) 
 

3.2.Seleção/distorção  
Nesta narrativa, o propósito de Lúcio é mostrar através de Fatos a Verdade, o que 

corresponderia a uma narrativa não-ficcional. Porém, no caso de “ A Confissão de Lúcio”  implica-se o uso 
do recurso da “ memória associativa e de reconstituição, deslizando pelo tempo em retrospectiva”  
(Revista Colóquio, p.70/1º). Neste caso, ocorre a SELEÇÃO e DISTORÇÃO daquele que está narrando 
agora e se busca no passado. O que quero dizer é que estes dois elementos são presentes na retrospectiva 
de Lúcio. Esta recordação ocorre em um ritmo sem nexo, descontínuo, quase caótico.  

Quando Lúcio diz “ a minha confissão é um mero documento” , o que é um documento 
senão algo com veracidade, baseado em fatos. Porém, um hiato de 10 anos, repleto de eventos 
traumáticos até altera a passagem do tempo. E coloca em dúvida a veracidade dos fatos. O próprio Lúcio 
menciona a “ falta de clareza” e lucidez do caminho que traça sua recordação.  

Mas ponhamos termos aos devaneios. Não estou escrevendo uma novela. Apenas desejo 
fazer uma exposição clara de fatos. E, para a clareza, vou-me lançando em mau caminho - 
parece-me. Aliás, por muito lúcido que queira ser, a minha confissão resultará - estou certo 
- a mais incoerente, a mais perturbadora, a menos lúcida.Uma coisa garanto porém: durante 
ela não deixarei escapar um pormenor, por mínimo que seja, ou aparentemente 
incaracterístico. Em casos como o que tento explanar, a luz só pode nascer de uma grande 
soma de fatos. E são apenas fatos que eu relatarei. Desses fatos, quem quiser, tire as 
conclusões. Por mim, declaro que nunca experimentei. Endoideceria,seguramente. Mas o 
que ainda uma vez, sob minha palavra de honra, afirmo é que só digo a verdade. Não 
importa que me acreditem, mas só digo a verdade - mesmo quando ela é inverossímil.A 
minha confissão é um mero documento. (p.2) 
 

4. Eros e Thanatos, Ícaro e o fogo 
4.1. Eros, Thanatos e Ícaro: tendências no herói de Sá-Carneiro 

O artigo da revista Colóquio chamado: Thanatos, Eros e Ícaro – as leis profundas (já) das 
primeiras narrativas ficcionais de Mário de Sá-Carneiro (textos de 1908 a 1912), que pelo título não inclui 
“A Confissão de Lúcio” , falam da recorrência destas leis no trabalho de Mário de Sá-Carneiro. Estas 
“ leis” Também se concretizam na história do herói desta novela (Lúcio). 
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4.1.2. Eros e Thanatos 
Algumas imagens mostram o jogo de Thanatos e Eros e a queda de Ícaro. Em “A Confissão 

de Lúcio” , Eros leva a Thanatos. Dois eventos ou imagens ilustram Eros: 
1. A transgressão (o homossexualismo): 

 

Mas uma criatura do nosso sexo, não a podemos possuir. Logo eu só poderia ser amigo de 
uma criatura do meu sexo, se essa criatura ou eu mudássemos de sexo.(p.23) 
 
Nunca a possuíra inteiramente: mesmo que não era possível possuir aquele corpo 
inteiramente por uma impossibili dade física qualquer: assim como se ela fosse do meu 
sexo! (p.39) 
 

2. E a mulher funcionando com a “tentadora”: 
 

Mas é Thanatos que rege, obscuramente até certo ponto para o autor, toda a obra de Mário 
de Sá-Carneiro. Primeiro talvez inconsciência de jovem, descuidado na sua própria vida, e 
que procura efeitos literários através da expressão do bizarro, do anómalo, do sombrio nas 
profundidades psíquicas dos homens. (...) há o predomínio da morte auto-infligida nos 
heróis (Revista Colóquio,. p.51) 
 

Ricardo morre fisicamente. Lúcio, não; ele morre para a vida e permanece sendo um morto-
vivo.  

 

Atingido o sofrimento máximo, nada já nos faz sofrer. Vibradas as sensações máximas, 
nada já nos fará oscilar. Simplesmente, este momento culminante, raras são as criaturas que 
o vivem. As que o viveram ou são, como eu, os mortos-vivos, ou - apenas - os 
desencantados que, muita vez, acabam no suicídio. (p.1) 
 

4.1.3. Ícaro e o fogo 
O mito de Ícaro conta o destino do garoto que, com asas feitas de penas e unidas com cera, 

se aproxima demais do Sol e cai para a morte no mar. Ele está presente na trajetória de Lúcio tanto na sua 
ascensão (conseguindo tudo que não esperava) quanto no aspecto do fogo. 

A queda de Lúcio se deu a partir do momento em que se aproximou do fogo, primeiro na 
festa da americana e depois na primeira vez que se entrega a Marta. 

A obra de Sá-Carneiro está obsessivamente marcada pelo fogo, mas não do fogo acolhedor, 
e sim do fogo infernal que sufoca e consome. Alguns exemplos de imagens ligadas ao fogo são: lume, 
brasa, labareda, fulva, oiro, doirado, luz, chama, ruivo, Marta/Marte, Lúcio/luz, etc. 

Remetemo-nos, então, à festa que logo no primeiro quinto do li vro serve como um marco. 
Para mostrar que a voluptuosidade é uma arte, a americana reali za uma festa. Ali, perto do fogo, a vida de 
Lúcio começa a se tornar um mundo de alucinações. Mais adiante, é na sua entrega a Marta que ocorre a 
segunda queda, e o fogo também está marcado. 

 

Tanto que uma noite, sem me dizer coisa alguma, ela pegou nos meus dedos e com eles 
acariciou as pontas dos seios - a acerá-las, para que enfolassem agrestemente o 
 tecido ruivo do quimono de seda. 
E cada noite era uma nova voluptuosidade silenciosa. 
Assim, ora nos beijávamos os dentes, ora ela me estendia os pés descalços para que lhos 
roesse - me soltava os cabelos: me dava a trincar o seu sexo maquilado, o seu ventre 
obsceno de tatuagens roxas… 
E só depois de tantos requintes de brasa, de tantos êxtases perdidos - sem forças para 
prolongarmos mais as nossas perversões - nos possuímos realmente.” (p.33) 
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Todavia, em M.S.C. o fogo não serve tanto para expressar o calor da paixão ou a 
combustão do amplexo carnal, mas sim, mais precisamente o ideal amoroso da fusão. 
Assim, por diversas vezes desenvolve, nas suas ficções ou nos poemas a idéia de um 
encontro entre dois amantes que fosse tão perfeito que os fundisse numa só alma.(Revista 
Colóquio. p. 160-1) 
 

Ricardo dizia não poder ser amigo de ninguém, para isso precisava possuir. Mas como a 
amizade não poderia se cumprir através da posse física, Marta era a única ligação possível entre Ricardo e 
Lúcio. 

 

RESUMO: A proposta deste trabalho é a análise da obra de Mário de Sá-Carneiro sob a ótica da 
modernidade, pelo viés de uma narrativa fantástica e da releitura dos mitos gregos clássicos, util izando-
se, para tanto, recursos relativos ao tempo da narrativa e da memória do protagonista. 
 
PALAVRAS-CHAVES:  Mário de Sá-Carneiro; fantástico; mitologia; tempo e memória; modernidade 
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ABSTRACT: This paper investigates the relations between Ângelo de Lima’s mental ill ness and the his 
poetry, trying to refute his image as a mad poet; he should be seen as a writer connected with the zeitgeist 
of late 19th century, early 20th century, based on his orientalism and fragmentation of language. 
 
KEYWORDS: madness; orientali sm; mythology; Symbolism; Modernism 
 
 

O poeta Ângelo de Lima, de seu nome completo Ângelo Vaz Pinto Azevedo Coutinho de 
Lima, nasceu na cidade do Porto em 30 de julho de 1872 e morreu, louco, no Hospital de Rilhafoles, em 
Lisboa em 14 de agosto de 1921. Seu pai, Pedro de Lima, era também poeta, tendo publicado, em 1867, o 
volume Ocasos; é digno de nota que viria a morrer louco, quando o filho contava onze anos.  

Da biografia do poeta, ressaltam alguns poucos detalhes, como a passagem pelo Colégio 
Mil itar, em Lisboa, donde seria expulso em 1888. Segundo seu próprio testemunho, era aluno irregular 
tanto em termos acadêmicos como no que se refere ao comportamento. Depois da expulsão, de volta ao 
Porto, matriculou-se na Academia de Belas Artes, mas logo desistiu e assentou praça, chegando ao posto 
de 2º Sargento da Infantaria. Foi ali ciado pela conjuração republicana que seria frustrada em 31 de janeiro 
de 1891, da qual não participou por estar na expedição mili tar a Manica, Moçambique, no âmbito das 
campanhas militares neocoloniali stas portuguesas; em suas recordações dessa época avultam os vícios da 
bebida, do fumo e do onanismo, além de problemas gástricos que quase o levaram à morte. 

Novamente de volta ao Porto, em 1892, reingressou na Academia de Belas Artes; por essa 
altura, prestou o serviço militar em Monsanto. Em 1894, assumiu a direção artística da revista A geração 
nova(1894-1895), onde publicou alguns desenhos, como fez na também portuense Revista Azul (1896). 
No mesmo ano de 1894, entretanto, seu comportamento exaltado, delirante, manifestado na atração que 
sente por uma senhora que dizem ser sua irmã, resulta em sua primeira internação, no Hospital do Conde 
de Ferreira, onde fica até 1898, ano em que, inicialmente, vai para o hospício dos Irmãos de S. João de 
Deus, próximo de Cacém, e, posteriormente, para o Algarve, onde vive cerca de dois anos. 

Em 1900, está de novo em Lisboa, mas, em fins de 1901, um escândalo causado por uma 
palavra ofensiva que o poeta disse, num momento de explosão diante do que considerou um 
constrangimento de sua pessoa no promenoir do Teatro D. Amélia, levou-o a ser novamente internado, 
dessa vez no Hospital de Rilhafoles, na própria capital, onde permaneceria até morrer, pouco depois de 
completar quarenta e nove anos. 

Ao longo dessa vida que se conta de maneira tão sintética, como um périplo sempre em 
torno de ilhas tão conhecidas, a exaltação, a doença, o isolamento, Ângelo de Lima logrou construir uma 
obra artística, a qual, apesar de pouco volume, mostrou qualidade duradoura. Não publicou nenhum livro 
em vida, mas isso, se lembramos de um nome como o de Fernando Pessoa, pouco significa. Aliás, dos 
poemas que Ângelo de Lima chegou a publicar em revistas literárias e outros periódicos, o conjunto mais 
longo e organizado surgiu justamente no segundo número do Orpheu. Somente em 1971, quase no 
centenário de seu nascimento, seriam publicadas em Portugal as suas Poesias completas.  

Nesta breve apresentação, objetivamos pôr em discussão os elos que possam existir entre a 
condição mental de Ângelo de Lima e sua produção artística, buscando ressaltar algo bastante simples, até 
mesmo óbvio, mas que ainda precisa ser dito a respeito desse autor, ou seja, dizer que Ângelo de Lima, se 
era louco, era também, antes, durante e depois (quer dizer, é agora, hoje) poeta, sendo seus textos 
manifestações de sua arte, não de sua loucura (como julgavam alguns médicos e enfermeiros de 
Rilhafoles que, recebendo do poeta cópias de seus poemas, os destruíam). 

Quanto a sua loucura, podemos apresentar dois eloqüentes testemunhos. 
Inicialmente, nos referimos à fotografia do poeta publicada na edição de Poesias completas 

organizada por Fernando Guimarães (1991), na qual Ângelo de Lima, precocemente envelhecido, mas 
com um certo ar de curiosidade na expressão com que nos olha, é mostrado, no sanatório de Rilhafoles. É 
perceptível nessa imagem, ao menos, a ausência de agressividade atribuída ao poeta na maior parte de seu 
cotidiano, a qual é registrada também numa carta em que Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, em 
que, ao escrever sobre seu estado mental, se refere também a Ângelo de Lima: 
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“Eu estou doido. Agora é que já não há dúvidas. Se lhe disser o contrário numa carta 
próxima e se lhe falar como dantes — você não acredite: o Sá-Carneiro está doido. Doidice 
que pode passear nas ruas — claro. Mas doidice. Assim o Ângelo de Lima.” Lima 
(1991:14) 
 

Em segundo lugar, há um registro oficial da doença mental de Ângelo de Lima, na forma de 
um “Relatório sobre o estado mental de Ângelo de Lima” , elaborado pelo médico Miguel Bombarda e 
datado da seguinte maneira: “Rilhafoles, 26 de Novembro de 1902.” Nesse relatório, o médico se refere 
ao comportamento errático, marcado pela contradição, do poeta, destacando como nele coexistem a 
extravagância e a disciplina: 

 

“Finalmente, do lado moral as coisas mais extravagantes encaminhando-se mesmo para 
actos dos mais condenáveis, ligando-se a uma conduta hospitalar regrada e disciplinada, a 
ponto de ser dos doentes que mais li vremente andam pelo hospital.” Lima (1991:129) 
 

Bem pesadas as ambigüidades de atitudes e palavras do poeta, o médico chega à conclusão 
de sua inquestionável doença mental: 

 

“(...) não pode haver dúvida sobre o estado mental do doente submetido à nossa 
observação. Trata-se, com toda a evidência, de um degenerado, ao princípio parecendo 
afectar o simples aspecto clínico de uma loucura moral, hoje levado para a fabricação de 
delírios alucinatórios, a que talvez o álcool não tivesse sido estranho — não como 
originando um delírio alcoólico, qualquer que ele seja, mas perturbando ainda mais uma 
evolução cerebral já de si desviada. 
Em resumo: 
1º — Ângelo de Lima é um alienado; 
2º — O acto incriminado não pode ser atribuído senão ao seu fundo mental mórbido.” Lima 
(1991:129) 
 

O “ato incriminado” a que se refere foi o uso de uma palavra considerada de baixo calão 
durante uma confusão na entrada do Teatro de D. Amélia, o que o levou a ser internado em Rilhafoles em 
1901. 

Se, portanto, existe em Ângelo de Lima a loucura, existe também a arte. De um lado, há o 
interesse pela pintura e o desenho, manifestados, por exemplo, em duas passagens pela Academia de 
Belas Artes do Porto, aos dezesseis e aos vinte e dois anos, no exercício da direção artística da revista A 
Geração Nova, em 1894, bem como pela prática do desenho e da pintura mesmo durante sua internação 
em Rilhafoles. Dessa atividade, damos como exemplo o desenho “Chalet Martins”, publicado por 
Fernando Guimarães. Por outro, a escrita de poesia, que o acompanhou desde a juventude. Em termos de 
publicação, a poesia de Ângelo de Lima dispersou-se por jornais e revistas durante sua vida, pois não 
chegou a editá-la em livro; na verdade, só por volta de seu centenário, cinqüenta anos depois de sua 
morte, é que, em 1971, viria a público a primeira edição de suas Poesias completas. 

A fortuna crítica de Ângelo de Lima ainda é bastante restrita. De maneira geral, o que se 
destaca das referências a sua poesia são as ligações com o Romantismo e o Simbolismo e, mais que tudo, 
a questão da doença mental. Em função dela, já houve quem dissesse que “Tão vaga era a sua poesia que 
algumas das suas composições não chegavam a exprimir fosse o que fosse de literal.” Mesmo Fernando 
Guimarães, em sua introdução às Poesias completas, se refere ao poeta da seguinte maneira: 

 

“(...) hoje, apenas nos resta a presença que se escapa dos seus poemas, uma voz fugiti va, 
perigosamente dividida entre a surpresa da sua afirmação mais ou menos estranha e a 
consciência de um discurso que fica entrecortado ou semidestruído. 
Aparecem nele desarticulações súbitas, toda uma fragmentação de imagens, nódulos 
dispersivos, os quais o tornam insólito, ininteligível por vezes, e, ao mesmo tempo, 
emprestam às palavras, que tudo ampliam ou tudo ocultam, múltiplas possibili dades cujo 
sentido regressa obsessivamente ao nosso espírito.” Lima (1991: 11) 
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Sabiamente, entretanto, Guimarães nos alerta do risco que corremos ao acentuar apenas a 
loucura, esquecendo do artista: 

 

“Mas tais dificuldades não nos devem levar à recusa de uma expressão que — por estar, 
muitas vezes, demasiado próxima da doença mental que perturbou Ângelo de Lima e o 
obrigou a viver em manicómios ou casas de saúde — apenas gostaríamos de repudiar como 
se, em tal acto, também renunciássemos à própria linguagem comum que existe entre nós e 
a loucura.” Lima (1991:12) 
 

A partir dessas constatações, então, podemos reafirmar o fulcro destas breves páginas: a 
valorização de Ângelo de Lima primeiramente como poeta e a busca de razões internas, intrinsecamente 
estéticas, para a caracterização e o entendimento de sua lnguagem poética. 

Na progressão cronológica de seus poemas, Ângelo de Lima apresenta uma variação formal 
e semântica acentuada, que pode ser resumida assim: do apego a formas e temas tradicionais à utilização 
de uma linguagem totalmente pessoal, marcada por um vocabulário particularíssimo e pela fragmentação 
dos versos. Essa evolução pode ser ilustrada, inicialmente, pelo poema “Sonhos” , cuja primeira 
publicação data de 1911: 

 

“Sonhos”  
 
Sonho suave e bom que me envolveste 
Não me deixes sozinho sobre a terra 
Se vais, contigo esta minha alma encerra, 
Leva-a contigo a Deus d’onde vieste. 
 
Como do céu minha alma assim mereceste 
Que por ti d’ele um sonho se descerra 
Ai com que frenesi que a ti se aferra, 
Sonho, a ti sonho, esta alma a que desceste. 
 
Sonhos que em vossas asas me tomais 
Em meio do caudal em que derivo 
E em vir a mim dos outros me estremais. 
 
Sonho, ó último sonho de que vivo 
Ai não me deixes tu como os demais 
Retém-no em meu seio — ó meu senhor! — cativo. 
 

Como se pode observar, o poeta exercita a clássica forma do soneto em versos decassílabos, 
nela inserindo uma temática típica tanto do Romantismo quanto do Simbolismo: o escapismo pelo sonho, 
pelo devaneio, como alternativa diante de uma existência vivida negativamente pelo eu-lírico, o que se 
manifesta na imagem do “caudal” , reminescente dos “Caudais de choro...” do poema ”Violoncelo” , de 
Camilo Pessanha. Em comparação com poemas posteriores, também chama a atenção a pontuação deste, 
em que nenhuma vírgula, ponto ou travessão aparece onde a organização tradicional das frases não os 
aceitaria. 

Compare-se a “Sonhos” o seguinte poema, publicado no segundo número de Orpheu: 
 

Edd’ora Addio... — Mia Soave!... 
Aos Meus Amigos D’Orpheu 
 
—Mia Soave... — Ave?!... — Almeia?!... 
—Mariposa Azual... Transe!... 
Que d’Alado Lidar, Canse... 
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—Dorta em Paz... — Transpasse Idéia!... 
 
Do Ocaso pela Epopéia... 
Dorto... Stringe... o Corpo Elance... 
Vai À Campa... — Il C’Or descanse... 
—Mia Soave... — Ave!... — Almeia!... 
 
—Não dói Por Ti Meu Peito... 
—Não Choro no Orar Cicio... 
—Em Profano... — Edd’ora... Eleito!... 
 
—Balsame — a Campa — o Rocio 
Que Cai sobre o Último Leito!... 
—Mi’ Soave!... Edd’ora Addio!... 
 

Ainda aqui, Ângelo de Lima se vale da forma do soneto, mas já  mudando sua forma em 
vários detalhes. Isso começa pela métrica: distanciando-se da tradição do uso do decassílabo, vista em 
Camões, Bocage, Antero, Florbela, esse é um soneto em redondilha maior. Além disso, há uma 
alternância de línguas, pela inclusão de expressões em italiano, à qual se alia a utilização de um 
vocabulário incomum, como “almeia”, “azual” , “dorta”, para causar ruído em ouvidos tradicionais. 
Entretanto, se destaca ainda mais a distância que vai da linguagem escorreita de “Sonhos” para a 
entrecortada, desarticulada língua falada agora, pela profusão de travessões (dezoito vezes) e reticências 
(vinte e quatro), que concorrem para manter o discurso poético sempre interrompido, entrecortado, em 
suspenso, inacabado, ao menos aparentemente. São versos como os de “Edd’ora Addio...” que levam 
críticos a levantar a hipótese da destruição da linguagem na obra de Ângelo de Lima, em confluência com 
sua condição mental. Isso, entretanto, está longe de dizer tudo sobre o poeta, se visto como tal. O que 
procuramos destacar é que a linguagem de “Edd’ora Addio...” , ao contrário de estar em destruição, está 
mesmo é construindo artisticamente uma nova linguagem, a ser entendida no âmbito da arte, não da 
doença. 

Um poema que representa bem o que estamos tentando argumentar é “Thora...” , publicado 
pela primeira vez em 1959: 

 

“Thora...”  
(Avè Thor) 
 
—Thora!... 
Da Glória do Triunfo Êxul 
Do Deus Mithra... no Céu... 
   —Por Sobre o Mar 
—Melkar? de Tiro, de Sidon sem Par!... 
—Mais Glor, que é Glor o Gesto do Deus Phul!... 
 
—Thora da Luz do Céu... 
   —De norte a Sul 
—Thora da Vida... 
   —Ó Thora do Estiar!... 
Glória a Ti Thora... 
   —Como ao Deus Saul!... 
 
—Liber! Apolin!... Mithra!... Hermes!... Deus! 
—Glória a Ti Dyos de Invencível Gesto 
—Sol... — Ó Rei dos Espaços pelos Céus!... 
—Glória à Thora do Sol de Luz Infesto!... 
 

Talvez “Thora...” seja um dos poemas que levaram Guimarães e outros leitores a identificar 
em Ângelo de Lima poemas ininteligíveis, sem nada exprimir de “literal” . Isso pode ser expli cado pela 
ausência de regularidade formal, pois mesmo a rima, presente em vários versos, está ausente de outros; 
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também a disposição dos versos na página é totalmente irregular, exceto na última estrofe; o mesmo pode 
ser dito da multipli cidade de letras maiúsculas em substantivos comuns em meio de frases. Também aqui 
há muitos travessões, talvez para registrar uma poli fonia: quatorze em dezesseis versos; há também 
dezesseis ocorrências de reticências, suspendendo, vez após vez, a continuidade do discurso. Quanto ao 
vocabulário, o que dizer de “Thora” , “Êxul” , “Mithra”, “Melkar”, “Tiro” , “Sidon” , “Glor” , “Phul” etc.? 

Na verdade, há muito a dizer a respeito do vocabulário utilizado por Ângelo de Lima em 
“Thora...” e outros poemas aparentemente inescrutáveis. São justamente palavras assim que nos oferecem 
uma chave interpretativa da poesia dele, não sua loucura e seu internamento em Rilhafoles. Ao 
atentarmos para o vocabulário de Thora, notamos como, em confluência com sua forma, o poema nos 
aponta as relações existentes entre a poética de Ângelo de Lima e a arte de seu tempo. A poesia dele não é 
a de um louco; antes, é a de um leitor dos tempos que medeiam entre o final do século XIX e o inicio do 
século XX. 

A utilização de um vocabulário raro, escolhido, requintado, é uma das mais reconhecíveis 
marcas tanto de autores simbolistas como de um modernista da estirpe de Mário de Sá-Carneiro; o 
interesse pelo Oriente também aparece com evidência tanto nos mesmos simbolistas como no “Opiário” 
de Álvaro de Campos, heterônimo a princípio decadentista de Fernando Pessoa, além de na pintura de 
Monet e Van Gogh; quanto à desarticulação de sua linguagem, é claro seu diálogo com a fragmentação 
modernista, perceptível tanto em Sá-Carneiro e Pessoa quanto em Igor Stravinsky, Pablo Picasso e 
Georges Bracque. 

Tudo isso aparece em “Thora...” , mas há mais. Principalmente, há uma abundância de 
referências a várias mitologias, predominantemente orientais, mas não só: a Thora do título é uma 
referência à deusa que, na mitologia nórdica, é a irmã do Thor do subtítulo, o deus do raio e do trovão; 
Mithra era o deus do sol entre os persas na Antigüidade; Melkar é o nome de um anjo caído em várias 
mitologias orientais; Glor é uma possível referência a Inish Glora1, ilha encantada presente no mito celta 
dos filhos de Lir; Phul é o espírito da Lua na tradição oculti sta de origem judaico-cristã chamada 
“grimoire” ; Tiro e Sidon são antigas cidades libanesas. Ao reuni-los todos num só poema, Ângelo de 
Lima, eterno êxul no Portugal de seu tempo, não está enlouquecendo também literariamente, nem 
impedindo seus leitores de compreendê-lo: está é traçando os contornos do mapa de seus interesses 
culturais e estéticos, está viajando imaginariamente para muito além dos muros de qualquer sanatório, 
viajando, imaginariamente, pela linguagem, pelo Oriente, pela História e pela mitologia, para além das 
fronteiras da poesia tradicional européia e portuguesa, numa palavra, ocidental, talvez em busca, sem 
recorrer nem ao ópio nem a navios que atravessem o canal de Suez, de “Um Oriente a oriente do 
Oriente” , como Álvaro de Campos no “Opiário” . 

 

RESUMO: Este texto investiga as relações entre a doença mental de Ângelo de Lima e sua poesia, 
procurando refutar sua imagem de poeta louco; nele deve ser visto um escritor ligado ao zeitgeist do final 
do século XIX, começo do XX, baseado em seu orientalismo e sua fragmentação da linguagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Loucura; orientali smo; mitologia; Simbolismo; Modernismo. 
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ABSTRACT: The aim of this article is to talk about the hard experiences of decolonization and the 
dramatic moment lived by thousands of Portuguese people who were sent away from Africa, place which 
they loved with passion end were forced to leave without any hope to came back. Though far for such a 
long time, they have never forgotten their homeland. 
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Falar de Moçambique é falar duma paixão e, quando falamos de paixão corremos um sério 

risco de perder, em parte, a objetividade, mas ganhamos em sentimento, em emoção, que, quando verda-
deiros, nos mostram um mundo não menos real. 

Lourenço Marques, “a cidade das acácias vermelhas” , a cidade da minha paixão!... 
Não posso apagar dos olhos o vermelho das acácias floridas gritando amor, paixão e ódio, 

sentimentos fortes, dramáticos, contraditórios, até, mas presentes onde houver homens, gente que vive, 
que sofre, que se alegra... Gente que pensa. Também não se me apaga da lembrança o lil ás dos jacaran-
dás, flores frágeis e singelas, atapetando as avenidas Vinte e Quatro de Julho e António Enes, quando 
derrubadas pela brisa primaveril , engalanando a cidade amada, perdida... 

A cidade se eleva, suavemente, do mar para o interior. O traçado geométrico das ruas 
permite, ao mais distraído visitante, não se perder ou, facilmente, se achar. Na “Baixa” há  uma tradição 
centenária de prédios mais baixos, partindo da praça Sete de Março, subindo cautelosamente até ao Alto 
Maé, à avenida Pinheiro Chagas moderna e rasgada, quase começo e fim da modernidade, com seus 
arranha-céus. 

Morava no sétimo andar de um prédio construído por volta de 1960, imponente para a é-
poca, sede e propriedade de uma companhia de seguros, “Náuticos” .  Construção sólida, com seus corre-
dores de mármore e granito, janelas rasgadas sobre a baía e o cais, me oferecendo, a cada dia, uma pai-
sagem renovada.  Gostava de ficar ali , horas a fio, contemplando os navios que chegavam, os que parti-
am e os que, durante dias, aguardavam vaga no cais para desembarcarem mercadorias. O seu apito rouco 
trazia-me à lembrança aquelas longas viagens sobre o mar (três, ao todo), que me tinham transportado 
em direções opostas (Portugal-Moçambique; Moçambique-Portugal), os portos visitados nas costas oci-
dental e oriental da África, como se quisesse reter para sempre, na memória, cada momento vivido ou 
sonhado. Encurtando um pouco o olhar, ergue-se um forte medieval, perdida a imponência, agora, olha-
do do alto da minha janela. Mais além uma mancha verde dizia-me que ali continuava a praça Sete de 
Março, outrora palco da vida simples da colônia, ponto de encontro, nas noites cálidas, das famílias 
Laurentinas (Lourençomarquinas), nas esplanadas dos cafés fervilhando de vida e de boatos que rapida-
mente alastram pela cidade. 

Nesta viagem ao passado, não posso deixar de recordar o “passeio dos tristes” (volta de 
carro) na marginal, ao fim do dia e aos domingos. Os lanches no Hotel Polana, a estradinha em caracol 
que nos leva para o mar ao pôr-do-sol, explosão de luz e cor, onde o azul do céu e do mar se funde com o 
sol morrente derramando espasmos vermelhos, que a todo o custo tento não apagar dos olhos!... 

Não tinha ainda completado nove anos de idade quando deixei Portugal rumo a Moçambi-
que, com minha mãe e irmãos. Meu pai já lá vivia e também dois de meus irmãos mais velhos, há alguns 
anos. 

A escolha, não foi minha, mas do destino que assim me pegava pela mão, conduzindo-me 
por sendas misteriosas rumo ao desconhecido. 

Os anos passaram e da terra natal guardava apenas tênues lembranças: uma casa, a escola 
em frente a ela, campos e pinhais a perder de vista, e os rostos dos amigos se esfumando na poeira do 
tempo. 

A Pátria não era ainda uma idéia clara. Havia uma bandeira verde-rubra tremeluzindo ao 
vento em terras moçambicanas e o padrão das descobertas gritando ao mundo " Aqui é Por tugal!” . 

E foi assim, aos poucos, sem bem conhecer os motivos, que comecei a amar Moçambique, 
minha pátria, pois nessa época remota não entendia direito a distinção entre naturalidade e nacionalida-
de. Era um amor que nascia bebido nas águas do Umbelúzi (dizem que quem bebe suas águas jamais 



Celeste Duarte Baptista Dias MOREIRA      183 
 

  

deixará de amar Moçambique), ou da magia de algum "xicuembo" (deus) africano que me atingira com 
seus feiti ços, ou (quem sabe?), o ressoar dos tambores pelas cálidas noites dum verão tropical. 

Não tinha mais como tirar da pele aquela febre de África! 
De novo o destino me empurrou para Portugal onde permaneci durante alguns anos, estu-

dando e sofrendo a dor da ausência, a nostalgia da África. 
Regresso a Moçambique, e desta vez com a consciência viva de que ali era o meu lugar, a 

minha terra, a minha pátria. A bandeira era a mesma, a mesma língua falada e amada por quem lá vivia. 
Continuava lá, em plena praça Mousinho de Albuquerque, a mesma inscrição gravada nas pedras "Aqui 
é Portugal" e não "Aqui é de Portugal", negada desta forma a idéia de posse, ressalvada a da integração. 

Trabalhando, lutando, vivendo a África que agora sabia ser minha e que gostaria de ver, 
como a maioria que lá vivia, li vre e próspera, sem desviar suas riquezas para a Metrópole, que muito 
beneficiava delas, pouco lhe retribuindo dos lucros auferidos com a venda de seus produtos: chá, açúcar, 
castanha de caju, algodão, o petróleo do Panda e, até, o ouro dos contratos dos magaíças (negros mo-
çambicanos contratados para trabalhar nas minas de ouro e carvão sul-africanas), firmados com a África 
do Sul. Terra rica e produtiva, com um povo que só é indolente porque tudo recebe do céu sem grande 
esforço de sua parte. Também a ela se apli cam as palavras de Pêro Vaz de Caminha: “Terra rica que em 
se plantando tudo dá”. 

Começava então a se instalar em mim a idéia de independência que pusesse fim a uma 
guerra que se prolongava indefinidamente e que não satisfazia nem a portugueses nem a moçambicanos. 

Queríamos trabalhar, produzir, amar li vremente a nossa terra, sem nos sentirmos estran-
geiros, opressores ou oprimidos. Queríamos comungar desse amor… terra, sem segregação de cor ou de 
religião. 

Não nasci em Moçambique, a minha pele não é negra, mas eu sou moçambicana, e quero, 
ontem como agora, ver a minha terra li vre de ideologias demagógicas, que não levam em conta os inte-
resses do povo. 

 

Também eu quero liberdade 
Para cidade que sonhei 
 
Também eu quero liberdade 
Para ti que sofres as grilhetas 
De um novo jugo 
Tão feroz, mais cruel, mais duro, 
Menos humano. 
 
E nós proclamávamos LIBERDADE! 
 
LIBERDADE! 
Sem senhores levando tuas riquezas 
 Construindo palácios, em terras do longe! 
LIBERDADE! 
Sem "magaíças" vendidos ao Rand 
Ganhando ouro pra outros senhores 
LIBERDADE para ti, Terra Vermelha 
Com milho a crescer 
Com chá a florir 
Com algodão p'ra vender! 
 
Também eu quero Liberdade 
Para a cidade que sonhei! 
 

Um dia, acordamos ao som de "Grândola Vila Morena", canção do Zeca Afonso, e soube-
mos que tinha havido uma revolução em Portugal, sem derramamento de sangue, e que os soldados 
passeavam nas ruas de Lisboa com as armas enfeitadas de cravos vermelhos. Era o dia 25 de abril de 
1974. Esta revolução punha fim aos quarenta anos do regime totalitário salazarista. Pairava no ar um 
sabor de liberdade, embora ninguém soubesse concretamente o que isso significava. 
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O novo governo acenava de longe com promessas de autonomia para as Províncias Ultra-
marinas (há muito que o termo colônias tinha sido banido). Agitam-se as forças políti cas numa euforia 
nunca antes vista. Saem da clandestinidade partidos ditos de esquerda. Encetam-se negociações políti cas 
com os movimentos de luta armada. Firmam-se os acordos de Lusaka, nomeia-se um governo de transi-
ção, e, dentro de mais uns meses, o governo das Províncias passará, sem discussão, para as mãos de um 
desses movimentos. O povo, uma vez mais foi esquecido. Os acordos se firmaram, unilateralmente, de 
poder para poder. 

A transferência deu-se da seguinte forma: Portugal – FRELIMO. E a festa do povo, a sete 
de setembro, frente ao Rádio-Clube, acabou em fugas e prisões, e, a voz do povo foi silenciada. 

Chegaram os homens armados de metralhadoras e bazucas e se instalaram na cidade, co-
mo se continuassem no mato, emboscados. Eram, muitos deles, homens-meninos que, cedo foram ali cia-
dos e doutrinados pela FRELIMO, não tiveram infância. Por brinquedo uma G3 e um severo treinamen-
to para matar, sem hesitar. Agora, na cidade desconhecida, usam com destreza as armas sempre que se 
sentem ameaçados, mesmo que essa ameaça não passe de um pequeno mal entendido. 

Os boatos correm soltos pela cidade e têm verdadeiro efeito explosivo. Há notícias de cha-
cinas de brancos e de chacinas de negros. Surge à luz do dia um conflito racial que se acreditava inexis-
tente de tão longamente adormecido. Estávamos todos perplexos. Havia o medo. Havia também a espe-
rança de melhores dias. Queríamos permanecer em Moçambique. Éramos, ou pelo menos nos sentíamos, 
Moçambicanos! 

De repente, como um vento agreste fustigando forte, a cidade se tornou um inferno. Eram 
pouco mais de quatro horas da tarde, e as notícias acompanhavam o ruído e a velocidade das rajadas de 
metralhadora. Inquietos, assustados, não sabíamos para onde ir. Era a hora do final do expediente das 
repartições públicas. As saídas da cidade estavam tomadas pela confusão. Impossibilit ada de regressar a 
casa, situada bem no centro da cidade e palco do forte tiroteio, dirigi-me a casa de uma colega e, de lá, 
tento contato telefônico com a família. Foram horas de espera e de angústia, de desespero e medo. As 
rajadas de metralhadora eram, agora, mais esparsas, mas as notícias do rescaldo eram terríveis. 

Tiroteio. Carros incendiados. Pessoas retalhadas em pedaços. Gente correndo sem saber 
aonde ir. Era o Inferno! 

Acordavam os ódios raciais. Morria a última esperança de entendimento! Era preciso par-
tir! Desde então, as noites seriam, de terror e pesadelo, embaladas pelo som, longe ou perto, das metra-
lhadoras, e uma pergunta eternamente sem resposta: 

"Que terá sido desta vez?” . 
Apocalipse, parece-me ser a palavra que melhor define a situação que então vivenciáva-

mos. 
 

Pairava no ar um cheiro de sangue, 
De dor, de medo. 
Chegaste, Pai, naquele dia, 
Envolto em lama e cinza, 
O rosto ensangüentado 
As roupas chamuscadas 
E, pela primeira vez, 
Vi-te chorar. 
Perplexa, sem saber o que fazer, 
Sem saber o que dizer, 
Sofri silente a tua dor! 
 

Numa dessas manhãs, (ou terá sido numa dessas noites?) Meu pai chega-me a casa, com as 
roupas queimadas, a testa ferida, o rosto e o corpo cansados de tanto ter caminhado. Ele morava a alguns 
quilômetros da cidade, numa machamba onde culti vava alfaces e outros legumes e criava coelhos. Olhei 
para ele, nos abraçamos sem palavras. Não era difícil adivinhar o que se teria passado. Tinham-lhe atea-
do fogo à casa enquanto dormia e só se salvou graças à ajuda de um empregado negro. 

Afinal, não era bem uma questão racial que tanto se evidenciava. Era, antes, um acender 
de ódios de fundo mais ideológico do que racial. Lembro daquela vez em que, muito receosa, fui levar o 
Jaime (aluno negro da escola) que tinha quebrado um pé e o gesso dificultava-lhe o caminhar. Morava 
ele no bairro do "caniço", nome por que era conhecido um dos bairros com maior concentração de ne-



Celeste Duarte Baptista Dias MOREIRA      185 
 

  

gros e em que as casas eram feitas de cana. Tive medo, eu que sempre me achei destemida! Ao expressar 
esse medo ele me disse: 

— “Garanto que nada lhe acontecerá. A minha vida responde pela sua”, ao que eu retor-
qui: 

— “Serão duas vidas perdidas inutilmente!” . 
Deixei o Jaime à porta de casa. O dia escurecia rapidamente, e o meu medo aumentava. O 

medo de então, não era tanto por mim, mas pelo que pudesse acontecer a qualquer outra pessoa na mi-
nha frente. Que um outro carro atropelasse alguém, que se juntasse muita gente, que alguém se lembras-
se de perguntar, no meio do tumultuo, o que fazia um carro dirigido por uma branca, naquele lugar, 
àquela hora, agora que o Jaime não estava mais comigo para me defender, para me proteger, para justifi-
car a minha presença ali . Regressei a casa, sã e salva e, finalmente, respirei ali viada. 

Vivíamos tempos difíceis e todos os dias circulavam notícias apavorantes de carros incen-
diados com todos os ocupantes dentro, toda a vez que ocorria um atropelamento, de pessoas encontradas 
mortas em suas casas, de estupros, esquartejamentos. 

Assim, cada dia, ao acordarmos na cidade sitiada, sentíamos que se cumpria mais uma vi-
tória sobre a morte, nos acenando,sempre, de perto. 

A FRELIMO instalara-se em Moçambique de armas e bagagens. Formaram-se as comis-
sões de trabalhadores, os tribunais populares. Iniciou-se “a caça às bruxas” e, como se estivéssemos a 
assistir a um filme sobre a inquisição, víamos os pais denunciando os filhos, os filhos denunciando os 
pais, os parentes e os amigos não escapavam a este clima de denúncia e de perseguição. Sucediam-se as 
prisões arbitrárias, e corriam notícias de desaparecimento de conhecidos. Eram longas as reuniões dou-
trinárias do partido a que ninguém podia faltar, sempre coroadas por vivas à FRELIMO e canções revo-
lucionárias, a canção predileta do herói Eduardo Mondlane. De todas as armas, a mais perigosa: a coa-
ção psicológica, conseguida em horas e horas de longos discursos, vivas e canções revolucionárias. In-
quietos, amedrontados e frustrados no nosso desejo de liberdade, concluímos que estava na hora de par-
tir, deixando para trás o sonho de ficar para sempre em Moçambique, apesar do amor que sentíamos por 
essa terra! 

Era o êxodo! 
Víamos os amigos partir, víamos as filas intermináveis de gente tentando provar que os 

parcos haveres que carregava consigo, eram fruto de ganhos lícitos e esforçados. Assistíamos aos des-
mandos dos novos burocratas em nada diferentes dos anteriores, assistíamos à rápida mudança de parti-
do dos oportunistas. Surpresos, espantados, revoltados, e nada, NADA podíamos fazer para mudar tal 
estado de coisas. 

Víamos gente partir aos magotes e nos recusávamos a fazer as malas. Nada daquilo fazia 
sentido. Este novo Universo estava em total desconcerto. Uma tristeza profunda nos invade. A incerteza 
do futuro próximo melhor, todas as incertezas, nos corroem as entranhas e transformam nossos sonhos 
em pesadelos. 

Era preciso partir. 
Agora nada mais faz sentido aqui! 
“Saí de Moçambique há treze anos um pouco como quem chora” diz Eugénio Lisboa, e es-

tas palavras ecoam em mim, como se fossem minhas, como se eu as tivesse dito, então ou agora, irma-
nada a milhares de outras vozes de Luso-Moçambicanos que se sentiram compelidos a partir em 74/75, 
às vésperas da independência, ou algum tempo depois. 

Parti! 
No aeroporto, um amigo, num gesto significativo, me deu um torrão de terra vermelha, 

que religiosamente guardei. Era minha essa terra, levava-a comigo, e ninguém ma podia roubar. E com 
esse pedaço de terra apertado nas mãos, símbolo de um amor tornado impossível, pude constatar, uma 
vez mais, que para mim, (e creio poder afirmá-lo sem engano ou exagero, que para todos quantos nela 
um dia fincaram raízes) a África é muito mais do que um espaço geográfico. É um espaço interior que 
nos percorre as vísceras, nos enegrece os sentidos, nos envenena a alma e nos possui por inteiro, a ponto 
de nos identificarmos com ela, e não questionarmos mais, se, para ser africano, é preciso ser negro.  

Sabemos muito bem o que sente um branco que ama a África e com ela se identifica. Co-
nhecemos muitos que teimaram em ficar lá muito depois da descolonização e se viram obrigados a aban-
doná-la, como conhecemos os que deram a vida por ela. Já no avião, as lágrimas, até então contidas, 
puderam rolar. 

Adeus “Mamana África!” Mãe África! Mãe! Até à vista! 
Regressados a Portugal, nos sentimos estrangeiros, rejeitados, proscritos, e fomos apelida-

dos de “os Retornados” , e olhados de lado como se representássemos uma ameaça para os que nunca 
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tinham saído de lá. Era como se fôssemos culpados pelo desconcerto do mundo, e nos sentimos impoten-
tes para gritar que éramos vítimas e não carrascos.  Éramos colonos, colonizados e não colonizadores.  
Duplamente rejeitados, sentimo-nos, órfãos de uma pátria que dizia “Aqui é Portugal”  e que tão pronta-
mente esquecia os seus cidadãos, que do outro lado do mar, lhe enchiam os cofres de riqueza. Dupla-
mente apátridas, por força de um destino cruel, que assim nos desamparava. 

Recomeçamos. Reconstruímos nossas vidas, abafamos em nós a dor da ausência, a solidão, 
o desespero. Os mais fortes conseguiram vencer os obstáculos, as invejas, o jogo de intriga, a desconfi-
ança, o desprezo dos familiares, dos amigos, dos compatriotas que nos renegavam. Os mais fracos su-
cumbiram à dor e ao desespero de se verem repelidos. Alguns preferiram emigrar, espalhando-se pelos 
quatro cantos do mundo, preferindo ser estrangeiros em terras alheias, do que na Pátria que os recebia 
como madrasta e não como a mãe acolhedora que se afirmara outrora. 

A uma enorme distância temporal dos acontecimentos, lembro o dia em que aquele meu 
aluno, o Milton Jossias, num discurso exaltado, arrogante e, até rancoroso, em que dizia querer ser escri-
tor, para derrubar pela palavra os muros coloniais que tanto o oprimiam, me deixou confusa e assustada, 
sem saber o que dizer ou fazer, e talvez não tendo feito a coisa certa, tento agora resgatar alguma atitude 
leviana que tenha cometido na época. 

 

“ Quando eu ser escritor “  
                          (Ao Milton Jossias) 
 

Foi assim que começou o teu discurso 
De liberdade inventada 
E eu, dona das palavras certas, 
Não o soube ler! 
"Quando eu ser escritor" 
E o grito de denúncia 
Ecoava nas palavras 
Que não pude esquecer. 
Vinte anos, 
E a tua revolta 
Revive em mim 
De uma Mãe África 
Retalhada, 
Onde o vermelho das acácias 
É sangue derramado 
E o sonho se perdeu 
Na noite silente 
Do tempo coalhado 
De palavras exatas 
Vazias de sentido 
De não saber ver! 
 

Rememorar, hoje, todos esses acontecimentos, não anula nem minimiza a angústia, o de-
sespero e a perplexidade sentidos então, mas urge que alguém tente expressá-los, por mais que quem os 
ler possa pensar tratar-se de um discurso retórico, apelativo e pessimista. Talvez seja necessário a cada 
ser humano sentir na pele o peso de certos problemas para melhor os entender. 

Nem o tempo, (já são transcorridos vinte anos) nem a distância que nos separa de África, 
conseguiram apagar as imagens e as saudades que dela guardamos. Restou-nos, para abrandar a dão da 
ausência, este dizer poético motivo de nossa dissertação. Motivo poético-literário e não políti co, um 
dizer poético, testemunho da liberdade que nos restou. 

 
 

RESUMO: Este artigo é o relato da amarga experiência da descolonização, momento dramático vivido 
por milhares de Portugueses que se viram espoliados da África, terra que amavam com paixão, e de 
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onde foram obrigados a se afastar, sem esperança de regresso e da qual, volvidos tantos anos, não 
deixam de sentir saudade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: µfrica; nacionalidade; paixÆo; descoloniza‡Æo; saudade. 
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“AS MARINHAS” , DE NEIDE ARCHANJO: UMA NAVEGAÇÃO LUSO-BRASILEIRA 
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ABSTRACT: The epic poetry As marinhas, by Neide Archanjo, presents a dual point of view in what 
concerns about portuguese expansionism. In one way, the voice of the poem expresses one mythical and 
historical vision of this expansionism. In the other hand, it approaches this trajectory through a brasilian 
and an existenciali st optical.  
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As marinhas, poema épico de autoria de Neide Archanjo, publicado em 1984 e reeditado 
em 2001, marca uma fil iação explícita da autoria feminina à produção épica, uma vez que, em diversos 
depoimentos, a autora revelou ter buscado, com esse texto, expressar-se epicamente sobre o desejo da 
aventura marítima impregnado na subjetividade dos brasileiros pelas vias da contaminação cultural 
portuguesa. Escrito em Portugal, por conta de uma bolsa-prêmio, o poema, em sua expressão formal, 
divide-se em cantos, é constituído por versos li vres e traz uma invocação sincrético-cristã inserida no 
canto III . Nele, o Eu-Lírico/Narrador/a1 lança-se em viagem pelo profundo do mar, penetrando em 
marítimas metáforas e misturando sua identidade a identidades míticas e históricas de outros navegantes. 
Projetando-se ora no mar mítico, ora no mar histórico, o ELN constrói uma identidade híbrida, bissexual, 
utilizando-se, para isso, da própria expressão subjetiva lírica que a referenciação a outros poetas, poemas 
e mitos proporciona. Desse modo, reunindo uma proposta épica, uma condição estética pós-moderna, um 
questionamento sobre a identidade, que ladeia as perspectivas masculinas e femininas em relação ao 
lirismo amoroso, e uma postura interessante no que se refere às inter-relações culturais luso-brasileiras, o 
poema oferece ao leitor um “mar” de possibili dades de leituras e reflexões sobre a condição do ser 
humano frente à modernidade caótica.  
 

1. Em torno do poema  
O poema traz, desde sua apresentação, a intenção épica da autora, mas a concepção literária 

pós-moderna se denuncia como definitiva a partir da estrofe: Não tenho ainda/ a linha d’água do poema/ 
nem encontrei/ o conhecimento socrático de mim mesma./ Apenas sei o que me falta:/ um grande mar 
sereno/ onde o coração pudesse mergulhar em paz. (Canto II - Litorais, pág. 35)i[ii ]. Eis aí o ser humano 
pós-moderno, atribulado pela consciência de não ter uma identidade e disposto a viver o caos, como 
forma de resgate de um estado de equilíbrio. Em várias outras passagens do poema, o ELN manifesta a 
necessidade de estabelecer para si mesmo uma identidade e, ao mesmo tempo, esse ELN tem a 
consciência do caos reinante no mundo real: e nada pressentia o advento destes séculos/ onde o homem 
está sozinho/ sem o Verbo/ em meio às palavras que o consomem (pág. 26), quando o sol nela se mistura/ 
fazendo o poeta ali encontrar a eternidade. (pág. 27), Não há novas terras nem um novo oceano/ o que 
há é este domingo aflito/ que me põe dentro de mim mesma (pág. 43), Há uma biografia pessoal e 
coletiva/ em algum lugar perdida na memória/ procuro aí (pág. 49), Ah, mundo inicial a que assisto/ 
desta esquina do planeta/ eu, selvagem, mulher silvestre/ manuelinamente descoberta (pág. 71), Daqui da 
margem da consciência/ ninguém se move/ temendo que o planeta arda/ em novo apocalipse (pág. 83), 
Expondo-me ao suicídio brando/ de estar sempre incompleta (pág. 86), há coisas que adiam meu inteiro 
estar no mundo. (pág. 88), Às vezes/ freqüentemente às vezes/ quero um reino/ que não existe/ senão 
debaixo da minha pele. (pág. 105). Para a formação da matéria épica, bastará que este ser angustiado, 
assumindo a voz do ELN, projete-se no mundo, disposto a vivenciar o caos, relacionando-se com os 
fragmentos do real, que configurarão o plano histórico da epopéia. O plano maravilhoso instaura-se 
quando esse Eu realiza sua experiência mítica através da expressão subjetiva do espaço lírico.  

As dimensões real e mítica estarão fundidas no mar, que é, no poema, uma metonímia de 
“mundo” : Terra: ¾ de água. Escapar como? ( pág. 38). Projetando-se ora no mar mítico, ora no mar 
histórico, o ELN constrói a sua identidade, utilizando-se, para isso, da própria expressão subjetiva lírica 

                                                
1 A manifestação épica do discurso caracteriza-se pela dupla instância de enunciação: lírica e narrativa. 
Por essa razão, a instância de enunciação foi denominada Eu-lírico/Narrador/a. Como será várias vezes 
citada, optou-se pela forma ELN. 
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que a referenciação a outros poetas e poemas proporciona. Também estes poetas e poemas estão inseridos 
no mar, ou seja, o mar é um agente para a elaboração da matéria épica, enquanto o poema é um 
instrumento para a expressão subjetiva lírica do eu. Podemos apreender o campo semântico do “mar 
mítico” em trechos como: O mar não é acidente geográfico. É essa carne verde-azulada/ pele/ cujas 
escamas brilham/ quando o sol nela se mistura/ fazendo o poeta ali reencontrar a eternidade (pág. 27), 
Do mastro diviso ao longe/ Proteu e Tristão fantásticos/ trabalhando sobre as ondas/ em movimentos e 
ruídos cornucópicos/ a colorir o som dos peixes (pág. 62), por mares e cardumes/ que tão longe vão/ que 
chegam a alcançar/ as costas da minha nostalgia. (pág. 63), O mar/ magna medusa/ devora o pedaço de 
rocha/ ao nosso redor (pág. 126), Ondas azulam/ o grande corpo que respira./ Entre elas/ ainda/ Ulisses 
marinha. (pág. 146). Mas o mesmo mar mítico, no qual o ELN trafega sua expressão subjetiva lírica, e 
onde também trafegam os mitos épicos, como D. Sebastião, Ulisses, Aquiles, Uiara, Helena, Penélope e 
outros, transforma-se no mar histórico por abrigar as histórias de conquistas e descobertas e por servir 
como referencial de realidade para o Eu lírico. Esse “mar histórico” está realizado em trechos como: Era 
uma vez um povo/ que olhava para o mar. (pág. 50), Neste momento a formosa nau de um mercador/ 
viaja pelo Atlântico (pág. 52), No mar profundo desde Lisboa até a Índia/ dela a todo Oriente e Ocidente/ 
naus e galeões aviões de carga e gente/ cujos olhos ainda brilham acordados/ dormem capturados sem 
nem sequer saber/ quão profundas águas atravessaram. (pág. 52), Entre lágrimas e medo/ vigiam-lhe a 
memória/ cinco séculos atlânticos. (pág. 59), de Aquém e de Além-Mar em África/ Senhores da Guiné/ da 
Conquista Navegação e Comércio/ da Etiópia Arábia Pérsia Índia (pág. 59), Deixa-me ver os 477 navios/ 
os 24.000 homens e os 6.000 nautas/ que Afonso, o Africano/ pôs nas águas portuguesas (pág. 68), no 
ilhéu da Coroa Vermelha/ em Porto Seguro/ Bahia - Brasil/ no dia vinte e seis de abril/ dos anos mil e 
quinhentos/ da idade de Pentecostes (pág. 71). E o referencial da realidade na qual o Eu está inserido 
pode ser percebido em versos como: Navegação de quem nada sabe de mar/ e das peregrinações/ de 
quem acompanha aviões/ debaixo de céus tropicais e busca naus/ galés deuses helênicos/ que já não 
habitam/ nenhum ponto deste Atlântico. (pág. 66), Estou aqui/ numa das esquinas do planeta/ entre o 
Mediterraneu e o Oceanus Atlanticus/ nestas costas/...(pág. 70) ou em Lembro: era verão em Nova 
Iorque/ e eu nem sabia/ que tudo aquilo era um mar/ era uma ilha. (pág. 102). Dessa forma, projetado no 
mar mítico-histórico, o ELN agencia sua dupla condição existencial e legitima a matéria épica.  

Outro aspecto interessante é a temporalidade implícita no poema. Considerando o modelo 
épico pós-modernoii [ii i] como o modelo ao qual o poema se prende, temos a dimensão temporal do 
presente como uma característica resultante do caminhar paralelo das dimensões mítica e real no decorrer 
do poema épico pós-moderno. Também aqui, o poema as Marinhas revela a contaminação da concepção 
literária pós-moderna: A manhã passa/ debaixo do som oco/ dos tenistas na praia/ engenheiros e claros. 
(pág. 37), Então sento-me no dia/ como se sentasse na cadeira. (pág. 39), Não há novas terras nem um 
novo oceano/ o que há é este domingo afli to/ que me põe dentro de mim mesma. (pág. 43), Porque o 
assoalho marítimo se movimenta/ e a manhã se multiplica/ escrevo. (pág. 87), Neste começo de noite/ em 
que os cachorros latem lá fora/...(pág. 140). A narrativa não obedece à uma seqüência temporal. A 
temporalidade fragmentada está implícita na expressão subjetiva lírica que permite ao Eu vivenciar os 
fragmentos do mundo simultaneamente, abarcando vários períodos da história, numa viagem de um dia.  

Há ainda de se considerar a forma pela qual a autora ordenou os planos maravilhoso e 
histórico na estrutura poemática. Dividido em cantos, o que explicita a intenção épica, o poema foi todo 
articulado a partir da figura metonímica do mar. O canto I intitula-se “Preamar” e se refere à escolha do 
mar como forma de articulação dos planos histórico e maravilhoso. Enquanto representação de mundo, 
real e mítico, o mar abarca todas as metáforas que a poesia pode construir. Portanto, também em 
“Preamar”, a autora estabelece a poesia como instrumento para a navegação épica deste mar metonímico 
e metafórico: A poesia dorme nos pomares de água/ à espera de instrumentos/ navios plumas cavalos/ 
perdida entre sentimentos azuis/ e coisas amarelas. (pág. 27). No canto II - “Litorais” - o eu, também 
metonímico, por ser a síntese do ser humano angustiado diante da incompreensão do mundo, prepara-se 
para lançar-se ao mar mítico e histórico, apropriando-se, para isso, do verbo: Os dedos seguram o lápis 
como um leme/ e o papel, água lisa e limpa,/ espera os ventos. (pág. 38). Fazendo-se acompanhar por 
Fernando Pessoa, o ELN remete sua trajetória para o rol das trajetórias épicas e assume uma identidade 
metonímica: fazendo vir à tona um rosto coletivo/ uma pessoa plural/ na qual estávamos incluídos nós/ e 
a nossa pequena solidão. (pág. 43). O canto III divide-se me três partes: “Oceânico” , “Cais da agonia” e 
“Linha de flutuação”. Em “Oceânico” , a poetisa vivencia os dois planos que o mar insere em si: o plano 
histórico, que inclui as viagens e conquistas feitas através do mar; e o plano maravilhoso, que insere os 
elementos míticos envolvidos nessas conquistas e viagens. É “Oceânico” porque refere-se ao sentido mais 
profundo do mar. Projetando-se, alternadamente, no mar histórico e no mar maravilhoso, o ELN 
estabelece uma relação com o mundo: E ouvindo meu lamento/ esgarçado azul entre as areias/ vieram 
Vasco Cabral e o próprio Infante/ assinalar a navegação/ rosa lacrada sobre este meu peito. (pág. 66) e 
permite a realização da matéria épica. Em “Cais da agonia” o ELN revela a tristeza da cidade e tece suas 
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indagações a respeito do mundo: Ele sabe que na desordem/ desses lugares extremos/.../ há uma solidão 
babilônica/ vulgar e tangível. (pág. 89) . Em: Mas ausente de mim mesma/ sou apenas/ partícula d’água 
na massa espessa/ que nos repele. (pág. 92) o ELN já está integrado ao mar, em busca de uma identidade 
perdida. Por sua vez, em “Linha de flutuação”, está inserido no mar lírico e metafórico, como se 
mergulhasse em si próprio: E saio em busca desse reino/ enfiando-me nos mares/ dobrando cabos e 
tormentas/ perdendo-me nas rotas/ de um cone sombreado. (pág. 105). O canto IV também se divide em 
três partes: “País de Circe” , “ Ilhas idílicas” e “Mar aberto” . “País de Circe” fala do mar mítico 
comandado por Circe, com a qual o ELN se relaciona: Sorvo a criatura/ que estremece/... (pág. 115). E 
em “Ilhas idíli cas” , o ELN faz sua viagem lírica, � ���������
	���������
��	��������	�������������������
���! �����	������
feminina, que se relaciona amorosamente com um ser de natureza indefinida " #�$�%�&('�)�*+*!,.-�,�/�,�02131(4!&5/�1�6 ão 
do ser com o mundo: Estou debaixo do olhar/ de um ser/ que neste momento/ é meu ponto de ligação/ 
com o universo. (pág. 139). A viagem pelo mar propiciou a relação do eu com o mundo, mas não deu 
respostas, nem estabeleceu um laço definitivo: E não me decifras./ E não te devoro. (pág. 140). “Mar 
aberto” finaliza o poema deixando em aberto as respostas procuradas durante a viagem: Nunca soubemos 
bem/ cretenses/ fenícios/.../portugueses e seus filhos/ que coisa é o mar. (pág. 147). Ao mesmo tempo, a 
identidade histórica do eu está restabelecida. Daí a legitimidade do herói e da matéria épica, inserindo o 
poema no percurso épico brasileiro e ocidental.  
 

2. A hétero-referenciação lírico-épica  
A invocação sincrético-cristã (inserida no canto III , na parte intitulada “Oceânico” ) a Nossa 

Senhora da Conceição dos Navegantes/ Oxum, seguida por uma invocação pagã, feita à Uiara, figura 
mítica brasileira, exempli fica o recurso da hétero-referenciação poética, ou seja, denota a construção 
híbrida que insere em seu repertório referencial universos culturais distintos, embora imbricados.  
 

Senhora Conceição  
Senhora dos Navegantes  
ouvi meu apelo enclausurado  
em torno destas dunas  
e fazei cantar o coro de Oxum  
   
Oh, bela Uiara,  
vem coberta de esperança  
que preciso contornar o labirinto  
e entrar no vosso reino  
rosácea azul brilhante  

 

Há, também explicitando a intenção literária épica, uma espécie de proposição, na qual a 
autora cita versos de Jorge de Lima e Fernando Pessoa. É interessante constatar que os versos escolhidos 
pela poetisa dialogam ou fazem um intercâmbio semântico: Chamo as coisas com os versos que eu 
quiser/os mistérios, os medos, os três reinos,/e esse reino que eu vim reiniciar (Jorge de Lima) e E é para 
além do mar a ansiada Ilha. (Fernando Pessoa). Esse intercâmbio semântico acontece no momento em 
que o trecho extraído de A Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima reporta-se semanticamente à matéria 
épica de Mensagem, de Fernando Pessoa, ou seja, a redenção do reino português através de D. Sebastião; 
enquanto que o trecho extraído de Mensagem reporta-se semanticamente à matéria épica de A invenção de 
Orfeu, no qual a Ilha é uma metáfora que sustenta o mito da criação. Assim, propondo um diálogo entre 
dois poetas que a antecedem cronologicamente no percurso épico, Neide Archanjo estabelece também um 
diálogo com seu próprio poema, onde o mar mítico, presente tanto em Mensagem, quanto em Invenção de 
Orfeu, será a ligação entre a poetisa e o poema no processo de criação literária. É nesse diálogo triplo que 
a proposição fica implícita.  

No decorrer do poema, há outras formas de referenciação, como: citação de autores épicos 
(Pessoa, pág. 42; Camões, pág. 50; Jorge de Lima, pág. 79); citação de heróis, personagens, figuras 
mitológicas e musas de outras epopéias (D. Diniz, pág. 53; D. Sebastião, pág. 56; Proteu e Tristão, pág. 
62; Aquiles, Agamenon, Ulisses, Menelau, Helena, pág. 65; Vasco, Cabral, pág. 66, e muitos outros); e, 
além das citações, o ELN se faz acompanhar, durante sua viagem marítima, por esses personagens épicos.  

Por outro lado, no que se refere à contextualização geográfico-histórica, há recorrentes 
referências a passagens históricas e localidades geográficas. As grandes navegações portuguesas são o 
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ponto de partida para as reflexões implícitas nas metonímias e metáforas que integram a consciência 
cultural do ser que “precisa navegar” .  

No plano do presente, as referências constroem a modernidade caótica, da qual a TV, o 
supermercado, o penhoar de nylon da vizinha gorda (pág. 138) são índices expressivos.  

As marinhas, portanto, transgride espaço e tempo, tornando coetâneas experiências díspares 
interligadas pela vivência da navegação (seja esta por mar ou por terra).  
 

3. Em torno da heroicidade épica  
O herói épico é aquele que agencia as dimensões real e mítica da matéria épica, ou seja, 

uma dupla condição, no plano histórico e no plano maravilhosos, permite a ele integrar os dois planos, 
configurando a epopéia. Essas características vão sofrendo, de acordo com a concepção literária que as 
contamina, evoluções tais como as evoluções dos próprios modelos épicos. Assim, é possível traçar um 
perfil do herói épico clássico, do herói épico renascentista, do herói moderno e pós- moderno.  

A figura do herói em As Marinhas é, antes de tudo, polêmica. E essa afirmação deve-se ao 
fato de ser As Marinhas uma epopéia escrita por uma poetisa. A autoria feminina em epopéias é rara e 
esta realidade é até facilmente explicável.iii [iv] Na estrutura da epopéia, a figura do herói é 
importantíssima, pois é ele que, ao atuar na dimensão real e na dimensão mítica simultaneamente, faz a 
fusão de ambas, possibili tando a formação da matéria épica, que é a base de qualquer epopéia. Mas, o 
mais relevante é questionar quem seria esse herói, ou seja, qual é o perfil do herói, considerando-se, 
obviamente, o modelo épico ao qual ele se prende?  

O herói épico clássico, ser humano e mortal, com atributos generosos e caráter especial, 
através de feitos grandiosos no plano histórico, conseguia projetar-se no plano maravilhoso, onde ganhava 
a aderência mítica que o caracterizava como herói. A figura do herói estava diretamente relacionada com 
à figura do homem, associada à masculinidade, força física, coragem e nobreza de caráter. Mesmo os 
heróis por natureza, ou seja, aqueles que receberam geneticamente a condição heróica por serem filhos de 
deuses com mortais, tinham uma compleição masculina específica do herói clássico. Em contraposição à 
figura do herói, a figura da mulher tinha seu papel definido em duas dimensões paralelas; ou eram deusas 
e musas, atuando na dimensão mítica, ou eram mulheres, mortais, atuando na dimensão real. Em ambas as 
dimensões, sua função era contribuir para o heroísmo do homem, quer por uma influência positiva, quer 
por uma influência negativa, ou seja, tanto através do amor, quanto através do ódio, as figuras femininas 
serviam de instrumento para a formação do herói. Paralelamente, tínhamos também a figura feminina da 
musa inspiradora atuando sobre o poeta, contando através dele o percurso do herói. Com o tempo, 
também a mulher, ser humano mortal, por inspirar no herói o sentimento amoroso, ganhou o título de 
musa. Assim, temos na figura feminina tanto a musa inspiradora do poeta, quanto a musa inspiradora do 
herói.  

No modelo épico renascentista, o perfil do herói continua praticamente o mesmo, o que 
muda é a sua atuação na dimensão mítica. Para ganhar a aderência mítica, o herói irá receber uma ajuda 
do poeta, que através dos episódios líricos, criados literariamente, possibilit a a transfiguração mítica do 
herói, o que legitima sua dupla condição existencial. O perfil masculino, como já dissemos, continua , 
porém, o mesmo, assim como continua bem definido o papel da mulher na epopéia.  

No ciclo épico moderno, o processo de formação do herói é invertido. Uma estrutura mítica 
vazia é projetada no plano histórico, onde o herói vai construindo sua dupla condição existencial. Por uma 
questão de tradição épica, o herói é construído e projetado numa figura masculina. Como exemplo, 
podemos citar: D. Sebastião (mito da redenção em A Mensagem), Cobra Norato (mito da sedução em 
Cobra Norato), o ser humano (mito da criação em Invenção de Orfeu), entre outros. Não há, na 
construção modernista do herói épico, as mesmas premissas dos modelos anteriores. Há, entretanto, uma 
adequação puramente referencial ao arquétipo semântico do herói, ou seja, o herói é, por tradição literária 
e até histórica, um homem. Da mesma forma, as musas continuarão sendo seres que inspiram os poetas, 
ou, ainda, serão mulheres reais que inspiram os heróis. A única poetisa que escreveu um poema épico 
moderno, na literatura brasileira, foi Cecília Meireles. E o herói de seu Romanceiro da Inconfidência é 
um homem - Tiradentes.  

Com o advento da pós-modernidade, surge também uma nova concepção de herói: o herói é 
o ser mítico representado por um Eu metonímico, impessoalizado, que , através de sua expressão 
subjetiva, relaciona-se com o caótico mundo real do presente, em verdadeira missão heróica. O ser que se 
defronta com o caos da pós-modernidade já traz em si a dimensão mítica, resta resgatar sua condição 
histórica. Quem assume a voz do herói pós-moderno é a 1a. pessoa da enunciação lírica, daí o fato de a 
epopéia pós-moderna ser essencialmente lírica. Entretanto, quando a 1a. pessoa da enunciação esconde 
uma poetisa, vêm à tona uma série de contraposições entre a expressão subjetiva do eu lírico e as vozes da 
tradição épica no que concerne à figura do herói. Assim, tendo por característica a referenciação a outras 
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construções poéticas, o poema pós-moderno, épico ou não, reali za um diálogo velado com outras 
expressões subjetivas.  

Operacionalizando a questão do herói no poema As Marinhas, teremos que nos defrontar 
com o estranhamento que a integração da voz do poeta com o Eu lírico nos episódios líricos provocará.  

Em As Marinhas temos inicialmente o ser que se depara com a própria solidão diante de um 
mundo caótico: O mundo apenas começava/ e nada pressentia o advento destes séculos/ onde o homem 
está sozinho/ sem o Verbo/ em meio às palavras que o consomem (pág. 26). Será através do verbo, em sua 
manifestação poética, que o ser, resgatando do mar mítico a expressão subjetiva do Eu, vivenciará os 
fragmentos do real, integrando as duas dimensões da matéria épica e realizando a epopéia. No canto II - 
Litorais - a poetisa revela sua identidade feminina e poética ao deixar-se acompanhar por Fernando 
Pessoa, pronta a lançar-se ao mar e ao poema. No mesmo canto, em: fazendo vir à tona um rosto coletivo/ 
uma pessoa plural/ na qual estávamos incluídos nós/ e a nossa pequena solidão (pág. 43), a poetisa 
reafirma a existência de um eu metonímico a se apropriar da angústia existencial do ser humano, que 
torna o ser individual um ser coletivo. Em Oceânico (canto III ), evidencia-se a denúncia de haver uma 
biografia pessoal e coletiva/ em algum lugar perdida na memória a ser buscada no mapa e no compasso 
do sonho, ou seja, através de uma integração entre a expressão subjetiva e a identidade histórica, o Eu 
navegante e a poetisa, fundidos, construirão uma biografia. Ainda em Oceânico, encontramos uma 3a. 
pessoa da enunciação narrando fatos históricos relacionados ao mar mítico a confundir-se com a 1a. 
pessoa da enunciação que testemunha e vivencia esses fatos, neles projetando-se. Em: Vozes desgarradas 
passam pela aurora./ A partida se apresenta e nela choram/ mães esposas irmãs que os julgam/ já 
perdidos nos vastos oceanos (pág. 51) percebemos a construção clássica do herói épico implícita na 
imagem do ser masculino projetado no mar mítico, enquanto as mães, esposas e irmãs choram à beira do 
cais. A mulher estava, então, à margem da aventura heróica. Mesma expressão semântica possui o trecho: 
perdida como Helena entre os troianos/ noiva amaríssima/ ah, louco amor sem lume iluminado/ Eu sei 
dessa mulher/ feita de morte e tragédia/ a que deu sete voltas à vida e ao mar/ A que cindiu ao meio/ 
tempos deuses reinos/ e barcos e homens/...(pág. 65), quando o Eu lírico projeta-se na figura feminina de 
Helena, evidenciando seu caráter heróico, ainda que este caráter seja uma construção do ELN e não uma 
construção da tradição épica. Ciente dessa condição heróica não engendrada pela tradição épica, a poetisa 
se pergunta: Que notícias temos nós/ da tua alma e do teu corpo/ espelhos onde se acenderam/ todos os 
negrumes? (pág. 66). Interagindo no mar mítico através do ELN, a voz da mulher transgride uma 
identidade construída e passa a confundir-se com a voz tradicionalmente masculina do Eu heróico: 
Infantas silenciosas/ que passais por estes chãos/ bem desejo acordar/ vossas pálpebras/ suaves e 
conventuais/ (debaixo das violetas)/ para voluptuosamente vos beijar. (pág. 55).  

Assumindo, portanto, a instância lírica, o ELN submete a voz feminina da poetisa à voz 
masculina da tradição épica literária. Essa submissão segue uma lógica, já que a aventura heróica estava 
vetada à mulher. A partir daí, uma 3a. pessoa volta a assumir a narrativa histórica e, somente quando se 
recorda do estágio inicial do ser antes da viagem é que a voz da poetisa assume-se feminina: A nostalgia 
com que vos contemplo/ terra minha é imensa/ debruçada que estou/ aqui onde a terra se acaba/ e o mar 
começa. (pág. 60). A identidade primeira do eu, ainda que seja uma identidade enfraquecida pelo 
relacionamento deficiente com o mundo real, é a de uma mulher brasileira, distanciada de sua realidade; 
enquanto que a expressão subjetiva do eu lírico está contaminada por uma identidade masculina vinculada 
à tradição épica. Isso pode ser também percebido em: Do alto dos rochedos/ esse Brasil me acena/ 
gritando saudades amores/.../ O grande hospício da América Latina me chama./ Será que eu serei o dono 
desta festa? (pág. 63). O adjetivo dono, transportado de outro discurso para dentro do poema, não ganha a 
aderência da voz feminina, ou seja, sendo o verso uma expressão subjetiva do ELN diante da proposição 
de vivência do mundo real, a identidade feminina da poetisa fica velada. Cabe aqui um questionamento: 
esse velamento é intencional ou apenas conseqüência natural da falta de um espaço para a manifestação 
de um Eu lírico heróico feminino? Alguns trechos adiante poderão, senão responder, ao menos aclarar 
alguns aspectos dessa dualidade voz da poetisa/ voz do Eu lírico em face da condição épica do herói.  

Na página 79, em Oceânico, o ELN reporta-se à figura de Jorge de Lima, enquanto 
realizador da criação poética. Por esta menção, fica mais uma vez evidente o caráter masculino do herói, 
aqui moderno, em plena realização metalingüística e literária. Em Cais da Agonia, o Eu lírico volta a 
manifestar sua perplexidade diante da realidade caótica. Neste momento, a voz feminina da poetisa tem 
lugar: Continuamos nosso passeio pela praia/.../ numa procissão monumental/ desenho exato do 
semblante deste século/.../expondo-me ao suicídio brando/ de estar sempre incompleta/.../ é uma sombra 
de figuras a me vigiar/ princesa descomposta/ nos altos andares cuja escada/ não conduz ao palácio/... 
Falar do cais é voltar ao estágio inicial, reafirmar a busca por uma identidade.  

Em País de Circe (canto IV), o Eu lírico refaz o percurso do herói que deixa-se seduzir pela 
estranha figura de Circe: Sibila a criatura/ e viscosa me encarcera.(pág. 114), mas a relação entre o ELN 
e a criatura do mar mítico é estabelecida a partir de uma visão tradicional do herói seduzido pela figura 
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mágica : Em remoinhos/ sobe o desejo/ leito feroz/ feroz bruxedo compartilhado ao largo. (pág. 114). A 
mulher, no cais, metaforiza o encarceramento, enquanto o outro, no mar, libera a experiência heróica da 
viagem.  

É, entretanto, na parte Ilhas Idílicas, no canto IV, que a figura do herói ganha uma 
identidade assumidamente dual em relação à voz masculina e à voz feminina. Como o episódio lírico 
vivenciado pelo eu está também contaminado pela tradição épica, caberia ao Eu vivenciar as relações 
amorosas sob o ponto de vista masculino. No entanto, a mulher liberada do encarceramento através do 
outro, integra-o e o torna pleno, yin e yang, homem e mulher, assumindo ora uma identidade feminina, 
ora uma identidade masculina: Tua presença irreal/ agora presença/ é figo maduro/ que colho/ entre o 
contorno rouco dos teus seio/ e a cabeleira que ondula/ quase mel quase perfume/ roçando a pele dura. 
(pág. 122); viajamos no vazio/ como dois monges. (pág. 122); És/ um jovem deus/ ou quem sabe uma 
menina hindu. (pág. 125); .../ vou penetrando/ a madrugada dos teus verdes/ como chuva/ ou/ insônia. 
(pág. 126); Posta em sossego/ debruça o olhar/ sobre o livro/ lendo os mesmos versos/ que eu leio. (pág. 
128); .../ na cama desfeita/ tua imagem me surpreendia/ cravando um punhal doce/ no meio do meu 
corpo/ onde o desejo renascia. (pág. 129); Atende-me/ (quem quer que sejas) (pág. 130; .../ encontro uma 
ninfa/ de fulvos cabelos/..../ que me acolhe e exerce comigo/ os trabalhos agrestes do amor./ E vamos 
juntas pressentidas/ pelo rio e pela tarde iluminada./ Caule e flor somos./ Mais nada. (pág. 129); Passa 
pelo poema/ um herói Adidas. (pág. 131); Ama solto/ como um tigre/(água que me cerca/ por todos os 
lados) (pág. 132); .../ se me olhas/ simplesmente desinteressada/ e num gesto muito teu/ tiras da sacola 
Peg Pag/ uma maça dourada/ que mordes/ de estalo/ e que deixa/ entre os lábios e os dentes/ um espaço 
de desejo/ preenchido vorazmente/ pela fruta/ não pelo meu beijo? (pág. 132/133); Amo-te/ descendo 
sobre mim/.../ E o fundo sombrio/ do meu corpo/ ama teus dedos loucos. (pág. 134) e .../ na moldura de 
uma tela de Hopper/ o enigma permanece (pág. 140). Todos esses trechos exempli ficam a 
heterogeneidade desse ser que se constrói através da conciliação lírica das antíteses, mas, nos dois últimos 
versos, fica claro que a ambigüidade não foi somente intencional, mas resultado de uma relação 
enigmática do ELN com o idílio amoroso: e não me decifras./ E não te devoro. (pág. 140).  

Na última parte do poema, a caminho de volta, o ELN depara-se novamente com sua 
solidão: Nenhum deus a me fazer companhia/ ou qualquer humano. (pág. 144), mas o mar ainda é mítico: 
Ondas azulam/ o grande corpo que respira./ Entre elas/ ainda/ Ulisses marinha. (pág. 146). O poema 
está feito e o ELN continua mergulhado tanto no mar mítico quanto em seus questionamentos: Quem tece 
meu retorno/ por este mar/ de lodo e seda? (pág. 146) ou Nunca soubemos bem/ cretenses/.../portugueses 
e seus filhos/ que coisa é o mar. (pág. 147).  

Em As Marinhas, podemos, portanto, constatar a construção de uma heroína épica. A 
poetisa cita Helena e Penélope várias vezes, tentando incutir nestas personagens um caráter mais próximo 
do herói do que de simples coadjuvantes na trajetória épica; projeta um ELN dúbio que vivencia o idílio 
sem submeter-se totalmente à voz masculina, criando um espaço para a manifestação do eu feminino, 
embora ainda se prenda ao arquétipo masculino do herói em várias passagens do poema. Esta submissão, 
deve-se, entretanto, muito mais às próprias condições históricas que são resgatadas pelo ELN do que 
propriamente por uma alienação passiva da voz feminina. Por tudo isso, é interessante estabelecer como 
inovadora a abordagem dúbia, em relação ao gênero, que o/a herói/heroína recebe durante o poema, e é 
também importante ressaltar que abrir espaço para as manifestações do discurso épico, onde a lógica da 
heroína imponha-se como possível diante da lógica da tradição épica, é dar voz nova à mulher, mais um 
meio de expressão de sua identidade.  
   

4. Em torno da brasilidade  
Discutir a integração ou alienação da brasilidade numa epopéia nacional é, sem dúvida, 

uma questão importante em virtude, principalmente, da necessidade que toda cultura que sofreu um 
processo de colonização tem de desenvolver uma consciência crítica que permita a construção de uma 
individualidade nacional. Ao mesmo tempo, contudo, a narrativa épica ocidental traz consigo uma série 
de elementos que projetam o poeta que escreve uma epopéia para um campo semântico carregado de 
signos universais. Logo, torna-se dual o caráter da epopéia: ela tem que ser nacional e universal ao 
mesmo tempo. A questão da nacionalidade, entretanto, tem uma natureza mais abrangente, que não cabe 
ser aqui discutida. Interessa saber que, ao fazer a sintonia histórico-cultural do Brasil com o mundo, o 
poema épico nacional poderá estar ou não também assumindo uma visão crítica da nacionalidade, ou 
assumindo uma consciência literária da nacionalidade enquanto mediadora dessa sintonia. Quando é 
construído a partir dessa consciência literária da nacionalidade para realizar a epopéia, o poema estará 
integrando a brasilidade no texto; quando não, ou seja, quando parte do universal para analisar o nacional, 
o poema aliena a brasil idade no texto.  
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O que importa acompanhar na análise particular da obra, é o desenvolvimento de uma 
consciência literária da nacionalidade, mediadora dessa sintonia, de que dependerá a 
integração da brasilidade. A brasilidade poderá estar, de acordo com a ótica cultural 
estruturante do relato épico, integrada ou alienada. Quando a estruturação do relato épico se 
fizer com a adoção da ótica cultural do colonizador, a sintonia histórico-cultural se fará sem 
a mediação da consciência literária de nacionalidade, e a brasilidade estará alienada. Caso 
contrário, se a ótica cultural estruturante do relato épico é a do colonizado, a mediação da 
consciência literária integrará a brasilidade. (SILVA: 1987, 12)  

 

A consciência crítica é uma característica extremamente individual. Alguns poetas têm 
grande senso crítico e preocupações sociais que fluem nos textos literários que realizam. Outros, contudo, 
têm características mais egocêntricas, preocupações filosófico-existenciais de caráter mais 
universalizante, ou mesmo, habitam um espaço lírico de criação particularizado, onde o social não se 
manifesta de forma latente.  

Obviamente, quanto mais crítico for um poeta, maior será sua tendência a incorporar a 
consciência literária nacional enquanto mediadora da sintonia histórico-cultural do Brasil com o mundo. 
O que não quer dizer que, um poeta menos articulado com a realidade histórico-social nacional não possa 
integrar a brasilidade através de seu texto literário. Sempre haverá elementos que denunciarão a 
integração da brasil idade. O que importa é analisar a ótica cultural que estruturou a realização do texto e, 
a partir daí, concluir qual é o posicionamento do poeta em relação à brasilidade.  

A questão da brasilidade na epopéia pós-moderna requer, para uma análise pertinente, 
cuidados especiais em função das características do próprio herói pós-moderno. O/A herói/heroína pós-
moderno ao permitir-se vivenciar o caos, e através dessa vivência, reintegrar-se ao mundo histórico e real, 
extrai fragmentos da realidade histórica. Esses fragmentos, entretanto, não obedecem a uma lógica 
geográfica e cronológica, podendo, portanto, assumir identidades várias, nacionais e universais. Devido à 
essa fragmentação, torna-se, por vezes, difícil estabelecer em que grau a consciência literária nacional 
está atuando. O caos da modernidade é um caos universal por natureza, mas dentro desse caos há 
fragmentos que retratam realidades sociais específicas de nações diversas, realidades estas que muitas 
vezes têm pouco em comum com outras e vice-versa. Ao agenciar os fragmentos particulares de sua 
realidade nacional, o/a poeta/poetisa pós-moderno estará integrando a brasilidade ao caos da 
modernidade. Quanto à ótica cultural estruturante, também esta é de difícil definição, pois também poderá 
estar fragmentada. O/A poeta/poetisa, enquanto ser perdido no mundo, poderá apropriar-se da ótica do 
colonizado e do colonizador simultaneamente ou, alternadamente e, para definir a brasilidade, será 
necessário pesar em que medida uma ótica se sobrepõe à outra.  

No poema As Marinhas, por sua natureza extremamente lírica e por estar o ELN 
vivenciando seu “mal estar no mundo” num espaço lírico de criação particularizado e projetado 
geográfica e historicamente no mar mítico, os fragmentos do caos são, por excelência, extremamente 
universais. Entretanto, assumir que a poetisa parte do universal para o nacional, alienando com isso a 
brasilidade, seria precipitado, uma vez que há outros elementos aos quais se deve atentar a fim de definir 
a presença da brasilidade no texto.  

No Canto I - Preamar - o poema inicia-se com os versos: O planeta d’água gira/ e com ele 
gira o mar. Por estes versos, podemos afirmar que a viagem poética inicia-se semanticamente a partir de 
um conceito universal de planeta Terra, no qual o mar é o grande elemento estrutural, o grande e 
preponderante elemento constitutivo. No canto II - Litorais - na página 42, o ELN cita o oceano Atlântico, 
ou seja, dentro do mar universal, o Eu se situa geograficamente no oceano Atlântico.  

No canto III ( parte I) - Oceânico - o mar sobre o qual se fala é o mar português: Era uma 
vez um povo/ que olhava para o mar. A referência histórica prende-se às viagens marítimas portugueses 
em busca da Índia: No mar profundo desde Lisboa até a ïndia/ dela a todo Oriente e Ocidente/... e o 
Brasil surge enquanto nova terra a ser conquistada: e o Brasil , amada pátria, surge nu/ carregado de 
sumos ouro espanto/ sol poderoso onde se banha o poema/ este que escrevo contemplando opostamente/ 
a Terra de Vera Cruz assim nomeada. Neste trecho, podemos constatar que a poetisa apropria-se da ótica 
do colonizador, embora sua consciência lírica esteja presa à pátria brasileira enquanto objeto de seu amor. 
Ela contempla o mar brasileiro como se fosse um conquistador português aqui chegando, mas o 
sentimento que a une ao mar brasileiro é um sentimento nacionalista: A nostalgia com que vos contemplo/ 
terra minha é imensa/ debruçada que estou/ aqui onde a terra se acaba/ e o mar começa. Apropriando-se 
do mar brasileiro, o poema narra a formação de seu povo: Outros rostos a esses se juntaram/ negros 
vermelhos amarelos pardos/ emigrantes do sal dos mares/ coincidência coletiva a formar/ nós, os 
brasileiros. O “nós” insere o ELN na nacionalidade brasileira. Em Do alto dos rochedos/ esse Brasil me 
acena/ gritando saudades amores/ ensolarados orixás/ bancarrotas financeiras/ convulsões abraçadas/ a 
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surtos e moratórias cordiais/ e paticumbuns nacionais./ O grande hospício da América Latina me 
chama./ Será que eu serei o dono desta festa? explicita-se uma visão crítica da pátria, mas fica dúbia a 
ótica estruturante desta crítica, pois quem estará chamando a América Latina de louca, a brasileira/latina 
enquanto crítica ou o ELN contaminado pelo olhar português e europeu? Também em: Anseio por vós 
águas infindas do meu país/ muito graciosas e exóticas/ que enxaguais heróis nacionais o poema parece 
estar estruturado pela ótica do colonizador em virtude da adjetivação utili zada. Porém, ainda em 
Oceânico, o ELN assume sua identidade pessoal e pátria: eu, selvagem mulher silvestre/ manuelinamente 
descoberta/ no painel da primeira missa/ rezada por um franciscano/ no ilhéu da Coroa Vermelha/ em 
Porto Seguro/ Bahia- Brasil e E, todavia,/ no cadinho transparente/ que o Atlântico molha e amplia/ meu 
país brilha. Ao final de Oceânico, a ótica cultural estruturante é a do colonizado, uma vez que Jorge de 
Lima, poeta brasileiro, autor de A invenção de Orfeu é aclamado como mentor de uma pátria inventada, 
que é a própria pátria amada: Depois ele suspende/ a mão divina/ marejada de palavras/ a mão que 
inventa/ a pátria amada/ e oceânico repousa/ em absoluta solidão transfigurado. No canto III ( parte 2) - 
Cais da Agonia - a consciência literária tem caráter universal: E a cidade não tem fim/ nem direção nem 
mares/ é uma soma de figuras a me vigiar(pág. 86); há coisas que adiam/ o meu inteiro estar no mundo 
(pág. 88); Podem brotar maravilhas/ nestas poéticas sodomas/ cidades de telhados assombrosos/ de onde 
alguém alça vôo/ à procura de brilhos interiores/ viagens que não há.; e no canto III ( parte 3) - Linha de 
flutuação – o ELN vagueia pelo mundo, cita Veneza e Nova Iorque (pág. 101), as Índias (pág. 104), mas a 
sua procura é por sua identidade: Do outro lado do mar/ afastado de mim/ há um continente azul/ a 
resgatar. Mesmo mergulhada num plano lírico bem particular, a poetisa traz à tona indícios de sua 
nacionalidade e, pela força lírica do sentimento que a une a sua pátria pela própria necessidade de 
estabelecer uma identidade, ela está integrando a brasilidade ao texto.  

No canto IV (parte 1) - País de Circe - o poema fala de um país mítico, sem caráter 
universal ou nacional. É o espaço lírico do eu projetado no maravilhoso. Na parte 2 - Ilhas Idíli cas - há 
referências à vida moderna em trechos como: Esse divino atleta move-se/ a vitamina de abacate/ filé com 
fritas/ ou hambúguer salada (pág. 131); tiras da sacola Peg Pag (pág. 132); A gorda senhora/ da casa 
ao lado/ vestiu o penhoar de náilon/ ligou a TV/... (pág. 138), mas estas referências não têm um caráter de 
conceito nacional, mas apenas a função de situar o eu na modernidade. Na parte 3 - Mar aberto - com o 
fechamento do poema, a poetisa encarna o ser universal: Nunca soubemos bem/ cretenses/ fenícios/ 
egípcios/ assírios/ persas/ gregos/ vikings/ portugueses e seus filhos/ que coisa é o mar. O verso 
“portugueses e seus filhos” insere a idéia de Brasil enquanto filho de Portugal, ao mesmo tempo, 
entretanto, os “ filhos” de Portugal fazem parte do ser universal que se relaciona com o mar. Assim, 
podemos concluir que, apesar de em certos trechos ter adotado a ótica cultural estruturante do 
colonizador, o ELN diz nas entrelinhas a que nacionalidade está vinculada e atribui a um poeta brasileiro 
- Jorge de Lima - o poder da invenção da pátria amada. Assim, a ótica cultural do colonizador é um 
recurso através do qual a poetisa insere a épica nacional no percurso épico ocidental. Obviamente não se 
pode atribuir ao texto um caráter crítico nacionalista, até porque a crítica social não é uma característica 
do pós-modernismo, mas pelo espaço onde flui a nacionalidade, o poema integra a brasilidade, 
sintonizando-se com o problema existencial da pós-modernidade, o que insere o poema no percurso épico 
ocidental.  
 

5. Em torno da crítica feminista  
Na página 39, em: Neste sítio sempre aquoso/ um homem cravejado de pressupostos/ fala 

em leis./ Escapo do senhor ministro/ penetrando o silêncio/ que rodeia meu crânio/ e me abrigo na ideía/ 
da água molhando a paisagem. O ELN manifesta uma consciência crítica feminista ao apresentar-se 
como um ser que escapa das leis e pressupostos, em busca da poesia que brota silenciosa sua própria 
linguagem. Também em: Assim não serei o mareante/ condenado a viajar nas velas do poema/ terei 
acesso ao leme onde e vida/ estuante e convertida me navega. (pág. 49), o ELN mostra-se disposta a 
assumir o leme da própria vida, negando a figura do mareante que viajava nas velas, como negasse, 
metaforicamente, a máscara masculina que as escritoras util izam para obedecer a regras estabelecidas 
para a realização de um poema. Em: Infantas silenciosas/ que passais por estes chãos/ bem desejo 
acordar/ vossas pálpebras/ suaves e conventuais/ (debaixo das violetas)/ para voluptuosamente vos 
beijar (pág. 55), o ELN manifesta o desejo de romper com o recato das infantas silenciosas, numa clara 
imagem da submissão, acordada pelo beijo voluptuoso. Ao fazer-se acompanhar por Helena de Tróia 
(páginas 65 e 66), negando-se a levá-la para rei ou tribo, a voz da autora propõe um “recomeço da 
biografia”. Na página 70, o ELN denomina-se “selvagem, mulher sil vestre” numa alusão ao seu modo de 
relacionar-se com o mundo. Na contraposição semântica entre os trechos: E gostaria que meu poema/ 
fosse tão vivo quanto a mulher/ que do outro lado do mapa/ planta cebolas e depois dança/ na festa 
vermelha da aldeia (pág. 87) e Mas escrevo não planto cebolas/ nem danço em festas de aldeias/ e ao 
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longo do caminho que escolhi/ há coisas que adiam/ o meu inteiro estar no mundo. (pág. 88) o ELN 
instaura a consciência de que escrever adia seu inteiro estar no mundo, ou seja, escrevendo o ser se opõe à 
lógica do poder que induz as mulheres ao trabalho maquinal e à alienação. Logo, “Adiar o inteiro estar no 
mundo” é uma forma de transgressão. Em Ilhas Idílicas, ao assumir uma voz bissexualizada, uma vez que 
o ELN relaciona-se com figuras femininas e masculinas, a consciência crítica feminista também está 
integrada à enunciação. A tradição épica do herói e um ELN mulher dialogam de forma inusitada e 
irreverente. Por último, pode-se tomar o trecho: A gorda senhora/ da casa ao lado/ vestiu o penhoar de 
náilon/ ligou a TV/ e espera não sei o que acontecer/ como espero não sei o que acontecer. (pág. 138) 
como uma crítica implícita à passividade feminina que, manipulada pelo poder, aqui representado 
metaforicamente pela TV, espera mudanças que nem sabe bem quais devam ser. Fica, então, óbvia a 
integração da consciência crítica feminina à enunciação épica.  

A apresentação dos elementos que articulam a realidade com a qual o ELN se relaciona, 
como já foi justificado teoricamente, é uma apresentação fragmentada. A narrativa implícita na intenção 
épica não estabelece uma seqüência lógica ou temporal para os fatos, assim, é necessário que se 
investiguem, também de forma fragmentada, esses elementos relacionados no texto. Em termos de 
realidade histórica, na página 50 encontramos: Era uma vez um povo/ que olhava para o mar./.../Como 
vos cantar cavaleiros das águas/ habitantes perenes do delírio/ marítimas criaturas? e na página 51: 
Vozes desgarradas passam pela aurora./ A partida se apresenta e nela choram/ mães esposas irmãs que 
os julgam/ já perdidos nos vastos oceanos. Aqui estão bem definidos os papéis sociais dos homens e 
mulheres na época das grandes navegações. Enquanto o homem se lançava à aventura, às mulheres 
restavam lamentações do tipo: Se vistes o meu amado/ que me pôs neste cuidado/ dizei-me: voltará cedo? 
Somente ao ELN era permitido viajar como um navegante histórico, uma vez que a enunciação não se 
prendia diretamente à realidade social daquele fragmento da história.  

Na página 53, o texto fala das expectativas das mulheres, vistas como princesas: Fábulas 
exteriores me povoam/ e nelas exercito racontos tão remotos/ que posso vos ver senhora de louras 
tranças/ e espaçados tetos./ Vosso pai possui mil velas/ que entram e saem do mar./ As horas vigiam o 
linho e o pão/ que por certo fabricais./ Dizem as cantigas que sob vossos olhos/.../ um trovador espera 
em vão/..../sois cativa dos vitrais da solidão. A mulher era, portanto, cativa. Estava aprisionada nos 
trabalhos manuais e na espera por um “trovador” idealizado que surgiria diretamente da fantasia para 
preencher sua solidão.  

Na página 54, temos: E encontro princesas/ que cumprindo um destino/, onde a palavra 
“destino” remete-nos ao “destino de mulher”. Em: Anseio por vós águas infindas do meu país/.../molheres 
mui fermosas/ que nam ham nenhuã inveja/ às da Rua Nova de Lisboa (pág. 64), a mulher brasileira é 
retratada a partir de sua beleza física. Até aqui, o que está dimensionado é o plano histórico-social 
puramente objetivo. O texto transgride o papel imposto à mulher quando a personagem Helena de Tróia é 
descrita de forma heróica: Eu sei dessa mulher/ feita de morte e tragédia/ a que deu sete voltas à vida e 
ao mar./ A que cindiu ao meio/ tempo deuses reinos/ e barcos e homens/ e a flor do mundo Egeu:/ (pág. 
65). Essa visão heróica de Helena transgride a ótica masculina porque propõe uma nova visão da Helena, 
que de uma posição passiva, ou seja, a posição da mulher cobiçada por quem os homens lutaram, ela 
passe a uma posição ativa: a mulher que deu sete voltas à vida e ao mar, a mulher que cindiu ao meio 
tempo, deuses, reinos, barcos e homens. Na página 75, é também curiosa a construção imagística que se 
obtêm dos versos: E sonham os ratos e os homens/ aqui ao pé desses faróis/ na foz destes rios/ para que 
não morra/ em suas veias/..., embora não se possa atribuir uma intenção objetiva de criticar a figura do 
homem ao relacioná-lo ao rato, não se pode também evitar que a voz do texto possibilit e este tipo de 
impressão.  

Quando fala da realidade social atual, na qual se insere a poetisa, o texto não faz a 
separação homem/mulher. Todos somos seres angustiados diante de um mundo caótico: Daqui da 
margem da consciência/ ninguém se move/ tremendo que o planeta arda/ em novo apocalipse. (pág. 83). 
O ser individual se insere na multidão: Não há peixes/ o que há é uma multidão/ cansada e astuta que se 
move/ entre o lixo vagamente descartável/ e os cães famintos na praia imunda. (pág. 85). Esse ser 
coletivo é reflexo da contaminação sofrida pelo texto da concepção literária pós-moderna. Então, a visão 
da mulher isoladamente torna-se mais difícil , a não ser nos casos em que a autora tenha uma preocupação 
crítica feminista inerente ao seu caráter, pois, como já foi dito, a capacidade e a preocupação críticas 
variam de autor para autor e de texto para texto.  

Na página 130, em: encontro uma ninfa/ de fulvos cabelos/.../ que me acolhe e exerce 
comigo/ os trabalhos agrestes do amor. Temos mais uma personagem que transgride o papel social: a 
ninfa. Na relação amorosa com o ELN, a figura da ninfa rompe com as barreiras da sexualidade e impõe 
uma consciência crítica a respeito desta sexualidade. Também na página 131, nas estrofes: Passa pelo 
poema/ um herói Adidas./ Traz um brinco/ quase perdido/ em meio à coroa de cachos/ que lhe enfeitam/ 
a formosa cabeça. e Esse divino atleta move-se/ a vitamina de abacate/ filé com fritas/ ou hambúrguer 
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salada, o texto revela uma ironia a respeito da figura do macho. Pode estar aí implícita uma crítica em 
relação ao vazio em que a identidade masculina está projetada na modernidade.  
 

Conclusão  
Em As marinhas, Neide Archanjo faz da experiência marítima um jogo de espelhos, no qual 

o eu abstrai-se de si próprio para vivenciar o outro até a chegada ao porto seguro da terra, quando a 
identidade é retomada numa nova perspectiva: a da consciência da incompletude e o decorrente desejo de 
manter vivos todos os questionamentos que levam ao autoconhecimento. Na interpenetração dos 
contrários, revela-se a totalidade do ser simultaneamente brasileiro, luso, mulher e homem.  
 

RESUMO: O poema épico As marinhas, de Neide Archanjo, caracteriza-se por apresentar um ponto de 
vista dual em relação ao expansionismo português. De um lado, o Eu-Lírico/Narrador expressa a visão 
mítico-histórica desse expansionismo. De outro, refaz o percurso a partir de uma ótica brasileira, num 
mergulho nacional e existencial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: poesia épica; heroísmo; mito; história.    
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Na Literatura Portuguesa o poeta Luís de Camões é essencialmente um artista do século 

XVI, no que se refere à composição de retratos e espaços imaginados. O seu fazer poético, nesta 
perspectiva, rege-se pela expressão horaciana ut pictura poesis, configurada em vários textos de suas 
Rimas e em alguns episódios de Os Lusíadas.  

O mito paradisíaco, segundo Carlos D’Alge (1987), é comum em todas as culturas e está 
ligado a um estado de inocência e de feli cidade, quando o mundo se encontrava em equilíbrio perfeito, 
sem desordem e à fatalidade escatológica da sua deformação. A exaltação divina justifica-se como 
compensação necessária e inevitável por haver permitido que se organizassem as forças do caos.  

Curtius (1996), ao estudar a origem da fauna e flora exóticas na poesia medieval, 
considerou a retórica como a principal responsável pela elaboração do homem ideal e determinadora, por 
milênios, da paisagem ideal da poesia. Essa natureza imaginada considerou-a como “tópicos da retórica” , 
identificados na poesia grega, iniciando com Homero e a glorificação no Ocidente do mundo, da terra e 
do homem. A sua  preferência recaiu nas paisagens agradáveis, como um arvoredo, um bosque com águas 
correntes e um viçoso vale, onde habitam as ninfas. Poetas posteriores adotaram os mesmos motivos,  o 
lugar encantado da eterna primavera. Árvores, fontes e relvas e o tapete de flores constituem o cenário 
desses textos poéticos. Do mesmo modo, Virgílio substituiu, em suas éclogas, a Sicília pela romântica e 
distante Arcádia, registrando no primeiro verso das Bucólicas “o motivo do recanto bucólico” . Empregou 
a palavra amoenus (“ameno, aprazível” ) como quali ficativo constante da beleza da Natureza, 
identificando-a como “uma bela e sombreada nesga da Natureza” . Seus elementos essenciais, segundo 
Curtius, são uma árvore (ou várias), uma campina, uma fonte ou riacho. Nas suas variantes observa-se o 
registro do canto dos pássaros, algumas flores e o sopro de uma brisa. Tais descrições serviram de cenário 
à poesia pastoril de Virgílio e Teócrito e na poesia latina de Petrônio. 

Na Idade Média, o locus amoenus foi registrado pelos lexicógrafos como um requisito 
poético, tal como se apresentou no léxico de Papias, em 1050 e em Mateus de Vendôme. No século XII , 
Pedro Riga (1209) em Sobre o adorno do mundo (De ornatu mundi) descreveu as delícias do lugar ameno 
enriquecidas com especiarias, bálsamo, mel, vinho, cedro e abelhas. O bosque deleitoso foi metaforizado 
na rosa frágil, do mundo, de fácil extinção, restando ao homem contemplar a beleza celeste.  

No Renascimento, a periodização da história se encaminhou para a idéia do progresso. A 
tradição clássica foi revivida pela literatura produzida na época, retomando-se o tema da Idade de Ouro, 
com algumas alterações. Para os humanistas, um retorno a esse período idealizado pelos antigos não 
significaria o regresso a um estado  de natureza mítica, pelo contrário, apenas os espíritos de ouro  (aurea 
ingenia) seriam produzidos. A poesia e as artes plásticas refletiram os espíritos iluminados da época.  

Para este ensaio, selecionamos algumas estâncias do Canto IX1, de Os Lusíadas, referentes 
ao episódio da Ilha dos Amores, na tentativa de mostrar que o mito da Ilha Namorada remonta ao 
arquétipo da Ilha dos Bem-Aventurados, de que fala Hesíodo, coerentemente com o utopismo platônico  e 
as utopias de Thomas Morus e Campanella. Na história da crítica camoniana, este episódio tem sido um 
constante e difícil tema de estudos e discussões. Localizado nos Cantos IX e X da obra, somando-se 221 
estâncias, constituem vinte por cento da totalidade do poema, onde se registra um esplendor na natureza 
paradisíaca, respirando-se erotismo como em nenhum outro lugar.  

Desde o momento em que Vênus se preocupa em preparar o merecido prêmio aos 
portugueses, a natureza transubstancia-se (est. 24) e um novo espírito e um novo ânimo aguardam aqueles 
que lutaram e sofreram na longa viagem. É o princípio de uma recompensa: a vida plena, o gozo, o amor 
e o deleite dos sentidos. Camões anuncia nas estâncias 19 e 20 que haverá (...) algum descanso/ No Reino 
de cristal, líquido e manso;/Algum repouso, enfim, com que pudesse/ Refocilar a lassa humanidade/ dos 

                                                
1 O grifo é nosso. 
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navegantes seus, como interesse/ Do trabalho que encurta a breve idade.2 Entendemos que o deleite 
desse prêmio deveria ser nesse “reino de cristal” , uma vez que o assunto era navegação e o trabalho a que 
se refere é o trabalho no mar, que “encurta” a vida pelos perigos e intempéries enfrentados. É lá que poeta 
espera encontrar algum repouso, onde os marinheiros pudessem  “refocilar” , isto é,  recrear a cansada 
tripulação. 

Na estância 51, mais adiante, surge a ilha, a insula divina e com ela as dúvidas do leitor 
sobre a sua locali zação. Que ilha seria esta e para quem teria sido adornada? A variedade de estudos 
publicados a respeito desse questionamento aponta algumas possibili dades que variam desde Zanzibar e 
Bombaim, Golfo de Cambaia (Oceano Índico), passando por Angediva, Ceilão e as Ilhas Canárias, 
terminando em Açores, Ilha Terceira, com a identificação de uma exuberante vegetação, conforme a 
teoria de Teófilo Braga, em sua volumosa biografia sobre Camões. Outros atribuem a sua localização ao 
fingimento, à ficção e ao imaginário do poeta. 

A escolha da ilha, lugar isolado e distante da agitação do mundo é, historicamente, o pólo 
de atração mítica do povo português, que descobriu ilhas avulsas, inseridas mais tarde em vastos 
continentes. A Ínsula Divina, ornada de esmaltado e verde adereço foi, antes de tudo, a cura do corpo e 
não da alma dos marinheiros, quando lá conduzidos. Topos criado pela palavra de Vênus e esta criada 
pela linguagem do poeta, numa suprema união. Inicia-se a descrição na estância 54 do Canto IX: 

 

Três formosos outeiros se mostravam, 
Erguidos com soberba graciosa, 
Que gramíneo esmalte se adornavam, 
Na formosa Ilha, alegre e deleitosa. 
Claras fontes e límpidas manavam 
Do cume, que a verdura tem viçosa; 
Por entre pedras alvas se deriva 
A sonorosa linfa fugitiva. (est.54) 
 

Lembremos que na Renascença a vida é plena. Para os homens que trabalharam e lutaram, 
o amor e o deleite dos sentidos não deveriam ser um exercício da imaginação, um delírio mórbido como 
na Idade Média, mas um exercício forte e são da vontade, da razão e dos membros. Ao nos depararmos 
com essa ilha e seus traços de extrema beleza, concluímos que esse caráter se confirma no gênio 
camoniano, num panteísmo idealista, conforme atestam os versos das estâncias 55-56: 

 

Num vale ameno, que os outeiros fende, 
Vinham as claras águas ajuntar-se, 
Onde hua mesa fazem, que se estende 
Tão bela quanto pode imaginar-se. 
(...) 
Mil árvores estão ao céu subindo, 
Com pomos odoríferos e belos; 
A laranjeira tem no fruito lindo 
A cor que tinha Dafne nos cabelos. 
Enconta-se no chão, que está caindo, 
A cidreira cós pesos amarelos; 
Os fermosos limões ali, cheirando, 
Estão virgíneas tetas imitando. 
 

O cenário é um eterno convite ao descanso, onde tons diferentes de verde, pincelados com o 
colorido alegre das laranjas e limões maduros que se identificam com o corpo e os cabelos de Dafne, 
lembram a sensualidade dos seios de uma virgem, remetem-nos às ilhas feli zes, esquecidas no Oceano, 
local onde antigos guerreiros entregavam-se ao privilégio do descanso, isolados da civili zação. O homem 
quando surge nessa paisagem incomum não é absorvido no grande seio da mãe-natureza, tal como as 
árvores, as águas, as flores, os frutos e os animais. O panteísmo idealista de Camões, embora fértil e 

                                                
2 As citações de Os Lusíadas pertencem à 3a. edição, organizada por Emanuel Paulo Ramos. Porto: Porto 
Editora, 1975. 
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fecundo, não estabelece a fusão do homem com a natureza, mas atribui-lhe a força da consciência. 
Apenas completa a cena, sem artifícios, iluminando-a naturalmente. O mesmo se dá com as ninfas, que 
saem das águas como  flores do botão – verdadeiras criações fantásticas. 

Além do frondoso arvoredo e verdes gramíneas, as árvores frutíferas somam-se nove 
espécies: laranjeira, cidreira, limoeiro, cerejeira, pessegueiro, amoreira, romãzeira, pereira e a vide, 
algumas espontâneas na Europa e outras trazidas do Oriente; há também flores de diversas espécies, 
algumas nativas e outras presentes nos textos de Homero e Ovídio, como os narcisos, os beijinhos, as 
violetas, os lírios roxos (Íris), as rosas (celebradas por todos os poetas antigos), açucenas e jasmins, entre 
outras, denominadas por Camões de “tapeçaria bela e fina”. Há, ainda, a presença do laurus nobilis, o 
loureiro, também celebrado por todos os poetas e do mirto, presente em Teócrito.  

Essa paisagem idíli ca, edênica e tão discutida, leva-nos a refletir sobre um espaço 
imaginário idealizado, próprio das antigas sociedades humanas que imaginaram a existência, no passado e 
no futuro, de épocas muito feli zes ou catastróficas, inseridas numa série de idades, que os historiadores 
denominam “míticas” . A utopia é revelada: a ilha de Vênus é uma grande alegoria.  

O mesmo lugar afável, motivo principal de toda descrição da natureza, retomando Curtius,  
também foi desenvolvido na lírica, na Écloga VII , intitulada dos Faunos (As doces cantilenas que 
cantavam) e na Canção III (Já a roxa manhã clara). No primeiro texto, o poeta move-se numa fantasia 
puramente literária, transportando o leitor para o imaginário mitológico e para as formas de conhecimento 
simbólico, levando-nos, desde os versos iniciais, a uma leitura alegórica do texto: 

 

As doces cantilenas que cantavam 
os semícapros deuses, amadores 
das Napéias que os montes habitavam 
cantando escreverei (...) 
........................................................... 
No cume do monte Parnaso, duro monte 
de silvestre arvoredo rodeado, 
nace ua critalina e clara fonte, 
donde um manso ribeiro derivado 
por cima d’alvas pedras, mansamente 
vai correndo, suave e sossegado. 3 
 

Depreende-se da leitura desses versos iniciais, que o Poeta está presente com o seu mundo 
anímico (cantando escreverei). Outra marca evidente é a presença de uma estrutura esquemática: há uma 
proposição (vv.1-6), uma dedicatória a D. António (vv. 7-36), numa tonalidade de invocação e o 
desenvolvimento, a partir do verso 37, a descrição de uma natureza idílica do monte Parnaso, que servirá 
de cenário para uma narrativa: uma ninfa que descobre esse locus amoenus e, encantada, manifesta a 
outras ninfas o desejo de lá voltar com elas, para desfrutarem de um banho no rio.  Configura-se a 
influência de Ovídio (Metamorfoses) e o tema da perseguição desenvolvido por Sannazaro e Garcilaso de 
la Vega. Vale lembrar que na Idade Média, a leitura de Ovídio foi alegorizada e moralizada pela literatura 
e pela cultura teocêntrica, tendo sido retomada pelos poetas quinhentistas, considerando a representação 
imediata do mundo e do homem.  

O que mais nos chama a atenção neste texto é a visualização da linguagem camoniana que, 
numa interversão com o texto de Virgílio, compõe o cenário e os retratos femininos, utilizando-se de uma 
paleta de cores da retórica. Maria do Céu Fraga (1989) aponta algumas passagens da écloga subordinadas 
a uma macro estrutura, enquadrando-a na obra de um Camões único, dominado pela angústia e pela 
intranqüil idade.  

Ao referir-se ao esboço narrativo dos versos 37-166, Fraga enfatiza a importância do 
estatuto do narrador heterodiegético, que tem focalização própria e vê a paisagem com a isenção que lhe 
permite tal distanciamento, como projeções de sentimentos dos personagens por meio de processos 
enumerativos: 

 

O murmurar das ondas excelente 
os pássaros excita que, cantando 

                                                
3 As citações da poesia lírica camoniana pertencem às Rimas, texto estabelecido e prefaciado por Álvaro 
Júlio da Costa Pimpão. Coimbra: Almedina, 1994.    
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fazem o monte verde mais contente. 
 

Esse locus amoenus tem uma natureza atemporal, marcada no próprio texto: 
 

Hortelã, manjarona, ali respiram 
onde nem frio Inverno, ou quente Estio, 
as murcharam jamais, ou secas viram. 
 

Por outro lado, o que chamamos de deserto numa perspectiva topográfica, poeticamente, 
não corresponde à referencialidade; é o que se lê no próprio texto: Destarte vai seguindo o curso o rio,/o 
monte inabitado, e o deserto,/sempre com verdes árvores sombrio. Logo, o cenário não busca o efeito 
real, mas é uma natureza concebida bucolicamente e estilizada. 

O eixo deste deli cioso lugar é o manso ribeiro que, derivado da cristalina e clara fonte 
nascida no cume do Parnaso, corre suave e sossegado (...)  por cima  d’alvas pedras, mansamente. É o 
murmurar de suas águas que excita os pássaros, movendo-os a cantar, e é tão perfeita a sua transparência 
que se podem contar uma a uma as pedrinhas delicadas que lhe cobrem o fundo. Seguindo a descrição, 
não se vêem pisadas de feras ou de pastor, porque a vegetação muito espessa no monte não admite a sua 
aproximação. 

Dessa vegetação não consta qualquer erva triste ou venenosa, contrariamente, formam-na 
plantas saudáveis e perfumadas, flores suaves, como o roxo lírio a par da branca rosa,/ a cecém branca e 
a flor dos amantes/ a cor tem magoada e saudosa. Aurélio Roncaglia (1981) mostra na poesia camoniana 
o funcionamento do princípio horaciano ut pictura poesis (como a pintura poética), do mesmo modo que 
Teyssier apresentou um estudo das cores e da luz em Os Lusíadas. Ambos os estudos concluem o 
predomínio de uma arte verbal que caminhava para suscitar visões, quadros, vistas, idéia de uma poesia 
que pinta, bem explicitada na poesia de Camões. Dentro desse princípio, as cores que tipificam as flores 
formam canteiros poli crômicos, às vezes, antitéticos, como podemos observar no exemplo acima, onde o 
lírio roxo está ao lado da rosa branca. Os versos que se seguem, referem-se a uma situação amorosa.  

Ao se referir ao mirto, podemos relembrar a influência de Virgílio na poesia lírica de 
Camões. É o mirto a única mirtácia espontânea da Europa: ali se vêm os mirtos circunstantes/ que a 
cristalina Vênus encobriram/ da companhia dos Faunos petulantes. Outras folhas também são 
encontradas, espalhando o verde e criando o visual, como a hortelã e a manjerona, cujo perfume exalado 
provoca o sinestésico, por meio de uma sensação olfativa; o verde é enfatizado na referência às árvores. 
Toda essa vegetação pinta o locus amoenus, como também o verso rompendo a manhã roxa, alegre e fria 
o faz pintando o céu. Terra e céu são pintados.  

Um outro componente da paisagem é a água transparente e cristalina que corta os campos e 
os montes, produzindo movimento e mansa sonoridade, pertinência das paisagens bucólicas, fechando o 
quadro. Tudo neste deli cioso recanto da Natureza é deleite para os sentidos: a vista, o olfato e o ouvido,  
este privilegiado pelo canto dos pássaros que cantando/ fazem o monte verde mais contente, e pelo 
murmurar das águas correndo. Também para todo o corpo, defendido do calor, descansa nas sombras das 
árvores,  refrescando-se no vento que perpassa entre elas, num clima de perpétua Primavera.  

Segue-se a esta descrição a ação da Écloga: o banho das Ninfas, em número de nove, na 
clara fonte, a sua descoberta pelos dois faunos, que andam no seu encalço. O locus amoenus constitui-se 
no espaço em que os personagens desenvolvem a ação. Segundo Fraga, trata-se de  

 

“ (...) um ambiente propício à aceitação intuitiva do valor simbólico das várias situações 
vividas ou evocadas pelos sátiros. Neste aspecto as passagens descriti vas integradas na 
narrativa inicial tornam-se uma pedra angular para o emprego da linguagem poética e para 
impor com coerência uma harmonia que exija a presença ordenadora do amor” . (p. 111)  
 

Do mesmo modo, um outro amanhecer que expõe o encantamento da paisagem, encontra-se 
na Canção III : 

 

Já a roxa manhã clara 
Do Oriente as portas vinha abrindo,  
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Dos montes descobrindo 
A negra escuridão da luz avara. 
 

Forma poética italianizante, herdada pelo doce stil nuovo, a canção é constituída por uma 
estrutura tripartida (introdução, desenvolvimento e conclusão), abordando temática amorosa e 
confessional nos séculos XVI e XVIII e moral e heróica no século XVII , segundo esquemas estróficos 
variados, nos quais predomina o decassílabo heróico e o verso quebrado. Contrastando-se com o soneto, a 
canção permite ao eu-lírico expressar a sua vivência anímica, real ou ficcional, pouco importa.  Em 
Camões ela não deixa de revelar o seu filt ro emocional e reflexivo, interpretando e depurando a riqueza 
autobiográfica e a mundividência de sua época. 

A Canção II I canta o momento do nascimento do Sol em simultâneo e em contraste com a 
despedida da vida e do amor. É a chamada canção do cisne, escrita num momento em que o desventurado 
amante se sentia desamparado pela vida. Nas cores da Aurora, havia ainda a imagem da mulher amada, 
por quem tanto sofrera e por quem sentia imensa saudade.  

A primeira estrofe pinta o quadro mitológico do amanhecer, numa sinestesia vibrante e 
harmônica, em que as imagens visuais (roxa4 manhã clara; negra escuridão; luz avara) se combinam 
com as imagens cinéticas do sol (que nunca pára; pressuroso) e do vôo dos pássaros, que vão de raminho 
em raminho, a imagem acústica da sua  suave e doce melodia/ o claro dia estão manifestando. O próprio 
sentimento da saudade, quase sempre sinônimo de sofrimento, está associado à alegria do aparecimento 
da manhã: de sua alegre vista saudoso. 

A figura feminina da manhã bela e amena continua a ser descrita na segunda estrofe, seu 
rosto descobrindo, enquanto, sob influxo da ação, a Natureza toma as características neoplatônicas da 
espiritualidade angélica: a espessura/ se cobre de verdura,/ branda, suave, angélica, serena. Numa 
contigüidade metonímica e simbólica, a gloriosa manhã cede lugar à invocação do efeito do Amor, 
permitindo ao leitor a visão permanente da figura da amada que, onde quer que me ache e onde esteja,/ o 
seráfico gesto sempre veja e exprime-se através do oxímoro da “deleitosa pena” e do paradoxo do 
contentamento de viver triste. A estrofe termina com um apelo à manhã, mais uma vez a mitificação 
neoplatônica da Natureza, para que seja grata à fortuna pelas graças que matizam a sua beleza: Mas tu, 
Aurora pura,/ de tanto bem dá graças à ventura,/ pois foi pôr em ti tão diferentes,/ que representes tanta 
fermosura. 

A terceira e quarta estrofes decodificam o sentido alegórico da primeira e da segunda. A luz 
da manhã (suave e leda) com os seus cabelos dourados, bem ao gosto petrarquista, mais do que a aurora 
do novo dia representa a própria figura da mulher amada, aparecendo como uma espécie de visão 
santificada a quem se encontra à beira da morte:  

 

Assi como acontece 
A quem a cara vida está perdendo, 
Que, enquanto vai morrendo, 
Algua visão santa lhe aparece; 
A mim, em que falece 
A vida, que sóis vós, minha Senhora, 
A esta alma que em vós mora 
(enquanto da prisão se está apartando) 
vos estais juntamente apresentando 
em forma da fermosa e roxa Aurora. 
 

Os elementos cantados no doce quadro matinal têm uma relação íntima com o binômio 
humano evocado: ou permitem a revelação do objeto amado (a luz suave e leda), ou, ao fazê-lo, exercem 
profunda influência psíquica no eu-lírico, identificando-se com ele na sua ligação com a pessoa amada. 
Consolado com essa visão santa, não teme a morte, ao contrário, interrompe o seu venturoso momento 
para assumir a sublimação idealista, já que o elemento desejo (desprezível aos olhos neoplatônicos) não 
constitui obstáculo para a união mística. 

                                                
4 O adjetivo não tem o sentido atual, de cor violácea, mas o de vermelha, encarnada. Assim chama o poeta 
o mar Roxo ao que caracterizamos de “mar Vermelho” e diz sangue roxo naturalmente por sangue 
vermelho.  O sentido das cores também varia, e o roxo explica-se pelo latim russeum. 
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Na quinta estrofe, o eu-lírico agonizante, depois de comparar a efemeridade da sua vida à 
do ciclo diurno (Porém a Natureza,/ que nesta vista pura se mantinha/ me falta tão asinha,/ quão asinha 
o sol falta à redondeza.), dirige-se à Senhora, diante da hipótese de o seu misticismo ser interpretado 
como um sinal de fraqueza e responsabiliza o Amor: Amor será culpado, /ou vós, onde ele vive tão isento. 
Morrer será maior dano para quem se priva do amor:  

 

Que viver não posso, 
um homem sou só de carne e osso, 
esta vida que perco, Amor ma deu; 
que não sou meu: se mouro, o dano é vosso. 
 

As considerações acima levam-nos a concluir que durante o Renascimento “vozes se 
fizeram ouvir em ambos os sentidos” , não só a pintura como foi proclamada como a arte por excelência ut 
pictura poesis, por artistas como Da Vinci, por exemplo, como também houve quem defendesse com 
vigor o primado da poesia, como Ariosto, volvendo em ut poesis pictura. Camões não ficou alheio a estes 
debates e a questão do olhar assume um lugar privilegiado, tanto no seu poema épico como na sua 
produção lírica – em ambos registra-se um vocabulário das cores, que confirma o seu prodigioso poder 
verbo-visual. A leitura dos textos escolhidos possibilit ou-nos concluir que o poeta construiu quadros e 
cenários, confirmando que existe uma retórica da imagem feita através dos planos, das linhas, das 
pinceladas e das cores.  A sua palavra equivale ao traço e à cor, a sua poesia é uma certa forma de ver. 

 

RESUMO: Na Literatura Portuguesa, o poeta Luís de Camões é essencialmente um artista do século XVI, 
no que se refere à composição de retratos e espaços imaginados. O mito paradisíaco aparece em todas as 
culturas. Esse locus amoenus se encontra desenvolvido na Écloga VII , na Canção III e no episódio da Ilha 
dos Amores, Cantos IX e X. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Locus amoenus; mito paradisíaco; Renascimento; retórica 
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ABSTRACT:Reflecting about the exile, specially the period of the first portuguese Romanticism, this text 
has its target the reading of Almeida Garrett and Alexandre Herculano as exiled. It’s important in this 
sense to investigate the relation witch stabli sh the internal – with the homeland and the National State – 
as well as the external – the moving trip and the country that welcome them – describing a pathos of exile 
which would consist in three basic moments: lass, cessation and search. 
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A relação entre cultura portuguesa e viagem, tematizada na literatura sobretudo a partir do 
século XVI, muitas vezes foi tomada como uma associação de termos correlatos, na qual o segundo seria 
o vetor estruturador do primeiro. Assim, a viagem de alguma forma determinaria, na literatura 
portuguesa, todo um imaginário cultural no que diz respeito à idéia de nação. 

Sabemos já que é a partir da leitura de Os Lusíadas que o imaginário português constituiu-
se e construiu-se com o propósito de ser a viagem um símbolo nacional, refletindo não somente o ser 
português, como também o teor do que é Portugal: um país pequeno, porém poderoso, ungido para a 
conquista de outras terras e de outros mares. A partir daí, o tema viagem se converteria em paradigma de 
uma nação, uma vez que o deslocamento inicial implicou também poderio, novos enraizamentos, 
colonização, aculturação. Emblema quase mítico de um processo formador e fundador, a viagem seria o 
ponto nodal da memória portuguesa.   

Sem excluir essa vertente, proponho-me a pensar não propriamente a viagem de conquista e 
descoberta, mas uma viagem outra, com sinal invertido. Nestes termos, mais do que tentar procurar 
unidades míticas, importa atender às diferenças de escala, contexto, condição e projeto dos atores que 
invocamos. Além de considerar a associação viagem – nação um lugar traumático nesta literatura, desde, 
pelo menos, o próprio poema épico de Camões1, acredito que esse motivo é encarado de forma tensa, por 
duas razões: a primeira seria enunciada em forma de pergunta – como escrever depois de Camões? – e a 
segunda residiria no fato de haver uma viagem com sentido oposto à anterior, ou seja, não uma empresa 
heróica, mas sim um deslocamento forçado, com sentido de expulsão, banimento, desterro.  

Em relação à primeira, importa perceber que a grande viagem portuguesa – a da expansão 
ultramarina – cantada por Camões n´Os Lusíadas envolveu também uma outra viagem – a da história de 
Portugal. É através dessa viagem que Camões inscreve uma voz eminentemente portuguesa, nacional, e 
que não sendo literatura de puro divertimento, incita o leitor a um novo tipo de leitura, mais reflexiva e 
crítica.  

Reatualizar o épico camoniano seria também uma forma de produzir um novo imaginário. 
No entanto, a dificuldade reside justamente na vontade de se conceber e de se pensar novamente uma 
nação que já não mais correspondia à poderosa condição de detentora de mares e impérios. Portanto, ou 
atrasava-se um projeto, congelando uma imagem mítica de si mesmo, e repetia-se incessantemente o 
mesmo discurso, ou promovia-se uma nova reflexão, a partir de lugares e linguagens que pudessem 
efetuar novas leituras e, conseqüentemente, novas escrituras. 

Tomando este ponto como eixo central de análise, observa-se uma diferenciação em relação 
a uma suposta visão eufórica e triunfante da pátria. Trata-se de um discurso disfórico, uma “fala do 
exílio” , na voz daqueles que experimentaram o banimento da pátria e a sensação de desterro. 
Privilegiando o conjunto heterogêneo de produções na área da poesia e da prosa dita de exílio ou de 
desterro do primeiro Romantismo português, onde as questões de nacionalidade e identidade tomarão 
lugar central em sua agenda literária, verifica-se que a viagem ganhará outros contornos, principalmente 
através de vozes dissidentes que pensam e constroem sua noção de nacionalidade, sua representação da 
cultura portuguesa.  

Nesse sentido, é no momento histórico de formação dos Estados Nacionais e da busca de 
uma identidade cultural e nacional para o país, momento de revoluções liberais e transformações sócio-
econômicas e políti cas, que essa “fala da diáspora” redesenhará as fronteiras e os imaginários culturais, 

                                                        
1 Para esta problemática entre viagem e fundação, ver Fernando Gil & Helder Macedo. Viagens do olhar. 
Retrospecção, visão e profecia no Renascimento Português. Porto: Campo das Letras, 1998. 



Claudia CHIGRES      205 
 

  

pelo questionamento da imagem de nação e de tradição, bem como pela representação da nacionalidade 
enquanto comunidade imaginada2.    

Falar de projeto de nacionalidade no período correspondente ao Romantismo em Portugal 
demanda uma estreita associação, em termos culturais, entre a noção de identidade individual e de 
identidade coletiva. Por este viés, o indivíduo passa a representar um ser social, integrado ao mundo da 
nação. Da mesma forma, a nação passa a ter uma identidade própria que, por sua vez, estabil iza a 
identidade individual. Essa concepção interativa de identidade, que opera a cisão sujeito-coletividade, 
constitui uma forma de preenchimento entre os espaços interior e exterior, entre mundo pessoal e mundo 
público. 

Em decorrência deste fato, a identificação com um grupo ou uma coletividade passa a ser, 
além de pessoal e cultural, também política. Isto porque, ao promover uma identificação face ao interior e 
uma diferenciação face ao exterior, estabelece-se estruturas simbólicas, territoriais e sociais definidoras 
de espaços comuns. Para garantir sua estabilidade, a identidade de uma nação é operacionalizada por um 
Estado, que veicula a idéia de um “teto” político para uma cultura que se quer homogênea.     

Como se efetua essa operação? O mecanismo, apesar de simples, não deixa de ser 
engenhoso. Se tomarmos as palavras asylum (no sentido de proteção, asilo) e exílio (expulsão) como duas 
vertentes estruturadoras do discurso da identidade, veremos que por elas se constrói uma estreita relação 
entre a vida biológica do indivíduo e a vida social do cidadão, respectivamente. Assim, antes de ser um 
homem, na acepção natural do termo, há um asylum mater, o ventre. Após um primeiro exílio, nasce o 
homem, um ser dotado de vida puramente biológica. É nesse momento que o Estado, ou melhor, a Nação, 
funcionaria como um novo asylum, desta vez acolhendo o homem em seu seio territorial, cultural e 
políti co. Parece não ser coincidência a semelhança etimológica entre os vocábulos nação e nascer.  
Nascido o homem, agora nasce o cidadão. A terra é sua mãe; a pátria, também sua matriz. Nela, o cidadão 
será protegido, acolhido, vivendo em companhia daqueles que com ele compartilham de um seio comum, 
tendo como elos dessa fraternidade a cultura, a língua, a tradição e a história. 

De acordo com Stuart Hall 3, as culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 
culturais, mas também de símbolos e representações. Tendo um discurso comum, procuram garantir um 
sentido que influencia e organiza ações, bem como a concepção que cunham de si mesmas. As culturas 
nacionais, portanto, ao produzir sentidos sobre a nação, sentidos com os quais os indivíduos se podem 
identificar, acabam por construir identidades. Para dar forma a este perfil comum, apresentam-na inscritas 
na história, na memória e nas imagens, representando experiências comuns e partilhadas, conectando, 
dessa forma, a vida cotidiana ao destino nacional. Assim, as identidades nacionais representam 
precisamente tanto a condição de membro do Estado-Nação políti co quanto uma identificação com a 
cultura nacional. É necessário, portanto, tornar a cultura e a esfera política congruentes e fazer com que 
culturas razoavelmente homogêneas tenham um discurso comum. Para Homi K. Babha, 

 

As origens das nações, assim como das narrativas, perdem-se nos mitos do tempo e apenas 
na memória seus horizontes se realizam plenamente. Essa imagem da nação – ou narração – 
pode parecer excessivamente metafórica, mesmo desesperadamente romântica, mas é a 
partir das tradições do pensamento políti co e da linguagem literária que a nação surge, no 
Ocidente, como uma poderosa idéia histórica.4  
 

Porém, como ressalta, uma cultura nacional nunca foi um simples ponto de lealdade, união 
e identificação simbólica. Ela é também uma estrutura de poder cultural. Em vez de pensar as culturas 
nacionais como unificadas, Babha considera que deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo 
discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade. Em outras palavras, não há porque 
homologar a um único discurso todas as vozes, já que a poli fonia configura um cenário de diferenças 
dentro de uma unidade. Procedendo ao abafamento de outros discursos que não o hegemônico, instaura-se 
uma falsa noção de identidade, ainda que em território comum.  

Se entendido dessa forma, há uma dissimetria entre o discurso conformador do Estado, e o 
discurso múltiplo e heterogêneo das diversas e variadas vozes locais. Além disso, como o discurso passa a 
valer como territorialização não só de um tema e de sua expressão, como também do próprio lugar de seu 
agente, importa perceber de que forma os envolvidos efetuam a tessitura de seus relatos. Essa perspectiva 

                                                        
2 A expressão é de Benedict Andersen. Imagined communities. Reflections on the origin and Spread of 
Nationalism. London/New York: Verso, 1991. 
3 Stuart Hall. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2000. 
4 Homi K. Babha. (org.) Nation and Narration. London/New York: Routledge, 1990, p.6. 
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implica relativizar as formas tradicionais com que a autoridade do Estado englobou os objetos nacionais e 
os interpretou, bem como apontar fissuras no sólido edifício construído para a nação.   

Se há um elo a unir o discurso do Estado ao dos escritores românticos no que se refere à 
implementação de um projeto de identidade nacional e cultural para Portugal, há também pontos de 
distensão, justamente se levarmos em consideração a prática autoritária do primeiro, seja através de um 
discurso homogeneizante e totalizador, seja através do banimento políti co das forças contrárias à ordem 
instituída. Nesse sentido, podemos perceber que, se por um lado os escritores românticos liberais 
assumiram a condição de protagonistas de um projeto para a nação portuguesa, por outro viveram 
também a condição de antagonistas em relação ao Estado. É por essa situação ambígua e conflituosa que 
se torna interessante analisar o seu discurso em relação à pátria.  

A estreita associação entre nacionalismo e exílio, apesar de amplamente citada, merece 
ainda maior atenção, sobretudo nos estudos de literatura: o nacionalismo triunfante freqüentemente 
operou uma história vinculada seletivamente a uma forma narrativa. Por esta, fabricou imaginários 
comuns, tecendo uma aparente ordenação entre o grupo. A lógica utilizada pelos Estados Nacionais, 
segundo expressão de Zygmunt Bauman, foi a oposição entre amigos e inimigos. Para os membros da 
comunidade prevalece a relação de amigos, enquanto que para os de fora a de inimigos. E é justamente 
nesse ponto que o exílio se configura como um elemento perturbador e confli tante dessa ordem.  

Por ser um ato de banimento, geralmente político, o exilado, num primeiro momento, é 
visto como inimigo da pátria, embora pertencente a ela. Porém, a partir do momento em que deixa seu 
país de origem e emigra, ele passa a incorporar outra categoria: a de estranho. O enigma do estranho, sua 
condição até certo ponto indefinível, solapa a ideologia de um projeto vigilante por parte do Estado, 
justamente por não absolutizar uma identidade una, controlada e controlável. Nas palavras de Bauman, 

 

A ameaça que ele carrega é mais terrível que a ameaça que se pode temer do inimigo. O 
estranho ameaça a própria sociação, a própria possibilidade de sociação. Ele desmascara a 
oposição entre amigos e inimigos com o compleat mappa mundi, como diferença que 
consome todas as diferenças e portanto não deixa nada fora dela. Como essa oposição é o 
fundamento no qual se assenta toda a vida social e todas as diferenças que a constroem e 
sustentam, o estranho solapa a própria vida social. E tudo isso porque o estranho não é nem 
amigo nem inimigo – e porque pode ser ambos.5 
 

Além do interesse de se analisar o exilado sob este prisma políti co-identitário, através do 
qual se podem averiguar as relações que estabelece com o Estado Nacional, e seus desdobramentos dentro 
e fora da pátria, a figura do exilado também merece atenção quanto a sua condição privada, isto é, a 
própria experiência de ser um desenraizado, um estranho, vivendo as mutilações da solidão e do 
desamparo.  Ao sentimento de tristeza e fratura, alia-se a necessidade de reconstruir uma identidade a 
partir de refrações e descontinuidades.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o pathos do exílio comporta variantes que vão do 
sentimento de perda à busca por uma reconstrução, porém diversa da anterior. Há um movimento de 
suspensão de juízo, no qual todas as verdades são questionadas, experimentadas de maneira única. O 
resultado dessa prática individual do exilado, por conseguinte, vai de encontro, mais uma vez, `a 
formulação de conceitos gerais e comuns de grupos arraigados e centrados em si mesmos, cujos conceitos 
são ostensivamente universais, construídos com a ajuda de coerções de pensamento e a exclusão dos 
dissidentes. O olhar do exilado, por seu estranhamento, oferece uma mistura única e irremediavelmente 
ambivalente de programa universali sta e prática relativista. Para Edward Said, 

 

O exilado sabe que, num mundo secular e contingente, as pátrias são sempre provisórias. 
Fronteiras e barreiras, que nos fecham na segurança de um território familiar, também 
podem se tornar prisões e são, com freqüência, defendidas para alem da razão ou da 
necessidade. O exilado atravessa fronteiras, rompe barreiras do pensamento e da 
experiência. 6 
 

                                                        
5 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Zahar, 1991, p.64. 
6 SAID, Edward. Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.58. 
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Falar de projeto romântico em torno da identidade e da nacionalidade é também mencionar 
a estreita relação vivida por seus agentes entre literatura e vida nacional. Encarada como um organismo 
vivo, a cultura nacional, para os românticos, necessitava de uma regeneração construtiva, a ser veiculada 
não somente por um empreendimento cívico de ensino, não somente pela fé cristã desvinculada do poder 
da Igreja, mas principalmente pelas manifestações artísticas e culturais, incluindo a forte presença da 
literatura, encarada como importante elemento formador do imaginário social. A nação, portanto, passa a 
ser uma entidade cuja cultura diz respeito tanto à língua quanto ao li vro. Dotado de caráter exemplar e 
normativo, a literatura teria como função (ou missão) informar e esclarecer política, social e 
religiosamente os valores a serem reintegrados na cultura. 

A este fator, que já diferencia seus agentes do projeto nacionalista do Estado, soma-se um 
outro, uma vez que, exilados por suas idéias e práticas políticas liberais, eles passam a desenvolver, em 
terra estranha, um olhar crítico e reflexivo em relação à pátria. É nesse momento que a literatura atuará de 
forma enfática como meio de ação, ainda que simbólica, na realidade nacional. Fazendo da literatura uma 
rede complexa de vozes em direção a um “modo de encenação do desterro” , Almeida Garrett e Alexandre 
Herculano, principais escritores da primeira geração do Romantismo Português, sofreram por diversas 
vezes a expulsão políti ca da pátria, cunhando em seus corpos e em sua escrita o paradigma do estrangeiro, 
do proscrito, do outro. Dessa forma, é na experiência da diáspora, conjugando cosmopoliti smo e 
desenraizamento, que sentem não somente o desterro da terra, como também o exílio de si mesmos.  

A viagem de exílio, nesse sentido, atuaria não somente no que se refere à experiência 
pública e política, como inimigos das forças miguelistas então no poder, mas também no que diz respeito 
à experiência pessoal, já que, não podendo ser integrados à identidade do Estado-Nação, perdem vínculos 
com a comunidade políti ca e são reduzidos à vida nua, como seres absolutamente privados de 
identificação coletiva, sem refúgio quer na terra de origem, quer na terra de destino. Presos a uma 
identidade incerta, dilacerante e ao mesmo tempo crítica e interrogativa, restam-lhes a estranheza e a 
tarefa de lidar com uma nova forma de existência individual e coletiva. Será então no plano simbólico que 
operarão a reflexão entre o princípio de nacionalidade e a imagem, ainda que distante e distorcida, da 
pátria. 

Suspensos, portanto, num entre-lugar políti co, literário, social e individual, procuram 
reorganizar e reatualizar o significante Portugal. Segundo Eduardo do Prado Coelho, escrever Portugal 
pressupõe que o sujeito manifesto da escrita é, na realidade, um falso sujeito, ou melhor, um sujeito-
lugar-onde, e que é nele que ocorre escrever(-se) Portugal. Como ressalta,  

 

A ideologia nacionalista ama o país no seu próprio nome e faz dele um significante 
privilegiado, um significante-fetiche, um significante próprio – e inapropriável pela escrita. 
Toda a energia da escrita converge para a intensificação da inapropriabilidade do 
significante. No entanto, como a escrita não se pode reduzir ao tédio de uma tautologia, ela 
tende a narrativizar-se. Mas a narrativa de um país, a narrativa subjacente a “escrever 
Portugal” , só pode funcionar como uma tautologia diferida, devendo o autor multipli car as 
precauções para que o diferido não se transforme na insídia de uma diferença.7 
 

Assim, à tautologia “Portugal é Portugal” , teríamos duas manifestações narrativas 
correspondentes: “Portugal deve ser Portugal ” ou “Portugal é apenas isso que nós sabemos que é: 
Portugal” . Essa preocupação excessiva em determinar o sentido do “ser português” atravessou a literatura 
por todo o século XIX, problematizando a relação do escritor com a realidade específica da pátria8. A 
consciência do presente da nação, ora vivida agonicamente, ora encarada com o otimismo propulsor de 
mudanças, situa-se neste intervalo inevitável de exílio entre a saudade, a melancolia, o desejo de 
retomada de uma vida coletiva significativa, e a apologia da modernidade, pelo culto da inovação, da 
mudança e da originalidade.   

                                                        
7 Eduardo Prado Coelho. “Escrever Portugal” In: Anais do XIII Encontro de Professores Universitários 
Brasileiros de Literatura Portuguesa. Rio de Janeiro: UFRJ, 1992, p.117. 
8 Eduardo Lourenço, em O Labirinto da Saudade, Psicanálise mítica do destino português. Lisboa: D. 
Quixote, 1982, traça um perfil destas duas manifestações, considerando dois pólos principais: oscilando 
entre os complexos de inferioridade e de superioridade, a literatura portuguesa, segundo concebe, 
manifestou ora uma atitude de acusação-regeneradora do que foram e do que deveriam ser, ora um 
alegorismo compensatório do que são, lidando com uma cisão entre o Portugal real e o Portugal sonhado 
e exigido.  
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Se a terra estrangeira é um não-lugar, porque impede que o corpo estabeleça vínculos com a 
pátria, fazendo com que a identidade se mostre diluída, então o pathos do desterro é fundamentalmente 
um lugar de privação. Mais do que isso, é um lugar de suspensão – de identidade, de papéis sociais, de 
hábitos. Este modo de estar desligado e desvinculado de laços sócio-culturais, abre uma possibili dade, 
embora dolorosa, de reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo, que escapa da armadura que até então os 
constrangia. Tendo em vista que estes elos de ligação sujeito-coletividade agem como moldura de 
percepção da realidade, os períodos de suspensão atuariam como zonas de risco, propiciando uma 
reflexão sobre seus papéis sociais, sobre a cultura que os veiculou e sobre a terra que os instalou. Assim, 
ao invés de simplesmente aceitarem como fato dado a tautologia “Portugal é Portugal” ,  inserem a esta 
uma inquietante pergunta: “O que é Portugal?”  

Neste sentido, o pathos do desterro é também um lugar de busca. Para que ela se dê, é 
necessário o acesso à memória que dela se tem, equacionando sentimentos a ela correlatos e reflexão. 
Memória e sentimentos, portanto, mais do que simples fatores de restabelecimento de um ideal perdido, 
serão também elementos indispensáveis à reflexão e à conseqüente construção de um discurso sobre a 
nação. Estabelecendo-se entre os murmúrios do passado e a vontade de futuro, ou melhor, entre as 
imagens saudosas e críticas de uma pátria distante e o sonho de retorno em novas condições, memória e 
afetos oscilarão entre uma identificação nacional perdida e a pátria simbólica que apenas existia como 
projeto.  

Estes elementos facultarão as condições para a gênese de um discurso que ora se 
apresentará como vazio nostálgico, ora como um espaço de revolta. Convertendo todas as sensações e 
todas as imagens em um núcleo estético a ser veiculado ao imaginário coletivo, restabelecem, de alguma 
forma, os laços entre ausente e presente, coletivo e individual, público e privado. A partir daí, as 
vivências e reflexões do proscrito tornar-se-ão, elas também, símbolos literários: solidão, saudade, pátria, 
portanto, responderão ao desterro físico com um novo deslocamento, desta vez simbólico, em busca de 
um sentido individual e coletivo para a relação que estabelecem com a pátria, com a tradição e também 
com a literatura.   

A análise das obras de Garrett e Herculano revelou que, embora haja semelhanças no que se 
refere ao que denominei de pathos do exílio, surgem diferenças tanto em relação à forma pela qual este é 
vivenciado quanto no que se refere à busca por uma reconstrução. Se saudade e melancolia são comuns a 
ambos, em Herculano há maior tragicidade em seus poemas, notadamente “Tristezas do Desterro” e 
“Arrábida”, nos quais a perda de vínculos com a terra mater é vivenciada, num primeiro momento, de 
forma agônica e dilacerante, não restando ao poeta senão questionar e maldizer a Providência: 

 

Oh, do desterro o mal supremo é este! 
É o secar-se o coração; mirrar-se 
Como a sarça do monte em fins d’estio; 
É o descrer é o blasfemar Eterno. 
Se aos céus levanta o desgraçado os olhos, 
É que primeiro os pôs lá no futuro, 
E, bem que tênue luz, um fulgorzinho 
Por entre as sombras lhe sorriu fagueiro: 
Mas quando se ergue um muro intransitável 
Entre nós e a ventura, quando ao longe 
Pelos campos da vida tudo é pálido, 
E perece a esperança, então a mente 
Recua com horror, e dando em terra 
Maldiz-se a si e Providência e o mundo. 
    (Tristezas do Desterro) 
 

Para o cantor da solidão, como ele se auto-denomina, esta experiência provocará um 
profundo ceticismo em relação à pátria e à vida pública em geral, marcada de desonra, corrupção e 
injustiça. Via de meditação religiosa sobre a condição humana, o exílio do poeta se estenderá a Vale dos 
Lobos, onde finda sua vida política, desgostoso, mas assegura para si o pertencimento a uma pátria. Mas 
desta vez não terrena, e sim divina - lugar de conforto, verdade e esperança: 

 

Ainda em curvo outeiro, ao fim da senda 
Que serpeia do monte ao fundo vale, 
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Sobre o marco de pedra a cruz se eleva, 
Como um farol de vida em mar de escolhos: 
Ao cristão infeli z acolhe no ermo, 
E consolando-o, diz-lhe: “A pátria tua 
É lá no céu: abraça-te comigo” . 
Junto dela esses homens, que passaram 
Acurvados na dor, as mãos ergueram 
Para o Deus, que perdoa, que é conforto 
Dos que aos pés deste símbolo da esp’rança 
Vêm derramar seu coração aflito: 
É do deserto a história, a cruz e a campa; 
E sobre tudo o mais pousa o silêncio. 

    (Arrábida) 
 

Em Garrett, a temática do proscrito, bem evidente no poema Camões, por exemplo, 
comparece como uma voz dissidente, pela qual o amor e servidão à pátria são vividos como um fado: 
celebrar o nome de uma pátria, a um tempo mãe e madrasta. Viagens na Minha Terra, escrita quando de 
seu retorno, pode ser lida como tentativa de efetivar um projeto definido ao longo dos anos de exílio, de 
conhecimento da terra, de restauração do que foi destruído pela guerra civil , e de construção de uma nova 
concepção do fazer literário, veiculado à criação de um novo leitor, mais crítico.  

Ondulante, a narrativa garrettiana perambula tanto no espaço físico da terra, como num 
espaço imaginário e ficcional. Este estilo parece então configurar, e afirmar, a imagem permanente de 
uma vida de deslocamentos, referindo-se não somente à errância a que fora condenado, como também a 
ele mesmo, ao escritor enquanto tal, sabendo já que os caminhos percorridos jamais se encerrarão numa 
imagem definitiva da identidade nacional. Com o bordão de romeiro, segue construindo estradas de papel, 
por onde o leitor pode, ele também, efetuar sua identificação, sua leitura crítica. 

 

RESUMO: Este texto analisa a obra de Almeida Garrett e de Alexandre Herculano tendo em vista a 
condição de exilados. Aborda, portanto, a relação que estabelecem tanto interna quanto externa ao Estado 
nacional, procurando traçar um pathos do exílio, que consistiria em três momentos básicos: perda, 
suspensão e busca. 

 
PALAVRAS-CHAVE: exílio, Romantismo, nacionalismo, identidade. 
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ABSTRACT: The text starts from a question: “ Excluded or included?” , considering that excluded people 
are in fact included by the authors in their works, when they privilege them through a tacit confession of 
sympathy for those whom the society disdains or  accuses. The first examples of excluded people were 
found in Gil Vicente’s tragicomedies Frágua d’Amor and Dom Duardos – the Negro Furunando and the 
knight Camilote, who dies in a duel against another knight who offended his beloved  Maimonda, “ the 
ugliest woman in the world” and not too young.  Afterwards, the text  moved to the twentieth century, to 
Álvaro de Campos, who presents himself, in his “ Poema em linha recta” , as a marginal been. A double 
reading is possible in those poets’ works: at a superficial one, the exclusion; at a deeper one, the inclu-
sion.  
 
KEYWORDS: Gil Vicente, Álvaro de Campos, double reading, exclusion, inclusion. 
 
 

Mais um encontro de Professores Brasileiros de Literatura Portuguesa, o   XIX. Mais uma 
vez, um convite interessado e amigo. É preciso dizer “sim” , mesmo em meio a compromissos que pare-
cem aconselhar-me a dizer “não” ; é preciso participar do trabalho conjunto e prazeroso, ainda que teme-
rosa de não ter tempo de escrever o texto que seria de esperar.  

Começo por agradecer-lhes as atenções de que me vêm cercando, desde o primeiro e-mail, 
por  dizer-lhes – e a todos os colegas aqui presentes – que me sinto feli z por estar aqui, e confessar-lhes  
que, apesar do leque de opções temáticas que o encontro nos oferece, não hesitei na escolha. “Espaços de 
exclusão” foi o espaço que me atraiu como ímã. De excluídos falarei.  

Tomada a decisão,  uma dúvida me assaltou sob a forma de uma pergunta que me fiz e lhes 
faço agora: Excluídos ou incluídos? Se aqui comparecem, se os encontramos em obras literárias, é porque 
nelas foram incluídos por  seus criadores, que os consideraram matéria de debate, os trouxeram à mesa 
das discussões ou à barra dos tribunais para submetê-los a julgamento de que, quase certamente, sairão 
ili bados e prestigiados, pois que têm os mais empenhados dos advogados de defesa – aqueles que os cria-
ram e, já agora, cada um daqueles que, como eu, os amam e procuram entender. 

Os que imediatamente me acorreram não habitam, porém, textos notoriamente engajados – 
tais seriam, por exemplo, os personagens dos romances neo-reali stas –: os que me saltaram de  textos em 
verso e, literalmente, me assaltaram, foram dois personagens vicentinos, com quinhentos anos de existên-
cia, nos quais mestre Gil pôs o melhor do seu engenho de criador, não de tipos, como se costuma dizer, 
mas de personagens com alma dentro.  Um deles, que passa quase despercebido dos leitores em geral, 
mesmo dos muito conhecedores, é um cavaleiro de idade bastante avançada, apaixonado e valente como 
cavaleiros soem ser,  e um jovem negro escravo, dos quais se têm feito leituras de que discordo. Já escrevi 
e falei a seu respeito em outra ocasião, mas não resisto ao desejo de repetir o meu parecer neste encontro 
de trabalho específico de estudiosos da Literatura Portuguesa, em que talvez haja tempo para  com eles 
discutir a minha própria leitura. De Camilote (assim se chama o cavaleiro) e sua amada lhes falarei. As-
sim os apresenta uma esclarecedora rubrica da tragicomédia de D. Duardos: “Entra Camilote, cavaleiro 
selvagem, com Maimonda, sua dama, pola mão, e sendo ela o cume de toda a fealdade, Camilote a vem 
louvando desta maneira.”  

 

Oh Maimonda, estrella mia! 
Oh Maimonda, frol del mundo! 
Oh rosa pura! 
Vos sois claridad del día! 
Vos sois Apolo segundo 
en hermosura!1  
 

A feíssima Maimonda considera que o amor de Camilote é a prova melhor de sua beleza.  
Ele continua a louvá-la, comparando-a a Diana, às deusas soberanas, às estrelas.  Prefere mirá-la a ver um 
vergel florido.  Propõe-lhe irem juntos a Constantinopla, ao imperador Palmeirim, onde desafiará quem 
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diga que ama outra mais bela.  Ela está certa de que ele vencerá: "No es mucho que vençais, / teniendo 
tanta razón!" 

Chegados ao imperador, Camilote apresenta-lhe a amada.  Pela pergunta de Palmeirim, 
vemos que, além de feia, Maimonda está longe de ser jovem: "Qué años haverá ella?"  O amante procura 
explicar: 

 

Daré prueva 
que, a poder de hermosura, 
el tiempo bive con ella 
y la renueva. 
[...] 
Empero, señor, será 
muchacha de quarenta años, 
mas no menos.2  
 

E prossegue no louvor desmedido, nele implicando os elementos da natureza; a neve lhe 
responde: "quien pudo merecella / no nació."  As damas presentes ironizam a situação; Flerida exclama: 
"Espantado es mi sentido! / Quién hizo cosas tan feas, / namoradas?" e o imperador responde, com gravi-
dade: "Son los milagros de amores / maravil las de Copido."  Continua a zombaria das moças.  Ao ouvi-
rem Camilote dizer que "ni Elena fué tan bella", intervém Artada: "Algo será más hermosa / Flerida.", 
respondendo ele: "comparais una estrella / a un pardal".  Reage D. Robusto; altercam os dois, Camilote 
sempre insistindo no louvor da beleza da amada, até chegar ao momento do desafio: 

 

Y aún cualquier que dixiere 
que a Flerida conviene 
más que a ella, 
yo le haré conocer 
que miente con quanto tiene, 
delante ella.3  
 

Apenas por outra rubrica sabemos que "Camilote matou D. Robusto e outros cavaleiros; sa-
bendo isto, D. Duardos armou-se, e foi-se ao campo e matou Camilote."  Nada sabemos da reação da 
pobre Maimonda. Da relação entre ela e seu valente cavaleiro tenho lido comentários que apenas visam 
ao aspecto ridículo da situação, à comicidade que dela extrai Gil Vicente.  Não concordo, pelo menos, na 
íntegra.  Mestre Gil deu provas, muitas vezes, de grande sensibili dade e mesmo de especial ternura pelos 
marginalizados.  O que vejo sobrenadar ao ridículo lançado sobre o amor de Camilote é a sua ilimitada 
capacidade de amar, dando a vida pela sua dama, segundo o código da cavalaria a que pertence e que não 
desonra. Foi o que, em meio à risota das moças, Gil Vicente nos quis dizer pela voz de Palmeirim: “Son 
los milagros de amores / maravillas de Copido.”  

Não por amor, mas por um grave problema existencial, é afligido um personagem singular, 
o negro Fernando. A ele se refere António José Saraiva, quando escreve: "Além destes tipos tradicionais e 
feitos encontramos em Gil Vicente tipos novos, de criação pessoal, quer resultantes de um meio social 
particular, quer de uma observação capaz de descobrir e explorar novos temas."4 e nesta categoria inclui o 
Negro do mesmo auto.  O Negro não teria apenas as linhas da categoria a que pertence, sobretudo a comi-
cidade da língua arrevesada, teria mais um tipo psicológico:  

 

[...] apaixonado pela branca Vénus, ele mostra-se-lhe submisso e oferece-se para lhe lavar a 
roupa, fazer a cama, roubar coisas para ela.  “Agora sá vosso cão, / vossa cravo margurado, 
/ cativo como galinha” e põe à mostra a sua sensibilidade à beleza feminina: “bosso oio é 
tão trabessa, / tão preta, que me matô.”5  
 

Eu ainda acrescentaria o galanteio final em que Fernando (assim se chama o Negro), não 
entendendo a pergunta de Vênus – se é cristão –, pensa que ela quer saber seu nome: "Furunando chamá a 
mi, / E a bos chamá foromosa.", jogando com as palavras, na sua pronúncia deli ciosamente estropiada.  
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Mas para mim não é esse aspecto psicológico de apaixonado ou de apenas galanteador que marca princi-
palmente Fernando e faz dele, na verdade, um personagem problemático, cujo drama talvez passe desper-
cebido do público ou do leitor.  Não esqueçamos que a Frágua d'Amor, construída para a celebração de 
bodas reais – realização de um ritual amoroso – é uma forja miraculosa: poderá refundir todos aqueles 
que quiserem sofrer transformações em seu aspecto.  É Mercúrio seu ferreiro, quem apregoa as suas ma-
ravilhas: 

 

Quien quisiere renovarse, 
ó hacerse de otra suerte, 
venga aqui que sin la muerte, 
puede muy bien emendarse; 
y no lo hayais por cosa fuerte. 
[...] 
Negra mucho denegrida 
si blanca quisiere ser, 
ó pera parda mujer 
moza alba, gentil, garrida, 
todo se puede hacer. 6 
 

O primeiro a pedir é o Negro: quer ficar branco, ter o nariz e os beiços afilados.  À pergunta 
de Júpiter: "Como quieres tu hacerte?", responde: "Branco como ovo de galinha" e insiste no nariz muito 
delgado e nos dedos formosos. Nada mais. Da frágua sai "muito gentil homem branco", mas, antes que 
ele mesmo fale, informa-nos a rubrica "a fala de negro não se lhe pôde tirar" –  rubrica que não deve ser 
de Gil Vicente, pois nega a promessa feita por Mercúrio, que para os outros foi cumprida: todos os pedi-
dos foram atendidos, um a um. Poder-se-ia, sim, mudar-lhe a fala, se ele tivesse feito o pedido certo; a 
frágua tem poderes mágicos – e não esqueçamos que o público não toma conhecimento das rubricas.  É 
ao ouvi-lo / lê-lo, primeiro desolado, depois, em desespero, a suplicar que lhe devolvam a cor, que se 
toma conhecimento do seu drama, da sua tragédia: 

 

Já mão minha branco estai, 
e aqui perna branco é, 
mas a mi falá guiné; 
se a mi negro falai, 
a mi branco para quê? 
Se falá meu é negregado 
e não falá Portugás, 
para quê mi martelado?7  
 

Responde-lhe Mercúrio: "No podemos hacer más: / lo que pediste te han dado."  E o pobre 
Fernando, patético: 

 

Dá ca mim a negro tornae. 
Se mi falá namorado 
a moyer que branco sae, 
ele dirá a mi: "Bae, bae, 
tu sá home o sá riabo?”  
A negra, se a mi falae, 
dirá a mi: "Sá chacorreiro?" 
Oiae, seoro ferreiro, 
boso m'eu negro tornae 
como mi saba primeiro.8  
 

Que concluir desta experiência tão dolorosamente frustrada?  Que o que para os outros re-
sulta em vantagem, para o Negro, por ignorância sua (não soube exprimir completamente o seu desejo), 
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resulta em mal muito maior.  Poderia ter pedido tudo, e tudo teria.  Pediu só a metade e, partida sua uni-
dade negra, passou a ser dual, a ter em si o branco e o negro, estranha cada metade à outra, ser híbrido 
que é e não é, que perdeu o seu espaço – inferior, embora, mas seu, no qual podia ser amado –, para ocu-
par um não-espaço, o espaço da indefinição, da marginalidade definitiva, sem remédio. A uma leitura 
superficial, pode-se depreender a atitude positiva do branco que permite ao Negro ser o primeiro a satis-
fazer seu desejo de transformar-se; se este não o consegue, é porque é incapaz para tal, e por isso mesmo 
torna-se ridículo e cômico: nem brancas, nem negras o hão de querer. A uma leitura mais profunda, po-
rém, desaparece o cômico da situação: o Negro não consegue transitar de um a outro estado porque não 
foi preparado para a mudança; ao branco escravista pouco importa que o Negro fique na zona intermediá-
ria entre a barbárie – na qual se integrava – e a civil ização – em que não se integra, pois que apenas em 
parte se lhe adaptou. 

O desfile dos que querem entrar na frágua, entretanto, continua: vem o Frade que quer vol-
tar a leigo, escolhendo mesmo com quem quer ficar parecido, e o consegue; vem a Justiça, velha, corco-
vada, com a vara torcida, cheia de peitas; não lhe basta uma calda, são necessárias duas para que saia 
jovem, direita, formosa e limpa de suborno.  Divertidos, engraçados, pediram e obtiveram.  E o público / 
o leitor esquece aquela figura dolorosamente trágica, intermédia, que nem ao menos pode ser "pilar da 
ponte [...] / que vai [do eu] para o outro", pois o próprio eu deixou de sê-lo ao perder sua origem negra na 
pele branca, no nariz delgado e nos lábios finos. Nenhuma personagem trágica – Édipo, Jocasta, Antígo-
na, Fedra, Ariadne... – me dá a sensação de desconsolo e desgraça que me vem deste pobre Negro que, 
privado de sua identidade, não é alguém, deixado ao seu destino, absolutamente só, ao pé da Frágua, em 
meio ao texto que os criou. 

Esta, parece-me, a leitura que Gil Vicente esperaria que se fizesse.  No quase-silêncio do 
enunciado, a denúncia da situação do negro na sociedade portuguesa, àquele tempo.  E tenho a tentação 
de perguntar: só portuguesa? só àquele tempo?   

Gil Vicente, tal como o entendo ao tentar interpretar Fernando e Camilote, os resgata, trans-
formando a reação do leitor / espectador, que passa do riso injusto e injustificado à emoção que se acentua 
ao  reler ou rever as cenas de que os dois personagens são protagonistas. Por suas  ações e palavras são-
nos apresentados, como se faz no teatro. O autor, de fora da cena, move-os, fá-los falar, mas não se mani-
festa como narrador, nem mesmo heterodiegético. Cabe-nos, a nós, a tarefa da interpretação das falas e 
dos silêncios. 

Não é assim na poesia lírica, em que um sujeito lírico, mais ou menos desvelado, emite uma 
voz mais ou menos personalizada, quase sempre referente à  si mesmo. Neste caso, o excluído / incluído é 
o eu que fala e, freqüentemente, fala de si. Foram estes os pensamentos que me vieram ao ouvir, após a 
voz de Gil Vicente, emprestada aos seus personagens, uma outra bem recente, vinda do século que ainda 
não me habituei a chamar de passado. Era a voz que Fernando Pessoa emprestara a Álvaro de Campos 
(ou este àquele?), num poema dos mais conhecidos do heterônimo e estranhamente intitulado: “Poema 
em linha recta” , do qual não se conhece a data, nem se tem o original. Tudo que nos resta é o texto publi-
cado pela editora Ática, onde o sujeito lírico lança contra si mesmo uma violenta saraivada de auto-
definições acusatórias, impiedosas, avil tantes, que se estendem ao longo de vinte e oito versos dos mais 
implacáveis que jamais li ou ouvi.  

No Espólio III , da Biblioteca Nacional de Lisboa, que encerra os papéis comprados à famí-
lia de Pessoa, encontrei um texto manuscrito, em parte fragmentário, com título e atribuição de autoria: 
“ Os Emigrados”  Alvaro de Campos, que se encontra em duas folhas de cotas 45 e 45a, escritas ambas no 
rosto e no verso. Não se pode garantir que os vinte e oito versos aí contidos pertençam a um mesmo poe-
ma, mas o que não deixa margem a dúvida é que, nos versos 12 e de 16 a 28, tenhamos elementos para 
considerar este poema uma outra versão do “Poema em linha recta” , possivelmente uma versão inicial. 
Leio-lhes os vv 1-15, escritos a fio nos dois lados da folha 45: 

 

OS EMIGRADOS 
 
Sós nas grandes cidades desamigas, 
Sem falar a língua que se fala nem a que se pensa, 
Mutilados da relação com os outros, 
Que depois contarão na pátria os triunfos da sua estada. 
5 Coitados dos que conquistam Londres e Paris! 
Voltam ao lar sem melhores maneiras nem melhores caras  
Apenas sonharam de perto o que viram – 
Permanentemente estrangeiros. 
Mas não rio deles. Tenho eu feito outra coisa com o ideal? 
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10 E o propósito que uma vez formei num hotel, planeado e ligado? 
É um dos pontos negros da biografia que não tive. 
 
Todas as horas faço gaffes de civilidade e etiqueta 
(A vida social é complexa para a minha fraqueza de nervos) 
Mas nunca existiu quem não tivesse vivido em alma 
15 uma eterna luta de � 9 
 

Aqui se interrompe o texto. Os excluídos, marginalizados, são os emigrados. Sua situação 
se caracteriza por meio de adjetivos que os qualificam, e às cidades que habitam: “Sós, nas grandes cida-
des desamigas” , eles, “mutilados  da relação com os outros” , “permanentemente estrangeiros” . Até aqui 
(v. 8), eles são o sujeito. Daqui em diante, o eu passa a ser sujeito e objeto e o tom empregado passa de 
compadecido a acusatório, embora repassado de alguma auto-comiseração: “Mas não rio deles. Tenho eu 
feito outra coisa com o ideal?” “O propósito que uma vez form[ou]” “é um dos pontos negros da biografia 
que não t[e]ve.” No verso 12, na página oposta à de rosto da mesma folha, entra-se no clima do “Poema 
em linha recta” , com auto-acusações: “Todas as horas faço gaffes de civili dade e etiqueta” e alguma re-
flexão: “nunca existiu quem não tivesse vivido em alma / Numa eterna luta de �” ; o texto se interrompe e 
nunca saberemos de que eterna luta se tratava, embora possamos alvitrar que essa luta vivida em alma 
será a que leva o poeta a este voltar-se para si mesmo, analisar-se e acusar-se, pelo menos aparentemente. 
Passo a ler a folha seguinte, onde, a meu ver, o poema continua:  

 

Arre, a humanidade é uma coisa muito complexa... 
Tenho-a observado com os olhos e os nervos, e ainda não percebi. 
(Compreender é um navio ao longe) 
 
Toda a gente que tenho conhecido 
20 � 
 
Estou farto de semi-deuses!  
Onde é que há gente no mundo? 
 
Não tenho um amigo, um conhecido, em quem batessem,  
Ninguém que eu conheça perdeu o amor de uma mulher. 
25 Tenho feito muitas cousas más, muitas cousas reles, muitas cousas infames. 
Toda vida cobarde, revoltante, sujo. 
Não encontro ninguém assim. 
Todos têm sido príncipes, os que têm andado comigo.10 
 

O verso 16 se inicia por uma interjeição de desabafo e rejeição: “Arre, a humanidade é uma 
coisa muito complexa...” Volta-se a folha e lê-se: “Estou farto de semi-deuses! / Onde é que há gente no 
mundo?” que, quase igual, será retomada no “Poema em Linha Recta”, com a transferência da interjeição 
– do v. 16, para antes do v. 21 de “Os Emigrados” , que será o v. 29 do “Poema em Linha Recta” – “Arre, 
estou farto de semi-deuses! / Onde é que há gente no mundo?” Os versos que se seguem, na versão de 
“Os Emigrados” , insistem em pôr em oposição os outros e o eu. Eles são sempre semi-deuses, não são 
gente (como eu); nenhum foi batido, nem perdeu o amor de uma mulher; eu tenho feito cousas más, reles, 
infames; tenho sido cobarde, revoltante, sujo; eles são todos príncipes.    

O “Poema em Linha Recta” se inicia por dois versos: “Nunca conheci quem tivesse levado 
porrada. / Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.” , que são a retomada do fecho de “Os 
Emigrados” , em que se arremata a contraposição do eu aos outros. Vamos ouvi-lo: 

 

POEMA EM  LINHA RECTA 
 
Nunca conheci quem tivesse levado porrada. 
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. 
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E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil , 
5           Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, 
Indesculpavelmente sujo, 
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, 
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, 
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, 
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, 
10         Que tenho sofrido enxovalhos e calado, 
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda; 
Eu, que tenho sido cómico às criadas de hotel, 
Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, 
Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, 
15         Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado 
Para fora da possibili dade do soco; 
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, 
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. 
 
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo 
20         Nunca teve um acto ridículo, nunca sofreu enxovalho, 
Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – na vida... 
 
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana 
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia; 
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia! 
25         Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam. 
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? 
Ó príncipes, meus irmãos, 
� 
Arre, estou farto de semi-deuses! 
30        Onde é que há gente no mundo? 
 
Então sou só eu que é vil e erróneo nesta terra? 
 
Poderão as mulheres não os terem amado, 
Podem ter sido traídos – mas ridículos nunca! 
E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, 
35        Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? 
Eu, que tenho sido vil , literalmente vil, 
Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.11    
 

Neste poema, porém, passados os dois versos iniciais, é só o eu  que se define do v. 3 ao v. 
17, util izando processos retóricos tais como a repetição, a anáfora, a enumeração, aplicadas em grau má-
ximo, dando ao poema um caminhar lento, de pés que se movem sem adiantar-se,  no qual  cada  verso é 
uma ou mais das auto-definições do sujeito lírico, que se diz eu explicitamente quinze vezes e implicita-
mente em quase todos os versos, ao longo de trinta e seis, enunciando seus dezessete defeitos de caráter, 
que vão do mais material, como ser sujo, ao mais moralmente grave, como ser vil. A dureza das palavras 
com que se caracteriza sem eufemismos, como a flagelar-se em penitência, surpreende e agride o leitor ao 
primeiro contato com o poema. O tom não é inusual em Campos, mas aqui se apresenta particularmente 
agressivo. O próprio título faz prever, de entrada, um ataque direto, sem distorções, “em linha recta” . 
Logo se constata, porém, pelo recurso a processos retóricos que já referi, que o caminho a percorrer é 
tortuoso e seu percurso, lento.  

Mais repetidos, porque mais o marcam – individualmente, sem estabelecer confronto com 
os outros – são, do v. 3 ao v. 17, os adjetivos ridículo e vil. No v. 18, “Eu verifico que não tenho par nisto 
tudo neste mundo.” , o confronto é retomado e daí em diante prosseguirá. “Toda a gente que eu conheço e 
que fala comigo / Nunca teve um acto ridículo, nunca sofreu enxovalho, / Nunca foi senão príncipe – 
todos eles príncipes – na vida.” , repetindo muito proximamente os versos do fragmento de “Os Emigra-
dos” : “Não encontro ninguém assim. / Todos têm sido príncipes, os que têm andado comigo.”  

Essa gente anda com ele, fala com ele e logo se   lhe apresenta como príncipes, sem os de-
feitos que ele mesmo se atrubui, numa abertura total, num julgamento excessivamente severo, que o agra-
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va. É nesse momento que exprime o seu desejo de ouvir de alguém a confissão “não [de] um pecado, mas 
[de] uma infâmia” (do campo semântico da vileza), ou a narração de uma cobardia (que implica o ridícu-
lo) e pergunta-se: “quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?” A expressão opta-
tiva “Quem me dera ouvir [...] a voz humana que confessasse!” e este questionamento: “Quem há [...] que 
me confesse?” exprimem a desconfiança do sujeito que interpela diretamente os tais príncipes, chamando-
lhes irmãos: “Ó príncipes, meus irmãos,” ; aqui também não saberemos nunca o que lhes diria, pois o 
verso 27 termina por uma vírgula e a Ática faz um espacejamento entre este e o seguinte, o que deve 
corresponder a um espaço maior no original, que preenchi, na minha edição, com o símbolo usado nas 
edições da Imprensa Nacional para significar espaço deixado em branco pelo autor.  

O que conhecemos (a acreditar na primeira publicação) são os três versos de desabafo (v. 
28-30): “Arre, estou farto de semi-deuses! / Onde é que há gente no mundo? / Então sou só eu que é vil e 
erróneo nesta terra?”, nos quais, transparentemente, reconhecemos nos semi-deuses os até então chama-
dos príncipes neste questionamento a eles dirigido, mas aqui ditos “príncipes, meus irmãos” , o que inclui 
o sujeito lírico nessa confraria dos que nada de errôneo têm a confessar, ou, melhor, o que os faz partici-
pantes da que se constitui dos ridículos, cobardes, reles, infames, revoltantes, sujos.  

Desconfiança, disse eu, mas é mais que isso. O sujeito lírico está certo de que, gente  como 
é, está cheio de defeitos que expõe, numa abertura total que o faz agravá-los; ele não os diz apenas; grita-
os, repete-os, proclama-os, fá-los ver através da lente de aumento da sua irritação – direi mesmo da sua 
fúria – contra os hipócritas, aqueles que, consumados atores, passam a vida a representar os papéis que 
lhes convêm. Lançando sobre si a  saraivada de acusações que tenho insistido em (também eu) repetir, 
nosso poeta está também afivelando a máscara sob a qual (hipócrita – ator e juiz) disfarça o seu verdadei-
ro julgamento dos outros, dos príncipes. Denegrindo exageradamente a sua imagem, mas ao mesmo tem-
po estranhando que só ele seja “vil e erróneo nesta terra” ; chamando aos outros príncipes e semi-deuses, 
mas perguntando-se “onde há gente no mundo” , a que visará o poeta? Como classificar este poema ex-
cepcional, senão como um texto dominado pela ironia, talvez sarcasmo, com que Álvaro de Campos traça 
o retrato impiedoso da sociedade a que pertence, mas de que condena a hipocrisia? 

Extremamente sensível ao ridículo – “Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas 
ridículas” – e à vileza, resume, nos seis versos que constituem a última estrofe do poema, a oposição entre 
ele (eu) e os outros: estes “poderão” não ter sido amados, “podem ter sido traídos – mas ridículos nun-
ca!” “ , enquanto eu “ tenho sido ridículo sem ter sido traído” e, para fechar, pela última vez pondo as duas 
categorias em confronto – a gente, a que pertence, e os príncipes ou semi-deuses – dá a estes, em relação 
a si mesmo, uma posição hierarquicamente mais elevada, e se redefine na mais sintética e aparentemente 
mais dolorosa das confissões:  “Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? / Eu, que 
tenho sido vil, literalmente vil, / Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.”  

Ao iniciar a tentativa de interpretação destes poemas – “Os Emigrados” e “Poema em Linha 
Recta” –, disse, referindo-me a uma interrupção do texto daquele (“nunca existiu quem não tivesse vivido 
em alma / Numa eterna luta de” ), que “o texto se interrompe e nunca saberemos de que eterna luta se 
tratava, embora possamos alvitrar que essa luta vivida em alma será a que leva o poeta a este voltar-se 
para si mesmo, analisar-se e acusar-se, pelo menos aparentemente” , e grifei o advérbio. Estava eu, lá, 
indiciando a conclusão a que chegaria e, já agora, cheguei, aberta, embora, a discussão com os colegas. Já 
não o grifo.  

Nesta dramática confissão final, a dor profunda que se contém é utili zada para mais um 
golpe dado pelo sujeito lírico nos príncipes, semi-deuses, que, superiores ao eu, nunca seriam capazes de 
confessar que, em algum momento foram ridículos e, muito menos, vis. Com esta última pá de cal de 
amarga ironia lançada sobre o sepulcro caiado onde jazerão (ou que serão) os outros,  fecha-se o poema. 

Excluído, marginalizado, o eu? A uma vista superficial e rápida, sim. A um olhar fixado 
com mais detença, talvez. À vista armada, lançada mais profundamente, não.  O reconhecimento da pró-
pria vileza, da própria indignidade, a auto-desmoralização, postos em paralelo opositi vo à inacreditável 
perfeição dos outros, acabam por soar aos nossos ouvidos como a mais terrível acusação aos que, fazen-
do-se e dizendo-se diferentes, se o são, é porque, eles, sim, deverão ser os excluídos. 

 

RESUMO: O texto parte de uma indagação: “Excluídos ou incluídos?” , propondo que se considerem 
incluídos pelos autores, em suas obras, os excluídos ou marginalizados que aqueles privilegiam, numa 
tácita confissão de simpatia pelos que a sociedade despreza ou acusa. Em Gil Vicente, no século XVI, 
buscaram-se os primeiros excluídos – o Negro Furunando, da tragicomédia Frágua d’Amor, e Camilote, 
de Dom Duardos – o cavaleiro que se deixa matar em duelo, na defesa da honra de sua amada, uma se-
nhora extremamente feia e de idade madura; depois, passou-se ao século XX, encontrando, em Álvaro de 
Campos, a auto-marginalização do sujeito lírico. Ressaltou-se a dupla leitura possível nos textos apresen-
tados: a exclusão, à leitura superficial; a inclusão, a uma leitura mais atenta. 
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PALAVRAS-CHAVE: Gil Vicente, Álvaro de Campos, dupla leitura, exclusão, inclusão. 
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ABSTRACT: This article intends to show some aspects  that are responsable for the development of the 
cutural identities, and their influence on Gilka Machado and Florbela Espanca’s poetry, these aspects 
interfere on the history of the modern feminine li terature, and act right on the construction of a refletion 
process and on the changes on the layers of power.   
 
KEYWORDS: cultural identity, feminine-feminist poetry, power. 
 
 

Acerca do processo de formação da identidade nacional brasileira o panorama histórico-
literário possibilit a revisar as contribuições latino-americanas, a partir de características próprias ao 
continente. Dentre essas características, pode-se falar de um estado de ausência que, segundo Tânia 
Franco Carvalhal (1986) é uma espécie de exílio que favorece a imitação, tornando-se responsável pela 
instauração da inconsciência da dependência cultural. Como conseqüência desse estado surge um vazio 
que aponta para um isolamento e banimento dos centros culturais consolidados. O estar ausente relaciona-
se, assim, com o espaço esvaziado cujo despojamento é responsável pelo exílio da fantasia. A consciência 
do vazio, de não ter onde se apoiar e o que prolongar, apresenta um drama que se constitui num 
verdadeiro desafio: criar do nada.  

A noção de deserto que se instaurou no Brasil também encontraria semelhança com outros 
países da América. São esses indicadores do vazio que configurariam as metáforas do vazio cultural e 
histórico latino-americano, ficando sempre de olhos postos num Ocidente europeu ou norte-americano. 
São também estes os passos de um processo que, a partir do vazio/deserto, símbolo do nada, se ofereceria, 
a partir da imagem fundadora, aos imprevistos transculturativos que tornariam essa paisagem um espaço 
de mobili dade e reconstrução permanentes, podendo ser lido em seus desdobramentos e nas diversas 
formas que assumiria no contexto latino-americano e considerado, ainda, como um dos principais 
elementos que moveriam o processo de construção dos sistemas literários e culturais do continente.  

Na seqüência desse processo surge uma estética reverente da imitação à qual vai se 
sucedendo uma estética irreverente da contestação, da transgressão, sendo que, nos caminhos 
contestadores da escrita poética, a própria língua do colonizador se abala.  

À diversidade de cada nacionalidade nas atualizações literárias, correspondem as 
diferenciações que são os “ fatores históricos de convergência da tradição e também de modelos culturais 
de ruptura”. (ABDALA, 1989: p.16) 

Pode-se relacionar esta situação diretamente à questão políti ca, pois, “o processo de 
aculturação do coloniali smo português visava à desculturação dos outros povos” (ABDALA, 1989: p.18) 
e, se Portugal impôs seus padrões, também sofreu as conseqüências desse sistema de conquista e poder. 
Em conseqüência de todo esse processo, desprendeu-se em parte da Europa e também foi envolvido pelo 
patterns literários, envolvendo-se tanto quanto desejava envolver, sendo assimilado, mas assimilando, ao 
mesmo tempo. Como conseqüência desse processo de colonização, ou seja, de “colonizado” , o Brasil 
situa-se numa condição periférica, na qual, desde muito cedo, foi desenvolvida “uma imagem associada 
ao exótico naturista e paradisíaco. Nesse exotismo, a ligação com a natureza sobressai criando, assim, a 
visão romantizada da terra e da gente.” (FIGUEIREDO, 1999: p.34).  

Aliada à essa imagem romantizada e naturista construída, sobressaem 
 

a mítica da miscigenação, a mítica da natureza luxuriante, das mulheres gostosas e 
generosas, a mítica da cozinha farta e seus quitutes – a mítica da feijoada, do vatapá e 
outras comidas quentes e pesadas – a mítica da cordialidade, da informalidade, do jeitinho, 
do doméstico e do pessoal etc, refletindo os sinais esparsos e diversificados da índole 
romântica com que nos criamos e fomos criados; (FIGUEIREDO, 1999: p.35) 
 

as quais acabam por con-formar a nossa identidade. 
Segundo Eneida Maria de Souza & Wander Melo Miranda (1997: p.39), “a idéia de 

dependência cultural sempre norteou os estudos relativos ao espaço ocupado pela literatura brasileira no 
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confronto com outras literaturas, sobretudo os de matriz européia” vindo a tornar-se determinantes na 
formação da nossa tradição literária.  

Nesse complexo processo de construção de identidades que envolvem as diferentes 
realidades do Brasil e de Portugal restou-nos, por muito tempo, a herança de uma cultura subjugada e, por 
conseguinte, de uma subliteratura na qual se encaixava o Brasil, pela condição de “colonizado” 
justificando a condição de uma nação inferior, situação que foi sendo revertida através de um longo 
processo de construção de identidade. 

Vinculada a essa questão, deve-se ressaltar que os estudos atuais, no campo dos discursos 
das minorias sexuais, étnicas e de gênero refletem, de certa forma, o mesmo processo marcado pela 
heterogeneidade das identidades com o objetivo de fazer com que o discurso minoritário intervenha “para 
transformar o cenário da articulação, reorientando o saber através da perspectiva significante do outro que 
resiste à totalização” . (SOUZA & MIRANDA, 1997: p. 49) 

Compreende-se, portanto, porquê o processo de formação das identidades teve que passar 
por um revisionismo crítico, o qual atua diretamente na organização de grupos sociais que defendem os 
ideais de igualdade, respeito e liberdade em relação à formação das identidades culturais de classe, raça, 
etnia, sexualidade e nacionalidade. O feminismo foi um dos grandes responsáveis pelo descentramento 
conceitual do sujeito pós-moderno pois, além de fazer parte de um grupo de “novos movimentos sociais” 
que emergiram num contexto de efervescência política e cultural, atuou de forma mais direta nesse 
processo de revisão e reformulação de novos conceitos, questionando a distinção entre o público e o 
privado, firmando a contestação políti ca frente à família, polit izando a subjetividade, a identidade e o 
processo de identificação e incluindo a formação das identidades sexuais e de gênero. 

Por intermédio da história nacional e cultural a imagem do feminino construída e que se 
reflete, desde a colonização no Brasil, é a de um exotismo e de uma sensualidade marcantes, já que no 
imaginário ocidental prevaleceu a imagem de uma terra exótica com belas índias, nuas e receptivas. Na 
sociedade patriarcal em que vivemos tal imagem é responsável, se não por toda, pelo menos por uma 
grande parcela da herança cultural que desvaloriza e subjuga a mulher. 

Em Portugal, a imagem do feminino construída não percorreu a mesma trajetória, porém, 
por questões de ordem sociais, políticas e religiosas as mulheres também sofreram forte imposição, 
recaindo numa situação de opressão. 

Na literatura brasileira e portuguesa, no começo do século XX, Gilka Machado e Florbela 
Espanca respectivamente assumiram, em suas vidas profissionais, uma atitude política e retrataram em 
suas obras o conflito entre o público e o privado. A trajetória de Florbela mostra que ela atuou na vida 
pública, ministrou aulas particulares como explicadora de Português, colaborou no Suplemento Notícias 
de Évora e em A voz Pública, ambos em Évora, no ano de 1916. Atuou também como colaboradora no D. 
Nuno de Vila Viçosa, e como tradutora de romances franceses para a Civilização do Porto, em 1927 e, em 
1930 também inicia sua colaboração no recém fundado Portugal Feminino, na Revista Civili zação e no 
Primeiro de Janeiro, ambos do Porto. Participou também de reuniões ao lado de intelectuais e feministas, 
como Elina Guimarães, Maria Amélia Teixeira, Branca da Gonta Colaço, Ana de Castro Osório, Ali ce 
Ogando, Maria Lamas, Theresa Leitão de Barros, Laura Chaves e Fernanda de Castro. (DAL FARRA, 
1996: p.55) 

Toda essa trajetória foi paralela ao seu fazer poético e revela que Florbela, mesmo não 
sendo reconhecida como poetisa, sempre esteve vinculada aos meios literários. Apoiando-se na própria 
experiência, Florbela descreve o comportamento da mulher do começo do século XX tendo, contudo, a 
capacidade de transformar a dor, a frustração, os desejos contraditórios e a ambigüidade que se refletem 
nela própria e em todas as mulheres em sentimento ambivalente. Uma vez que é comum a assimilação 
corrente entre os dois termos, ambigüidade difere da ambivalência: 

 

Ambivalente é a pessoa que vive ou exprime a contradição e o conflito; ambígua é aquela 
que não consegue se dar conta do que lhe ocorre, que não consegue identificar ou 
discriminar contradições que se traduzem em atitudes ou comportamentos que não se 
excluem uns aos outros, mas que aparecem juntos ou alternadamente, coexistindo no 
mundo interior e no psiquismo do indivíduo sem que este sinta contradição ou conflito.  
(OLIVEIRA, 1999: p.76) 
 

Os sentimentos ambíguos, vivenciados pela maioria das mulheres ganha, na voz 
florbeliana, o tom da denúncia e do conflito expressando o sentimento de inadequação. Tal sentimento 
provém dessa fala sofrida, da fala da estrangeira que insiste em dominar os códigos, em se inserir no 
espaço público. 
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A busca incessante da identidade feminina reflete, sobretudo, o conflito evidenciado ora na 
ambigüidade, ora na ambivalência. Em sua primeira obra, o Manuscrito Trocando Olhares (1915), 
Florbela traz em seus poemas as marcas da ambivalência: 

 

A Mulher 
I 
Um ente de paixão e sacrifício, 
De sofrimentos cheio, eis a mulher! 
Esmaga o coração dentro do peito, 
E nem te doas coração, sequer! 
 
Sê forte, corajoso, não fraquejes 
Na luta; sê em Vênus sempre Marte; 
Sempre o mundo é vil e infame e os homens 
Se te sentem gemer hão de pisar-te! 
 
Se às vezes tu fraquejas, pobrezinho, 
Essa brancura ideal de puro arminho 
Eles deixam para sempre maculada; 
 
E gritam então os vis: “olhem, vejam 
É aquela a infame!” e apedrejam 
A pobrezita, a triste, a desgraçada! 
 

A primeira estrofe revela a concepção da mulher que assume na fala do eu-lírico, o tom da 
denúncia para, logo em seguida, declarar na expressão ambivalente a consciência feminina dos conflitos 
vivenciados pela mulher expli citados, principalmente, no verso “Na luta; sê em Vênus sempre Marte” . 
Permite-se interpretar como uma atitude ambivalente, uma vez que se evidencia no poema uma atitude de 
denúncia e de conflito naturalmente conscientes. Por outro lado, há de se ressaltar que, no próprio viés do 
discurso, que exalta a luta e o combate, perpetuam-se os valores instituídos pelo patriarcalismo vigente 
revelando, assim, a ambigüidade. Segundo Dal Farra (1994: p.265), expli cita-se na fala do eu-lírico um 
comportamento ambíguo, pois mesmo demonstrando indignação diante da condição feminina perante a 
sociedade (sempre sujeita a julgamentos de valor) denota “o estoicismo soli citado à mulher, a imagem do 
ente imaculado que ela tem de ostentar, o entendimento da fraqueza enquanto janela para o ostracismo, 
para a marginalidade e expulsão social” , reafirmando os valores da classe dominante que projeta na 
mulher os ideais da abnegação, submissão e pureza. As últimas estrofes descrevem a atitude impiedosa e 
cruel que assume a sociedade diante do que é considerado “fora dos padrões” . A relação que se estabelece 
traz as marcas da história segundo a concepção cristã bíblica, pois para a mulher “não há generosidade 
nem perdão, de maneira que padece, tal como na Bíblia a Madalena, o apedrejamento social em virtude 
do mais ínfimo desli ze” . (DAL FARRA, 1994: p.42) A denúncia do ser feminino permite-nos estabelecer 
uma relação direta desse conflito como sendo uma extensão entre o conflito do espaço público (já que 
este pertence ao domínio do masculino) e o espaço privado (aquele que é reservado à mulher) e, 
sobretudo, por apresentar uma denúncia que ocorre no espaço social. Segundo Santana (2002), o fato de 
Florbela ter colaborado na Revista Modas & Bordados, a qual veiculava a imagem tradicional da mulher 
que reforçava os papéis tradicionais de mãe, esposa e dona-de-casa, e não ter uma atuação marcante em 
Orpheu e Presença, veículos que inseriram o Modernismo em Portugal, “está vinculado à necessidade de 
garantir um espaço no processo de editoração e, assim, tornar-se conhecida do público” , uma vez que 
Florbela “apontava e mapeava um perfil do feminino calcado num modelo que fugia dos paradigmas 
veiculados pelo seu contexto políti co social encontrando, assim, grandes dificuldades para a editoração” . 
(SANTANA, 2002: p.64-65) 

Na obra de Gilka essa característica também se faz presente, pois a poetisa transforma os 
sentimentos ambíguos refletidos pela tristeza, frustração e isolamento em força ambivalente, refletidos na 
aspiração, busca, sonho, desejo e denúncia. Na obra Estados de Alma (1917), o poema de abertura 
desenvolve o metapoema explicitando, na simultaneidade das ações, a autoconsciência do trabalho 
literário como veículo de expressão dos desejos: 

 

Possa eu, da frase nos agrestes sons, 
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em versos minuciosos ou sucintos, 
expressar-me, dizer dos meus instintos, 
sejam eles, embora maus ou bons. 
 
Quero me ver no verso, intimamente, 
em sensações de gozo ou de pesar, 
pois, ocultar aquilo que se sente, 
é o próprio sentimento condenar. 
 
Que do meu sonho o branco véu se esgarce 
e mostre nua, totalmente nua, 
na plena graça da simpleza sua, 
minha Emoção, sem peias, nem disfarce. 
 
Quero a arte livre em sua contextura, 
que na arte, embora pecadora, a Idéia, 
deve julgada ser como Frinéia: 
- na pureza triunfal da formosura. 
 

Na primeira estrofe a poetisa expressa na consciência do fazer poético, a ambivalência dos 
sentimentos que perpassam no verso: “em versos minuciosos ou sucintos / sejam eles, embora, maus ou 
bons” . A poetisa se imprime na construção poética, desvendando-se na palavra e, embora carregue um 
certo ranço de culpa evidenciado na última estrofe, “que na arte, embora pecadora, a Idéia / deve ser 
julgada como Frinéia” proveniente da relação recepção-público-leitor, a poetisa revela o princípio básico 
de seu fazer poético “Quero a arte livre em sua contextura” . 

Numa vertente diferenciada daquela explicitada na obra de Florbela Espanca, o conflito 
entre o espaço público e o espaço privado assume, na voz de Gilka Machado, uma expressão atenta aos 
acontecimentos que a rodeiam, principalmente no que se refere ao espaço público. 

A poetisa também teve uma trajetória de luta para conquistar seu espaço na esfera pública. 
Gilka Machado publicava seus poemas, desde 1912, na revista A Faceira e, participa assiduamente na 
revista Souza Cruz, em 1918. Em 1922, a poetisa também colabora na revista do Conselheiro XX  
(PAIXÃO, 1993: p.65-66). Assim como Florbela, estas atividades eram secundárias ao seu fazer poético, 
mas também estavam relacionadas à sua produção. 

Na verdade, a busca incessante pela aceitação e valoração da mulher no espaço público 
também carrega o aspecto da ambigüidade. Segundo Oliveira (1999: p.84), um jogo de sim e de não se 
instala com relação aos desejos de mudança e ambições da vida pública, pois nessa complexa inter-
relação se insere o medo do fracasso, com a incapacidade de assumir o desafio de seus próprios desejos. É 
certo que a obra das poetisas reflete primordialmente todo o desejo de mudança, contudo, reflete-se mais 
do que a frustração de não realizar o próprio desejo, a angústia da incerteza quanto ao desempenho de 
seus papéis emotivos e afetivos, gerando, muitas vezes, o fantasma da culpa. 

Tais sentimentos podem ser evidenciados em alguns de seus poemas como no poema de 
Florbela “Sem remédio” : 

 

Aqueles que me têm muito amor 
Não sabem o que sinto e o que sou... 
[...] 
O que de bom me deu Nosso Senhor!  
Se eu nem sei por onde ando e onde vou!!  
 
Reflete-se, sobretudo, a angústia da incerteza que reside justamente no sentimento de 

ambigüidade acerca do próprio conflito existencial. 
Em Gilka, também se evidencia a ambigüidade, no poema “Reflexões” : 
 
Busco fora de mim o que existe somente 
Em mim; sempre serei a solitária flor 
[...] 
O que anseio é só meu, só no meu ser existe 
[...] 
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Procuro-me a mim mesma, em meus longes de perdida, 
[...] 
Contudo, eu te bendigo, eu te bendigo, 
ó dúbio sentimento, que comigo 
vives, minha agonia e meu prazer! 
 

Aqui, a ambigüidade se perfaz na busca da identidade e na dubiedade de sentimentos que 
ora fazem transparecer a agonia, ora fazem transparecer o prazer. Tanto Florbela quanto Gilka deixam 
entrever na ambigüidade um certo ranço de culpa que se aloja justamente nesse processo de busca X 
incerteza dos desejos e das expectativas com relação ao espaço público na vida da mulher. 

O viés da ambigüidade e da ambivalência permite-nos compreender e re-ler com outros 
olhos o percurso poético de Gilka Machado e de Florbela Espanca. Diante dos paradoxos e das escolhas 
impossíveis, a primeira resposta das mulheres e das poetisas não poderia ter sido outra senão a da 
ambigüidade. A redefinição de espaços e fronteiras, onde se insere o conflito entre o público e o privado, 
passa pela releitura do estatuto social da mulher. A passagem de um estado a outro é muito bem 
representada no trecho abaixo: 

 

A angústia que habita as mulheres coincide, a meu ver, com o princípio de uma reação 
lúcida à situação de ambigüidade face a um projeto impossível porque mal formulado. 
Coincide com a entrada na ambivalência. Passar da ambigüidade a ambivalência significa, 
para as mulheres, ver mais claro, o que não significa ver mais simples ou mais alegre. 
(OLIVEIRA, 1999: p.88) 
 

Os papéis de Florbela e de Gilka na esfera pública foram admiráveis, sobretudo pela 
ousadia e pelo sensualismo que caracterizam suas obras, o que as marginalizava e as aproximava das 
minorias, também rejeitadas pela sociedade. 

Assim, essas poetisas não ficaram de fora no processo modernizante do contexto sócio-
políti co e cultural de suas épocas. Pelo contrário, participaram ativamente e contribuíram para a criação 
de um espaço crítico e público no qual a mulher escritora pôde tematizar a pátria, a identidade nacional, a 
sensualidade e o desejo femininos. 

Na verdade, o caminho trilhado pelas poetisas iniciou um movimento de mulheres que 
refletiu a ambigüidade feminina, ultrapassando as fronteiras das identidades culturais de sexualidade e 
nacionalidade. 

O conflito entre o público e o privado continua a ser uma luta constante na trajetória da luta 
feminista, pois ainda que a mulher tente adequar-se aos novos padrões da sociedade, na prática as 
mulheres ainda são as maiores responsáveis pela procriação e pela esfera da reprodução doméstica (esfera 
do privado), perpetuando tanto os dilemas das desigualdades e das diferenças nas categorias de homens e 
mulheres como a divisão sexual do trabalho na sociedade e na esfera doméstica. 

 

RESUMO: Este artigo pretende explicitar alguns aspectos responsáveis pela formação das identidades 
culturais e a influência destes nas obras poéticas de Gilka Machado e Florbela Espanca que interferem na 
história da literatura feminina moderna, e atuam diretamente na construção de um processo de reflexão e 
mudança nas esferas de poder. 
 
PALAVRAS-CHAVE: identidade cultural; poesia feminina-feminista; poder. 
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ABSTRACT: This analysis focuses the reported speech using on descriptions of Orient in novels as O 
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O DISCURSO 

Existe unanimidade na crítica literária em relação à genialidade e inovação estética da 
linguagem de Eça de Queirós, especialmente nas descrições de cenas e quadros. Críticos de primeira hora, 
como Camilo Castelo Branco, se renderam à renovação que essa “prosa bárbara” significava, e no século 
XX, António Sérgio viria a afirmar que o autor era um “mestre insuperável na arte do estilo”1, um 
escritor inigualável no domínio do processo narrativo, na apresentação do pormenor, do detalhe, da 
exteriorização da psique, da imagem dinâmica. O crítico faz suas observações mencionando a cena do 
capítulo XV de O crime do Padre Amaro, em que João Eduardo, abalado por Amélia ter rompimento com 
ele, encontra Gustavo, tipógrafo sociali sta: 
 

[Gustavo] Vinha Jantar, e convidou logo João Eduardo a que lhe fizesse companhia. Não 
havia d’acabar o mundo, que diabo, por elle faltar um dia ao cartorio! 
João Eduardo então lembrou-se que desde a véspera não tinha comido. Era talvez a 
debili dade que o trouxera assim estonteado, tão prompto a desanimar... Decidiu-se logo — 
contente, depois das emoções e das fadigas da manhã, de se estirar no banco da taberna, 
diante d’um prato cheio, na intimidade com um camarada d’odios eguaes aos seus. Demais, 
os repellões que soffrera davam-lhe uma necessidade, uma avidez de sympathia; e foi com 
calor que disse: 
— Homem, valeu! Caes-me do céo! Este mundo é uma choldra. (...)2 

 

Este pequeno trecho, apenas início da longa cena, é revelador da instigante complexidade 
discursiva e composicional de Eça de Queirós. Note-se a mistura de diferentes formas do discurso citado: 
o convite de Gustavo se dá em forma de discurso indireto (fala do narrador), seguido imediatamente por 
uma frase em discurso indireto li vre que dá o tom, a “cor” , da fala do personagem; essa voz, porém, pode 
tanto ser do tipógrafo, uma tentativa de convencimento, como do narrador, uma consideração sobre uma 
realidade da vida, ou ainda de José Eduardo, na forma de uma aquiescência. A reação de João Eduardo a 
essa fala é imediata (“ lembrou-se” ) e se reali za no texto com o uso, novamente, do discurso indireto 
(narrador). A lembrança desencadeia uma série de reflexões (monólogo interior), que também assume a 
forma de discurso indireto li vre: constatação da causa de sua fraqueza (a falta de comida). A repentina 
tomada de atitude (“decidiu-se logo” ), por sua vez, dá margem ao levantamento dos últimos fatos 
ocorridos, imagens de refeição e calma, mistura de sensações. Finalmente, após a rápida e complexa onda 
de pensamentos, um verbo dicendi introduz num discurso direto a fala de João Eduardo, cuja última 
palavra, “choldra” , é capaz de resumir seu estado de espírito, mas sem revelar especificamente seus 
recentes sobressaltos. Note-se ainda a complexidade de sensações e a rapidez com que elas são descritas, 
num desenho completo e cheio de minúcias. 

António Sérgio viu na longa cena que se desenvolve, a qualidade exemplar da prosa 
queirosiana: “A unidade do movimento ali é perfeita; a vivacidade do trecho dá a lembrar um vôo” 3. Sua 
análise ainda vai mais além: 

                                                
1 SÉRGIO, António. Sobre a imaginação, a fantasia e o problema psicológico-moral na obra novelística 
de Queirós. In _____. Ensaios — Tomo VI. Lisboa: Sá da Costa, s/d. p. 57. 
2 QUEIROZ, Eça de. O crime do Padre Amaro. Porto: Lelo & Irmão, 1945. p. 300-301. 
3 SÉRGIO, António. Op. cit., p. 57. 
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Une-se ainda à faculdade de uma apreensão agudíssima de tudo quanto seja exteriorização 
da psique (ou manifestação para os sentidos) e aos dotes incomparáveis da expressão pelo 
verbo — a perfeita realidade do dialogar dos seus li vros. (...) E, enfim, multipliquem-se as 
formas de falar do vulgo consoante os temperamentos das personagens e a classe e o mister 
de cada uma delas — e ter-se-á a riqueza dialogal do Eça, o reali smo pleno do escritor de 
romances na apresentação das personagens pelo seu dizer. E não só isto: porque a dar mais 
relevo à reprodução do diálogo, há a arte insuperável com que ele reali za, em cada uma das 
falas, a mistura das formas do discurso indirecto com os discursos directos das 
personagens.4 

 

Com Eça de Queirós, pela primeira vez na prosa portuguesa, o diálogo incorporou 
características importantes da linguagem oral, como o jargão profissional e de classes sociais, num 
formato esteticamente viável para aquele momento, dando continuidade ao processo iniciado por Almeida 
Garrett. Mas a aclamada “perfeita realidade do dialogar” não seria jamais alcançada sem o 
desenvolvimento de novas formas de discurso citado, ou seja, a palavra do outro, além de apresentar 
características do “seu dizer” , precisava ainda ser apresentada de uma forma que não enfraquecesse sua 
expressão. Ganhou lugar então a mescla do discurso indireto com o discurso direto, o que se 
convencionou denominar posteriormente de discurso indireto li vre. 

Não resta dúvida de que Eça é um dos grandes responsáveis pela divulgação e 
desenvolvimento de novas potencialidades do discurso citado em língua portuguesa. É claro também que 
tanto a inserção de personagens e vozes populares quanto o desenvolvimento de novas formas de 
apresentação do diálogo em seus romances resultam em grande parte de sua adesão à estética realista-
naturalista. Os mestres franceses, Gustav Flaubert e Emile Zola, encontraram na mescla de discursos 
citados o caminho para a renovação da prosa romanesca e para a inserção de uma ambivalência que se 
fazia cada vez mais cara ao romance de tese naturali sta. Com o discurso indireto li vre as falas do narrador 
e dos personagens se confundem, podendo ser consideradas de um ou outro, o que potencializa 
enormemente a dinâmica dos diálogos. O uso do discurso indireto li vre conjugado ao discurso direto e ao 
discurso indireto evita os verbos dicendi, o excesso de “quês” e também as interrupções para 
considerações do autor; na verdade o discurso do narrador do romance realista-naturali sta tende a se 
tornar tão completamente “desprovido de autoritarismo ideológico como o discurso das personagens”5. 
 

O DISCURSO CITADO 
Os estudos formais de linguagem não dão, normalmente, muito espaço ao problema do 

discurso citado. Celso Cunha, em sua Gramática do português contemporâneo, por exemplo, dedica ao 
assunto apenas sete páginas, incluindo as de exemplos. Seguindo a mesma tendência, o assunto tem 
merecido quase sempre pequena atenção tanto da teoria literária quanto da lingüística, apesar de ser 
unanimemente considerado um dos principais elementos estilísticos da linguagem literária. 

O discurso citado compreende três categorias usualmente bem definidas pela tradição 
gramatical: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto li vre, que são abordados geralmente 
a partir dos planos formal e estilístico: 

 

No plano formal, um enunciado em discurso direto é marcado, geralmente, pela presença 
de verbos do tipo dizer, afirmar, ponderar, sugerir, perguntar, indagar, responder e 
sinônimos, que podem introduzi-lo, arrematá-lo, ou nele se inserir: (...) 
Quando falta um desses verbos dicendi, cabe ao contexto e a recursos gráficos — tais como 
os dois pontos, as aspas, o travessão e a mudança de linha — a função de indicar a fala da 
personagem. (...)”  
No plano expressivo, a força da narração em discurso direto provém essencialmente de sua 
capacidade de atualizar o episódio, fazendo emergir da situação o personagem, tornando-o 

                                                
4 Idem, p. 58. 
5 BAKHTIN, Mikhail. M.; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: 
Hucitec, 1997. p. 151. 
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vivo para o ouvinte, à maneira de uma cena teatral, em que o narrador desempenha a mera 
função de indicador das falas.6 

 

Essas observações são de Celso Cunha, que ao lado da descrição da realização concreta do 
discurso direto (conexão por meio do verbo dicendi ou de recursos gráficos) faz considerações estilí sticas 
ou expressivas. Estas, porém, não são aprofundadas e em sua superficialidade poderiam definir outras 
formas de discurso citado, como o discurso indireto li vre, que também tem capacidade de atualizar o 
episódio, expor a situação do personagem de forma viva para o leitor ou ainda permitir um papel de mero 
indicador de falas para o narrador7. 

Celso Cunha não apresenta exemplos que permitam uma definição mais precisa do que seja 
um melhor acabamento artístico proporcionado pelo discurso indireto livre em relação ao discurso direto 
ou discurso indireto, de qualquer forma, as possibili dades expressivas dessas três modalidades não são 
negadas pelo autor. É evidente, porém, que as observações produzidas pela tradição sobre o discurso 
citado assumem uma conotação muito superficial quando confrontadas com exemplos contextualizados. 
O viés gramatical vê o discurso apenas como material verbal, isolado da realidade, procedimento 
totalmente contraproducente quando aplicado ao texto real, li terário ou não, pois “(...) as falas do romance 
— tal como na vida — embora apoiadas no material verbal, não é dele que retiram a sua complexidade de 
sentidos — as sutilezas de intenção — mas do contexto das enunciações” 8. Celso Cunha, claro, não deixa 
de perceber a importância do contexto na realização do discurso citado, mesmo assim, seus exemplos 
continuam sendo as mesmas frases isoladas tiradas de romances. 

Muito mais que um recurso atualizador da narrativa ou em que o narrador se apresenta 
como mero indicador de falas, o discurso direto, bem como os outros discursos citados, apresenta-se 
como fórmula analítica do discurso do outro, algo perceptível, por exemplo, nas inúmeras nuances que 
podem ser dadas ao discurso do personagem a partir da escolha do verbo dicendi. A transmissão do 
enunciado de outrem, então, não se caracteriza como mero objeto de discurso, mas como apreensão do 
próprio falante em questão: sua maneira de falar (individual, tipológica ou ambas); seu estado de espírito, 
expresso não no conteúdo mas na forma do discurso (por exemplo a fala entrecortada, a escolha da ordem 
das palavras, a entoação expressiva, etc.); sua capacidade ou incapacidade de exprimir-se bem, etc9. 

Os vários recursos disponíveis ao autor de romance para fazer valer a palavra de seus 
personagens guardam intrínseca relação com os discurso sociais predominantes em determinado momento 
histórico, isso significa que as falas do romance, apesar de apoiadas no material verbal, não retiram seu 
sentido exclusivamente dele, a sutileza de suas intenções advém do contexto da enunciação. Para o 
filósofo da linguagem russo Volochínov, “O discurso citado e o contexto narrativo unem-se por relações 
dinâmicas, complexas e tensas. É impossível compreender qualquer forma de discurso citado sem leva-las 
em conta”10. Assim, a forma desse discurso, muito mais que seu conteúdo, é reveladora da orientação 
ativa do personagem, sua visão de mundo, seu caráter, inteligência, estupidez ou desconforto. Trata-se de 
um erro fundamental a tendência existente de se analisar o discurso citado divorciando-o de seu contexto 
narrativo. O objeto verdadeiro da análise do discurso citado deve ser justamente a interação dinâmica 
dessas duas dimensões: o discurso a transmitir e quem serve para transmiti-lo. Nas próximas linhas 
tentaremos apresentar uma forma de aproximação desse objeto. 
 

O CITADO DISCURSO QUEIROSIANO 
O uso do discurso citado, especialmente do discurso indireto li vre, permite que o narrador 

se confunda com os personagens, é dessa forma que Eça de Queirós potencializa sua ironia. A adesão, por 
meio do discurso indireto li vre, de alguns de seus narradores à mediocridade dos personagens reforça a 
característica irônica dos textos do autor. Exatamente nessa junção encontra-se a fonte de ambigüidade do 
texto queirosiano, pois personagens cômicos, tolos ou ridículos de uma forma ou outra se identificam ao 

                                                
6 CUNHA, Celso. CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985. p. 618-619. 
7 (...) Evitando, por um lado, o acúmulo de quês, ocorrente no discurso indireto, e, por outro, os cortes das 
aposições dialogadas, peculiares ao discurso direto, o discurso indireto livre permite uma narrativa mais 
fluente, de ritmo e tom mais artisticamente elaborados. Idem, p. 624. 
8 CASTRO, Gilberto de. Uma análise bakhtiniana do discurso citado em Infância e São Bernardo de 
Graciliano Ramos. São Paulo. 146 f. Tese de doutoramento em Letras — Universidade de São Paulo, 
2001. 
9 BAKHTIN, MiKhail. M.; VOLOCHÍNOV, V. N. Op. cit., p. 160. 
10 Idem, p. 148. 
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próprio narrador, de uma maneira que seus defeitos (e qualidades) parecem estar sempre hiperbolizados, 
inclusive contaminando a noção de lusitanismo. 

O provincianismo, o atraso português, foi o principal alvo da crítica de Eça de Queirós, mas 
está longe de ser único. Em seus romances, o autor também analisou o mundo das idéias de seu tempo, de 
forma bastante abrangente. Diplomata e cosmopolita, Eça soube inserir e discutir em suas narrativas, por 
meio de seus personagens, conceitos e idéias pertencentes ao imaginário ocidental. Claro que essa 
discussão ganhou um ar de “fradiquice” ao embeber-se do imaginário da pequena burguesia lusitana. Os 
conceitos criados em torno da noção de Oriente dão uma idéia mais nítida desse fenômeno, e podem ser 
observados com maior clareza nas narrativas que apresentam grandes deslocamentos de personagens, 
como O mandarim e A relíquia11. 

A atração por terras longínquas e exóticas, unida à dificuldade dos grandes deslocamentos e 
aos choques culturais que deles resultam, cria as construções imagéticas sobre o “outro lado do mundo” . 
A obra de Eça de Queirós pode ser tomada como elemento revelador do imaginário português sobre “o 
longínquo Oriente”. Esses conceitos genéricos, superficiais e populares não se apresentam na obra 
queirosiana no formato retórico da análise científica, nem em nome do próprio escritor, mas por meio de 
personagens característicos da provinciana burguesia portuguesa. Esses personagens, geralmente 
medíocres, trapalhões ou incorrigíveis malandros, permitem vislumbrar uma parte do sentimento lusitano 
do século XIX. Em O mandarim, conceitos populares sobre o oriente se fazem presentes não por meio da 
voz do narrador-personagem, mas pela voz de um outro. Vejamos o trecho em que Teodoro, assassino e 
herdeiro do mandarim chinês, toma a decisão de partir para a China: 

 

Foi numa manhã, (...) que me nasceu, de repente, a idéia de partir para a China! E, como 
soldados em acampamento adormecido, que ao som do clarim se erguem, e um a um vão se 
juntando e formando coluna — outras idéias se foram reunindo no meu espírito, alinhando-
se, completando um plano formidável... Partiria para Pequim; descobriria a família de Ti-
Chin-Fu; esposando uma das senhoras, legitimaria a posse dos meus milhões; daria 
àquela casa letrada a antiga prosperidade; celebraria funerais pomposos ao mandarim, 
para lhe acalmar o espírito irr itado; iria pelas províncias miseráveis fazendo colossais 
distribuições de arroz; e, obtendo do imperador o botão de cristal de mandarim, acesso 
fácil a um bacharel, substituir-me à personalidade desaparecida de Ti-Chin-Fu — e 
poderia assim restituir legalmente à sua Pátria, se não a autoridade do saber, ao menos a 
força do seu ouro.12 (grifo nosso) 

 

Neste trecho, em primeiro lugar há a fala do narrador-personagem, voz que situa a ação. No 
trecho em itáli co, no entanto, não se trata mais da voz do narrador, mas de uma fala de convencimento do 
personagem dirigindo-se a si mesmo. Esse discurso interior apresenta-se num discurso direto que não é 
introduzido por verbo dicendi, aspas ou travessão, o que reforça uma natureza dual: além da tomada de 
decisão e das intenções do personagem a fala ainda revela o caráter ridículo e alienado do personagem 
(patente nas observações pueris acerca das possibili dades de se tornar mandarim ou de distribuir arroz). 
Como o narrador-personagem de O mandarim fala de aventuras do passado, ele tem condições de 
analisar seu eu anterior; em última análise, o Teodoro do passado é visto com olhos críticos pelo Teodoro 
do presente. Os chavões e exageros, que reforçam a imagem de exotismo das terras orientais, revelam os 
inocentes horizontes de Teodoro (e da burguesia a que pertence), além da ironia e sarcasmo do narrador. 

A narrativa de O mandarim obedece à perspectiva do personagem Teodoro do presente 
(narrador), cujas opiniões sobre o Oriente não se encontram com as de Teodoro-personagem, que tem 
suas apreciações, opiniões e observações carregadas sempre de um tom burlesco, satírico. Por isso, o 
Teodoro-narrador constrói a paisagem oriental aproximando-se de outros personagens que apresentam o 
que pode ser denominado “discurso de autoridade” . Um bom exemplo é o secretário chinês Sá-Tó, 
homem da terra e conhecedor do povo e costumes do país (por isso detentor de conhecimento e 
autoridade para falar). 
 

Em Tung-Chu fiquei surpreendido, ao dar com uma escolta de cossacos que mandava ao 
meu encontro o velho general Camilloff, heróico oficial das campanhas da Ásia Central, e 

                                                
11 Essa questão também se apresenta de forma muito interessante, mas bastante diversa em O Egito, já 
fora do âmbito do texto estritamente romanesco. 
12 QUEIRÓS, Eça de. O mandarim. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 44-45. 
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então embaixador da Rússia em Pequim. Eu vinha-lhe recomendado como um ser precioso 
e raro; e o verboso intérprete Sá-Tó, que ele punha ao meu serviço, explicou-me que as 
cartas de selo imperial, avisando-o da minha chegada, recebera-as ele, havia semanas, 
pelos correios da Chancelaria que atravessam a Sibéria em trenó, descem a dorso de 
camelo até à Grande Muralha tártara, e entregam aí a mala a esses corredores 
mongólicos, vestidos de couro escarlate, que dia e noite galopam sobre Pequim. 13 

 

Temos aqui o retrato de um Oriente exótico, mágico e imenso, por meio da fala de um 
“chinês” . O discurso se constrói na forma indireta e é introduzido pelo verbo “explicou” , aqui o “verboso 
intérprete” extrapola suas funções consulares e estende-se sobre a forma em que foi entregue a carta. 
Essas explicações não fazem parte de um encontro protocolar e o exagero dá o tom burlesco do discurso 
de autoridade. 

Há momentos, porém, em que o discurso de autoridade se confunde com o do personagem-
narrador. Um deles ocorre quando Teodoro conversa sobre seus planos de desposar uma chinesa e tornar-
se mandarim com o polido Camilloff, embaixador russo na China e conhecedor da burocracia oriental: 

 

O venerando russo, franzindo o seu nariz adunco de milhafre, pôs-me ainda outras objeções 
que eu vira erguerem-se diante do meu desejo — como as muralhas mesmas de Pequim —; 
nenhuma senhora da família Ti-Chin-Fu consentiria jamais em casar com um bárbaro; e 
seria impossível, terr ivelmente impossível que o imperador, o Filho do Sol, concedesse a 
um estrangeiro as honras privilegiadas dum mandarim... 14 (grifo nosso) 

 

Aqui, a fala do diplomata em discurso indireto li vre faz com que o trecho assuma também 
características da voz do narrador. Camilloff, por exemplo, jamais chamaria Teodoro de “bárbaro”, sua 
polidez e capacidade de medir palavras o impediriam. No entanto, essa palavra qualifica perfeitamente o 
que o embaixador quis dizer, numa demonstração da cumplicidade do narrador-personagem com o 
diplomata, tornando comum aos dois o conhecimento acerca do país. O retrato do exotismo dos costumes 
chineses, porém, não abre mão das impressões exageradas do embaixador, patente no uso do adjetivo 
seguido do advérbio: “ terrível” , “ terrivelmente”, característicos de Camill off. 

O discurso de autoridade, de alguém que conhece o lugar exótico, aparece também em A 
relíquia. Nesse romance quem assume o papel é o pesquisador alemão Topsius. Sua sabedoria de gabinete 
funciona, num primeiro momento, como senha para que Raposão leve para sua tia um ramo de um 
ordinário arbusto de espinhos, como se fosse a própria coroa do Cristo. Num segundo momento, quando o 
narrador-personagem tem seu delírio e viaja no tempo até o dia da crucificação, Topsius assume o papel 
de guia: 

 

Mais adiante o facundo Topsius deteve-me ainda, apontando-me outra vivenda de campo, 
escura e severa entre ciprestes; e disse-me baixo que era de Osanias, um rico saduceu de 
Jerusalém, da família pontifical de Boethos, e membro do Sanedrim. Nenhum ornato pagão 
lhe profanava os muros. Quadrada, fechada, hirta, ela reproduzia a austeridade da lei. Mas 
os largos celeiros, cobertos de colmo, os lagares, os vinhedos, diziam as riquezas feitas de 
duros tributos; no pátio dez escravos não bastavam a guardar os sacos de trigo, odres, 
carneiros marcados de vermelho, recolhidos em pagamento do dízimo nesse dia de Páscoa. 
(...)15 

 

Essa cena se constrói sobre uma mistura de discursos citados. A fala de Topsius é 
introduzida com um verbo dicendi, o discurso indireto li vre do pesquisador identifica o proprietário da 
vivenda, Osanias. Mas logo surgem observações sobre a propriedade. Seriam elas ainda de Topsius? Ou o 
narrador-personagem descreve o que vê? Se é a fala apenas do narrador, como ele pode divisar por entre 
os muros quadrados o trabalho dos escravos e, mais importante ainda, fazer as observações sobre a fonte 

                                                
13 Ibidem, p. 47. 
14 Ibidem, p. 51. 
15 QUEIRÓS, Eça de. A relíquia. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 104. 
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da riqueza do saduceu? Percebe-se, aqui, o quanto as vozes de narrador e personagem se confundem na 
prosa de Eça de Queirós.  

A construção de imagens do Oriente se dá, assim, sempre por meio do discurso do outro. 
Nos romances de Eça de Queirós que apresentam grandes deslocamentos, esse discurso se realiza a partir 
da ótica ou do português mediano, por exemplo, Teodoro, ou de conhecedores da região, “autoridades” no 
assunto, como Topsius. Evidentemente, essas autoridades, revestem-se de características burlescas e suas 
descrições sempre surgem exageradas ou reveladores de um imaginário recheado de senso comum acerca 
do exotismo oriental. O caráter burlesco dos personagens contamina o narrador, e nessa superposição de 
vozes baseia-se grande parte do efeito irônico da linguagem queirosiana.  
 

RESUMO: Esta análise enfoca o uso do discurso citado para as descrições do Oriente nos romances O 
mandarim e A relíquia. Em imagens irônicas e críticas, Eça de Queirós revela o imaginário ocidental do 
século XIX sobre as distantes regiões orientais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Discurso citado; Eça de Queirós; Oriente. 
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ABSTRACT: this work presents the letters written by Teresa Margarida da Silva e Orta to Frei Manuel 
do Cenáculo. She was the first woman to write and publish a novel on the Portuguese literary world, and 
he is a relevant Illuminist character. These letters are autobiographical testimonies over some obscure 
aspects of her li fe. 
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Os grandes senhores são temidos pelo 
poder, e amados pelo dar. 
Teresa Margarida da Silva e Orta 
 

Teresa Margarida da Silva e Orta foi a primeira mulher a publicar um romance em língua 
portuguesa. Nascida em São Paulo em 1711, foi com a família para Portugal em 1716 e nunca mais 
voltou ao Brasil. A vida dela daria um romance, pois é repleta de lances inusitados para uma senhora do 
seu tempo. O pai, provedor da Casa da Moeda de Lisboa, destinara-a à vida religiosa; ela escolheu o amor 
e fez um casamento, aos 16 anos, à revelia da família. Essa ousadia custar-lhe-ia a inimizade com os pais 
e irmão, o escritor Matias Aires, que consideravam o marido, Pedro Jansen Moeller, um oportunista. Em 
1752, publicou sob o pseudônimo de Dorotea Tavareda Engrássia Dalmira, anagrama perfeito de Dona 
Teresa Margarida da Silva e Orta, as Máximas de virtude e formosura. No ano seguinte, em 1753, o 
marido faleceu e ela ficou com 12 filhos pequenos para criar e muitas dívidas para administrar. Estas 
diziam respeito, sobretudo, ao engenho de serrar madeira que seu marido possuía no Maranhão. Para este 
momento, escolhi falar sobre a correspondência para Frei Manuel do Cenáculo, já que essas cartas 
mostram como esta senhora do século XVIII se move na corte e na sociedade letrada do seu tempo.  

Frei Manuel do Cenáculo (1724-1804), figura relevante da cultura portuguesa da segunda 
metade do século XVIII , pertencente à Ordem Terceira de São Francisco exerceu, entre outras funções, a 
de professor da Universidade de Coimbra (1751-1755); confessor e mestre do príncipe D. José (1761-
1788) - neto do rei D. José I e primogênito de D. Maria; bispo de Beja e Presidente da Real Mesa 
Censória, desde a sua criação. Este órgão foi criado em abril de 1768, pelo Marquês de Pombal, para 
substituir a censura até então exercida de forma tripartida, isto é, pelo Santo Ofício, o Ordinário e o 
Desembargo do Paço. São três as cartas conhecidas que Teresa Margarida escreveu para o bispo de Beja. 
Encontram-se na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora, integrando o espólio de Frei Manuel do 
Cenáculo.  

A primeira das cartas foi redigida em 2 de setembro de 1768, na quinta do Grajal, isto é, 
poucos meses após o franciscano ter assumido a presidência da Real Mesa Censória. Por se encontrar na 
quinta do Grajal, distante alguns quilômetros de Lisboa, pede a intermediação de Frei Manuel do 
Cenáculo junto do Marquês de Pombal. Diz ao franciscano que já tentara falar com o Marquês, e por não 
ter conseguido, dirigira-se a Francisco Xavier de Mendonça, irmão do conde de Oeiras e secretário de 
Estado da Marinha e Negócios Ultramarinos. Dissera-lhe ter em mãos “um papel em que se liam os erros 
dos P P da Companhia” e este mandara que “sem demora o remetesse” a Pedro Gonçalves Cordeiro, 
chanceler-mor da Casa da Suplicação, o mais graduado juiz do reino.  

Teresa Margarida afirma ter feito de imediato o proposto pelo secretário de Estado. 
Recorria a frei Manoel do Cenáculo para que este soubesse do Marquês se era “do seu agrado” continuar 
“o Diálogo principiado ou a relação” . A autora manifestava o seu parecer, dizendo achar que o “Diálogo” 
faria mais efeito, colocava-se ao seu dispor, afirmando “e me ordene em que lhe obedeça”. Na margem 
inferior esquerda, pode-se ler à guisa de post-scriptum: “os papeis que remeto não são mais que borrões 
do que estava delineado” .  

Os papeis de que fala a autora nesta carta, provavelmente, perderam-se. Na Biblioteca de 
Évora, apenas se encontra a correspondência não havendo nenhum anexo. Que papeis seriam esses? Eram 
escritos contra os jesuítas, sabemo-lo, porém não poderia tratar-se da Relação abreviada da república, 
que os religiosos jesuítas das províncias de Portugal e Espanha estabeleceram nos domínios 
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ultramarinos das duas monarquias, um dos mais conhecidos libelos anti-jesuiti cos que circularam 
anonimamente por Portugal e Europa. Publicado em dezembro de 1757 e redigido pela secretaria de 
Estado, foi traduzido em diversas línguas, tendo circulado cerca de 20 000 pela Europa (AZEVEDO, 
1909, p. 194-7). Por isso, não poderia ser a esse panfleto que se referia Teresa Margarida. É provável que 
a referência diga respeito a escritos que integrariam a Dedução cronológica e analítica, obra anti-jesuítica 
posta a circular naquele ano, cuja página de rosto estampa a autoria de José Seabra da Silva, procurador 
da coroa. Sabe-se, no entanto, que a referida obra foi idealizada pelo Marquês de Pombal, mas a sua 
feitura resultou de um trabalho em que intervieram diversos autores. Entre os autores a quem é atribuída a 
escrita da Dedução cronológica citam-se o próprio José de Seabra, Frei Manuel do Cenáculo, Luís 
António Verney, autor do Verdadeiro método de estudar, obra publicada sob anonimato, na Itália, em 
1746. A Dedução cronológica é composta por dois grossos volumes nos quais se defende a tese de que, 
após a entrada dos jesuítas em Portugal,  

 

as letras agonizam, o comércio definha, a navegação decai, o poder militar abate, perdem-se 
as virtudes cívicas, e desaparece o equilíbrio nas relações assim entre a coroa e a igreja 
como entre o rei e os vassalos. (AZEVEDO, 1909, p. 348). 

 

A autora teria motivos para participar da campanha contra os jesuítas. Por um lado, 
atribuiria o fracasso do engenho de serrar madeira, estabelecido pelo marido no Maranhão, à falta de mão 
de obra, o que poderia atribuir ao empenho da Companhia de Jesus por esta não permitir que os índios 
trabalhassem para os colonizadores que tinham de recorrer à mão de obra dos escravos negros, o que 
onerava os empreendimentos. Por outro lado, Teresa Margarida pertencia a um grupo de intelectuais, os 
estrangeirados, que defendia a reforma política, administrativa e pedagógica.  

A segunda carta, escrita em “casa, em sexta-feira, 6 de Abril de 1770” , é um pedido para 
que frei Manuel do Cenáculo interceda por ela na Real Mesa Censória, junto de diversos membros, 
mencionados na carta, citando legislação que, segundo Teresa Margarida, a favorece. Começa usando o 
artifício retórico de indagar como tática de adesão do seu interlocutor, para, em seguida, passar a expor o 
motivo da carta. Ouçamos as suas palavras: 

 

Onde melhor que aos pés de V. Exa  poderá respirar a minha esperança livre das 
contradições com que se me opõe a contrária fortuna? Consta-me que ontem se resolveu a 
dúvida de ser ou não cortesão o Provedor da Moeda; e sei que se assentará não o ser, e que 
pela mesma razão não serão espúrios os filhos de Matias Aires, meu irmão, porque não era 
o coito punível, e que só os filhos do que assim fosse serão espúrios e insucessíveis.  
 

Pelo trecho citado, ficamos a saber que a autora continuava tendo na corte quem a 
informasse, antecipadamente, de decisões do seu interesse. Conta ao Presidente da Real Mesa Censória 
ter sabido que o cargo de provedor da Casa da Moeda não assegurava ao seu ocupante ser cortesão, ou 
seja, ser aceito e freqüentar a corte. Por essa razão, seu irmão seria considerado plebeu e os filhos fariam 
jus à herança. Mas a autora demonstraria que seu irmão era cortesão, o que tornaria os sobrinhos espúrios, 
pois Matias Aires não havia casado com D. Elena Josefa da Silva, a mãe de seus filhos1, embora não 
houvesse nenhum impedimento “não relevável (impedimento impediente), como o estado clerical ou um 
prévio casamento com outrem” (HESPANHA, 1998, p. 246). Alegava Teresa Margarida: 

 

Este acento ainda que seja contra mim na circunstância de cortesão, certamente é a meu 
favor, porque se determina que são espúrios e insucessíveis os de coito punível, quais são 
os da contenda, porque nos meus embargos se mostra que o são. 
 

                                                
1 Matias Aires tinha dois filhos naturais: José Aires e Manuel Inácio, nascidos respectivamente a 16 de junho de 1742 
e a 24 de julho de 1748.  
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Invocava a autora a “ lei do li vro 5 § 33” 2 e pedia a Frei Manuel do Cenáculo para “ lembrar 
na Mesa Censória” a referida lei. Antes de finalizar a carta, pede desculpa por: 

 

Tanto incómodo para socorrer a minha justiça com o seu respeito, a sua eficácia, e a sua 
piedade: não vou à sua presença pedir-lhe este favor, porque julgo incomodá-lo menos 
invocando por este modo a sua proteção; mas farei diligência por encontrar a V. Exa  no 
Paço, onde também saberei se há alguma notícia do outro negócio em que lá lhe falei.  

 

Qual seria o “outro negócio” a que Teresa Margarida se refere? É provável que se tratasse 
das pendências relativas aos negócios no Maranhão, porém não posso afirmá-lo peremptoriamente, posto 
que, ainda do ano de 1770, há uma outra carta, anterior ao mês de agosto, na qual a autora pede ao bispo 
de Beja que interceda, novamente, junto ao Marquês de Pombal. As palavras revelam a afli ção em que 
Teresa Margarida se encontrava. Diz a autora: 

 

Busquei a V. Exa  no Paço quando já se havia retirado, e vou por este modo à sua presença, 
valendo-me da sua piedade para sossego da afli ção em que me vejo: queira V. Exa 

patrocinar-me para com o senhor Conde de Oeiras, certificando-lhe que dera um dois 
papeis de D. Theresa de Melo, a El-Rei, e a V. Exa , na certeza de que continham a mais 
pura verdade, parecendo-me moralmente impossível o fingimento que se diz, pois eu me 
havia procurado certificar não só examinando pessoas familiares da mesma senhora, como 
ponderando-lhe os perigos o que ameaçava o mentir ao Rei. 
 

A angústia de Teresa Margarida era motivada pelo temor que esta tinha de ver seu filho 
mais novo e ela própria punidos por arquitetarem um plano para que se realizasse o casamento deste com 
Teresa de Melo, herdeira da Casa dos Melo, familiar de Sebastião José de Carvalho e Melo. Agostinho 
Jansen, o filho mais novo, tinha, então, 22 anos e o hábito de freqüentar as grades dos conventos. 
Conhecera, no convento da Encarnação, fundado no século XVI, pela infanta D. Maria, filha de D. 
Manuel I, localizado na freguesia da Pena, em Lisboa, D. Theresa José Xavier da Cunha e Melo e 
apaixonara-se. Esse amor fora correspondido e ambos planejaram repetir a história dos amores dos pais 
do rapaz, alegando o “estado” em que se encontrava D. Theresa. Pretendiam casar, à revelia da família da 
noiva, mediante autorização especial da Igreja. Esse plano, no entanto, contrariava a vontade de Henrique 
de Melo de Sousa e Lacerda, tio e tutor de D. Theresa, que desejava continuar a administrar os bens da 
sobrinha.  

Teresa Margarida afirma ter averiguado tudo com familiares de Teresa de Melo e com a 
jovem, por isso havia entregue “os papeis” desta ao rei e a frei Manuel do Cenáculo, ciente “de que 
continham a mais pura verdade” , já que sabia o que um falso testemunho acarretava. A autora tinha, pois, 
agido de boa fé e iria prová-lo na sua defesa, estava, no entanto, temerosa, por saber que os seus inimigos 
procurariam atribuir-lhe a culpa. Recorre ao franciscano: 

 

Para que não tome corpo mais o ódio que a justiça; e não entenda V. Exa que a culpa me 
faça tímida, sim acredito que tem um parente do senhor Conde, a quem devem boa amizade 
os meus inimigos domésticos. 

 

Receava Teresa Margarida os “ inimigos domésticos” , provavelmente seus sobrinhos – 
filhos de Matias Aires – com quem tinha pendências nos tribunais relativas à herança de seu pai e irmão. 
Esses sobrinhos seriam amigos do tutor de Teresa Melo e ambas as partes ficariam satisfeitas se 
conseguissem prejudicar as duas mulheres. Afirma: 

 

Eu não sei Exmo Sr  faltar à verdade, sei amar a honra, respeitar o soberano, e abominar 
enganos e tudo se fará evidente quando se examine qual é a minha conduta. [...] Eu fui a 

                                                
2 Não consegui, até o momento, saber o que diz a lei alegada por Teresa Margarida, mas creio dizer respeito aos 
fil hos de cortesãos. 
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mais enganada; V. Exa queira valer a inexplicável afli ção com que sinto que se possa julgar 
manchada a minha verdade e que eu concorreria para um vil íssimo engano. 

 

É uma mulher acuada que se dirige a frei Manuel do Cenáculo, pedindo-lhe que a “ livre do 
susto” em que se encontra, esperando que este lhe dê instruções. Os pedidos feitos não foram atendidos. 
Teresa Margarida não passava, naquele momento, de uma viúva que se encontrava em dificuldades 
financeiras. Na corte, já não tinha quem lhe valesse. Os que por ela podiam interceder, há muito estavam 
mortos. Aos olhos do Marquês de Pombal, o casamento de uma familiar sua com o filho da viúva não 
traria vantagem alguma aos Melo; viria, pelo contrário, prejudicar o tio e tutor de Teresa de Melo e este já 
teria exposto o seu plano ao Marquês. Em conseqüência disso, todos foram julgados e punidos. O filho foi 
degredado para Angola. Teresa de Melo e seu irmão, Estevão Soares de Melo, foram consideradas 
pessoas indignas de pertencer à Casa dos Donatários de Melo. Por isso, o rei determinava, através de 
alvará, passado a 31 de agosto de 1770, que fossem: 

 

Privados, assim eles, como os seus descendentes nos casos de os terem, de todos e 
quaisquer bens de Coroa, e Ordens, a que aliás pudessem ter qualquer direito, ou ação, e 
fiquem desnaturalizados da família, a que antes pertenceram, e tanto injuriaram para serem 
daqui em diante tidos, havidos e reputados por estranhos dela para todos os efeitos de Facto 
e de Direito.. [...] Mando que por efeito deste, como se os sobreditos mortos fossem, passe 
logo com todo o domínio e posse de todos os bens da Coroa, Ordens e Patrimoniais de 
qualquer natureza, que sejam, e com todas as acções a ela pertencentes, ao imediato 
sucessor Henrique de Melo de Souza e Lacerda, que imitando aqueles de quem descende, 
se acha louvavelmente empregado no Meu Real Serviço (Leis, livro 11, fólio 284 e 284 v)3. 

 

Os temores de Teresa Margarida tinham fundamento. O plano para beneficiar o parente do 
Marquês fora executado, passando aquele a ser dono de todos os bens dos sobrinhos. O destino de 
Estevão Soares de Melo, irmão de Teresa Melo, foi o degredo em Angola; a irmã o confinamento no 
mosteiro da Vila de Cós, locali zado no distrito de Leiria. Quanto a Teresa Margarida, melhor sorte não 
lhe fora reservada, pois ficou encarcerada no mosteiro de Ferreira de Aves, distrito de Viseu, afastada dos 
seus e de Lisboa durante cerca de 7 anos. A máxima “os grandes senhores são temidos pelo poder, e 
amados pelo dar” por ela divulgada no romance, afinal, nem sempre funciona... 

 

RESUMO: Neste trabalho, abordo as cartas escritas por Teresa Margarida da Silva e Orta, a primeira 
mulher a escrever e a publicar um romance no mundo lusófono, para Frei Manuel do Cenáculo, figura 
relevante do iluminismo português. Esta correspondência constitui um testemunho autobiográfico sobre 
pontos obscuros da vida da escritora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; iluminismo; vida privada; vida pública. 
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O conto "A gorda indiana", do livro Contos do nascer da terra, de Mia Couto, é uma 

narrativa como aquelas que nos chegaram pela tradição oral, com pitadas da contemporaneidade.  Num 
breve resumo, temos: 
 

Era uma vez uma indiana viciada em televisão, que (de tanto comer e beber coisas 
anunciadas na tv como, talvez, batatas fritas, sandwiches do McDonalds e Coca-cola – elementos que eu, 
leitora, acrescentei a essa que já é a minha narrativa) engordou tanto até não poder mais sair do quarto. 
"Atirada a um leito, tonelável...", e impossibili tada, portanto, de movimentar-se ela permanecia cerceada 
no espaço da sua cama, pela imensidade da sua carne, vendo o que se descortinava no mundo lá fora pelo 
acionamento do controle remoto.  Esse aparelho, de fáli ca forma, era acariciado pela moça enquanto 
lavavam e secavam-lhe as dobras, o seu aparentemente único prazer.  Um dia, chegou a sua casa um 
“viajeiro” que se apaixonou por aquele mundão de carne.  "Você tem tanta mulher dentro de si que eu, 
para ser polígamo, nem precisava de mais nenhuma outra...” , disse ele a Modari – ela assim se chamava. 
Ele então, substituindo os criados, passou a lavá-la e a cuidar dela.  Nesse ritual amoroso consumou-se o 
ato, após esforçadas tentativas.  Amavam-se.  Para surpresa de todos e dela própria,  Modari começou a 
emagrecer na mesma proporção da intensidade de seu amor.  Mas não pensem vocês que a varinha de 
condão televisiva ficava esquecida enquanto eles se amavam.  Modari insistia em tê-la junto a si, mesmo 
depois de ter-lhe pedido o amado que deixasse na cabeceira “pelo menos durante o enquanto” . No último 
encontro de amor, ela, magrinha, magrinha, transparente mesmo, desapareceu dos braços do amado. 
“Modari se extinguira.  Seu corpo saíra da vida dela, o tempo se exilara de sua existência.  A indiana se 
antigamentara.  O homem ainda escutou, algures na sala, tombar a caixinha do controle remoto.”  
 

A delícia do conto deriva da diversidade de leituras possíveis, como essa em diagonal que 
tento fazer, ao destacar no comportamento da protagonista as marcas de um tempo e de uma cultura 
contemporânea: o tempo do agora, marcado pelas redes de comunicação  e, especialmente, pela culto da 
televisão.  A televisão leva Modari a um mundo sem fronteiras, que se contrapõe ao seu próprio mundo: o 
da cultura indiana tradicional, oralista, com seus deuses e castas, com a qual ela vai perdendo os laços 
pela superposição de uma outra cultura, globalizada.  Essa cultura invade de tal forma as casas e as vidas 
de comunidades anteriormente consideradas remotas, que não têm como resistir a tão poderoso invasor.  
O resultado desse ataque avassalador configura-se como uma sociedade homogeneizada, recolonizada, 
portanto, pelos meios de comunicação, substitutos mais do que eficientes dos antigos colonizadores 
gregos, romanos, portugueses, ingleses, espanhóis etc, só para falar dos mais recentes... 

O efêmero, o transitório, o falaz como o amor, a vida e a imagem da televisão constroem 
essa espécie de fábula contemporânea, que suscita indagações já a partir da apresentação da personagem 
Modari:  “A gorda indiana”.  Por que não moçambicana, se o autor é de Moçambique, ou mesmo 
portuguesa, como os colonizadores brancos? Outros contos do li vro – “O indiano dos ovos de ouro” e “O 
viúvo” – apresentam personagens da mesma etnia que Modari, envolvidos numa atmosfera própria, de 
crenças e superstições, reveladas em cenas que beiram o fantástico.  A propósito, o fantástico nos contos 
de Mia Couto pode ser visto como uma conseqüência natural da ambiência mística da terra africana. 

Moçambique é um país multi-racial.  Além da população predominantemente negra, uma 
percentagem de brancos, descendentes de portugueses, e de indianos, ligados ao comércio, dividem o 
espaço cultural e físico do país.  Fincado em suas raízes, Mia Couto, radicado em Portugal como tantos 
outros seus conterrâneos, traz em seus textos esse mix cultural em que se formou, através de uma 
linguagem muito especial que traduz os hibridismos da cultura moçambicana.    
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Essa gente indiana, a gente de Modari, que para Moçambique foi no lastro/rastro das naus 
portuguesas, de fortes tradições culturais, depois de séculos de dominação estrangeira – tanto no Oriente 
quanto no Ocidente – apresenta uma identidade de natureza intrinsicamente hibridizada, como toda 
identidade e, especialmente, as identidades diaspóricas, (conforme estudos de Stuart Hall e de outros 
cientistas).  Essa gente indiana que adquiriu uma outra identidade em estrangeiras terras, costurando a sua 
cultura a uma outra (ou a outras: a portuguesa, e a das diversas nações africanas, no caso de 
Moçambique), se vê agora nocauteada pelas redes de informação, bancos de dados e tecnologias de 
comunicação eletrônica, assimilando como suas atitudes e comportamentos diversos.  

Com a globalização, povos situados em regiões distintas do planeta têm sua identidade 
cultural alterada à medida que os limites nacionais são reconfigurados ou subvertidos por fluxos de 
informação e de capital. Esse fenômeno da alteração da identidade cultural de vários grupos sociais, que 
se reali za através da difusão de produtos midiáticos comercializados freqüentemente entre nações pobres 
e ricas é descrito com muito pessimismo como "clonagem cultural" por Baudrillard1 

Mas há, porém, quem acredite que este tipo de clonagem possa ser evitada. Em conferência 
sobre capitali smo e cultura e, especificamente, sobre o imperiali smo cultural exercido pelos Estados 
Unidos, o historiador inglês Paul Johnson destacou o papel cultural da França, país resistente à 
globalização, em dois importantes momentos: no final do século XIX, com os impressionistas, quando a 
pintura francesa passou a questionar o sistema figurativo tido como norma então; e no período posterior à 
Segunda Grande Guerra, quando se impôs ao mundo através da filosofia de Sartre e da moda de Christian 
Dior.2 

Gianni Vattimo3acredita que essa sociedade homogeneizada que está se constituindo não se 
espelha no modelo orwelli ano de sociedade, com o Grande Irmão direcionando o comportamento, os 
desejos e as esperanças dos indivíduos. Para Vattimo, a homogeneização do comportamento, dos valores 

e gostos no mundo globalizado contraria as previsões pessimistas de Adorno e da Escola de Frankfurt __ 
que em meados do século XX fizeram a crítica melancólica à sociedade que se afirmava como mundial, 

calcada no modelo americano e consumista __ porque não nega a nenhuma minoria o acesso ao que se 
denomina "supermercado global" da mídia de massa.  O grande problema decorrente da globalização, 
segundo Vattimo, refere-se à educação e formação dos indivíduos, a Bildung, cada vez mais difícil face à 
dissolução dos laços sociais básicos de uma comunidade.  A essa dificuldade ele atribui a violência nas 
escolas e nas diversas formas em que se evidencia a neurose social e os diversos fundamentali smos, que 
ele entende como reação a essa dissolvência de valores e costumes e tentativas de resgate da comunidade 
originária.  Para o filósofo italiano, são vãs essas tentativas pela impossibili dade de se deterem as 
transformações sociais determinadas pela tecnologia e pelo mercado mundial. 

Do ponto de vista cultural, tanto as novelas brasileiras e mexicanas, os filmes de lutas 
marciais inspirados nos filmes de Kung Fu, de Hong Kong, os desenhos animados japoneses, quanto os 
enlatados da TV americana são vistos em todo o mundo, veiculados por poderosos meios de comunicação 
de massa. Talvez por isso, a televisão – essa janela para o mundo – foi a primeira a ser aberta no quarto 
da gorda Modari. 
 

A vida dela se distraía.  Lhe ligavam a televisão e faziam desnovelar novelas.  Modari 
chorava, pasmava e ria com sua voz aguçada, de afinar passarinho.  Nos botões do controle 
remoto ela se apoderava do mundo, tudo tão fácil , bastava um toque para mudar de sonho.  
Rebobinar a vida, meter o tempo em pausa.  Afinal, o destino está ao alcance de um dedo.  
Modari, de dia, nocturna.  De noite, diurna.  No ecrã luminoso a moça descascava o tempo. 
(p. 33) 

 

Na sensível l inguagem em que Mia Couto constrói a narrativa, temos a imagem da vida que 
                                                        
1 BAUDRILLARD, Jean.  Pela ontologia do universo midiático.  Do humano ao desumano, à luz do 
virtual e da clonagem. Palestra proferida durante conferência promovida pela UNESCO, na Universidade 
Candido Mendes, sobre Mídia e Percepção Social, Rio de Janeiro, 18 maio 1998. 
 
2 NATALLI, João Batista.  Capitalismo e cultura em Viena.  Folha de São Paulo, 7 jun. 1998.  Mais!, p. 
13. 
3 VATTIMO, G.  The Mass-Overman. Palestra proferida durante conferência promovida pela UNESCO, 
na Universidade Candido Mendes, sobre Mídia e Percepção Social, Rio de Janeiro, 19 maio 1998. 
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passa pelos olhos – janelas da alma  para os medievais – apenas com o toque de um dedo.  Em pleno dia, 
a noite na tela.  Na negra noite, o sol radiante.  E assim Modari passava o seu tempo, vivenciando alheias 
vidas em terras e épocas diversas, assistindo tudo que aparecia “no ecrã luminoso” , pois já não tinha a 
opção de rebobinar a própria vida, presa à exiguidade da sua cama. 

O processo de veiculação de produtos midiáticos, envolvendo DVD, cinema, ou jogos 
eletrônicos – por quase todos os países desenvolvidos ou não, constitui-se em fenômeno claramente 
mercantili sta em que esses produtos de comercialização induzem ao consumo de outros produtos que a 
eles vêm atrelados: cd`s, bonecos, revistas, camisetas etc...  Em relação à contribuição para a cultura do 
resto do mundo é bom lembrar que a sociedade globalizada não parece se nortear por interesses além dos 
puramente econômicos, sendo bastante discutível a qualidade de grande parte do material difundido. 

Nesse aspecto econômico, Marx teria previsto a tendência da economia a se 
institucionalizar, traduzida hoje no fenômeno da globalização. As teorias de Marx têm sido debatidas e 
revistas ao longo dos mais de cento e cinqüenta anos da publicação do Manifesto Comunista.  A 
atualidade do manifesto e a capacidade de antecipação de Marx, "o primeiro pensador da modernidade", 
segundo Anthony Giddens, sobressaem nesta época de pós-comunismo.    Além disso, foi Marx "o 
primeiro teórico a perceber que a Revolução Industrial criara uma revolução tecnológica permanente” 
GIDDENS (1998:28).  Essa revolução tecnológica promovida pela revolução industrial e científica a 
partir do final do século XIX permitiu o surgimento de novas representações do mundo, que passa a ser 
fabricado artificialmente e reproduzido em imagens montadas de modo que "a ótica da ilusão motora 
renova a ilusão de ótica" VIRILIO (1993:48).  Temos, desde então, o cinema, criado no século XIX, a 
televisão e a informática, de meados do século XX, como os grandes meios de construção de imagens 
ilusórias do real, simulacros do simulacro. 

Voltando ao conto:  se a relação de Modari com o mundo era mediada pela linguagem da 
televisão, não poderia ela desfazer-se do controle remoto mesmo quando passou a ter um amor ao vivo e a 
cores com o "viajeiro".  Criada frente à tv, como grande parte da juventude atual, que outra linguagem 
traduziria melhor para ela a realidade?  Confinada ao quarto, contando, a princípio, só com a janela 
televisiva, os acontecimentos em torno e a sua própria vida só tinham sentido “...dentro das formas 
visuais e auditi vas do discurso televisivo” . HALL (2003:388) Portanto, ao viver o amor pela vez primeira 
em toda a sua plenitude e não somente a sua representação em telenovelas, o real teria sido demais para 
ela, que não o suportara, transportando-se para o outro lado – da tela? da vida? – não sei, tornando-se ela 
própria uma representação, uma ficção da ficção. 

Se a cultura conecta a análise literária à investigação de conteúdo social, alinhavo aqui a 
informação de que toda uma audiência global passa a assimilar como seu um passado que lhe é 
apresentado pela cultura midiática. Pessoas em todos os lugares lembram-se de um passado que só 
aconteceu de fato no cinema e na TV: é a penetração da mídia eletrônica na memória coletiva e 
individual.  Algo de semelhante se verifica na famosa frase do escritor argentino Jorge Luís Borges, que 
cito de memória:  "As lembranças mais nítidas que tenho da infância não são das coisas que vivi, mas das 
que li ". 

O conto de Mia Couto, contemporâneo, atualiza o discurso literário, adaptando-o à 
sociedade midiática e interligada que desembarca/embarca no século XXI em mares nunca navegados 
como d´antes.  Tempo em que as distâncias são superadas pela velocidade das comunicações, que rompe 
quaisquer fronteiras, estéticas, culturais ou geográficas. 
 

RESUMO: A partir do conto do escritor moçambicano Mia Couto, A gorda indiana, aborda-se o 
hibridismo cultural das sociedades colonizadas pelos europeus no passado e recolonizadas pelos meios de 
comunicação no presente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hibridismo; globalização; mundo sem fronteiras; tv; recolonização. 
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As constelações são, no momento, uma idéia recorrente, ou o ponto de partida dos 
romances de Mário Cláudio. Primeiro veio Ursamaior, de 2000, em que são narrados os diferenciados 
percursos de cinco reclusos de uma prisão portuguesa dos tempos atuais, personagens que, identificados 
às cinco estrelas da constelação que dá nome ao li vro, adquirem caráter universal, em sua isolada 
condição à margem da sociedade. Depois, veio o romance de que agora nos ocupamos, publicado em 
2002, em que às sete estrelas da constelação de Oríon são associados os destinos de sete crianças judias 
do Portugal do século XV. E, para o próximo ano, o autor já anunciou a publicação de Gêmeos, onde 
serão expostas as relações entre duas personagens, um velho pintor e sua enteada, aparentemente na 
retomada do tema dos conflitos entre gerações. Assim, apesar de constituídas por situações, personagens e 
épocas distintas, a idéia contida em seus títulos, e retomada no interior de cada li vro, confere a estas obras 
a unidade desejável para que se configurem como mais uma trilogia no percurso ficcional do autor: todas 
contêm, como as constelações, um grupo heterogêneo de seres que, reunidos ao acaso, acabam por formar 
um conjunto coerente e carregado de significados. Para além desta primeira aproximação, os três li vros 
guardarão entre si um segundo e fundamental ponto em comum: o fato de possuírem como preocupação 
evidente o questionamento das relações de poder, como esclarece em entrevista o próprio Mário Cláudio, 
afirmando que, embora independentes, os três romances “têm como fio comum o diálogo entre o poder da 
maioria e os comportamentos marginais ou desviantes” (CLÁUDIO, 2003b: 48).  

No caso de Oríon, a discussão sobre o poder se corporifica, de maneira contundente, no 
episódio histórico que serve de base à narrativa, ou seja, a deportação, por ordem de D. João II , em 1493, 
de um numeroso grupo de crianças judias para as ilhas de São Tomé e Príncipe. A violência do poder 
instituído se evidencia aí, em primeiro lugar, contra a parcela do povo judeu habitante de Portugal do 
século XV, considerada ameaçadora para os interesses da coroa e, como sabemos, tenazmente perseguida, 
sob o disfarce da defesa da fé cristã, pelos monarcas da Península Ibérica, desde antes mesmo da 
instalação da Inquisição. No entanto, tal violência revela-se particularmente cruel, no caso retomado pelo 
li vro, por se abater sobre a parte mais intensamente frágil de uma minoria já em si fragilizada: atingindo 
impiedosamente os pais judeus, D. João II , como um Herodes do século XV, castiga de forma desumana 
suas crianças, separando-as das famílias, submetendo-as a uma viagem marítima em condições 
deploráveis, exilando-as em uma ilha quase selvagem da África, abandonadas praticamente ao seu próprio 
destino. Sobre tão chocante fato histórico, segundo Mário Cláudio, “não há documentação nenhuma. Há 
apenas duas passagens em crônicas da época – uma de Garcia de Resende e outra de Damião de Góis” 
(CLÁUDIO, 2003 b: 48). Diz o escritor que, segundo o relato destas “referências muito incidentais”, 
essas crianças, “em princípio, iriam morrer, como aconteceu à maioria” (CLÁUDIO, 2003b:48)  

Da minoria que sobreviveu, parece que pouco se soube. No entanto, no espaço da ficção, 
serão relatados os destinos de sete supostos sobreviventes que, marcados pela tragédia de sua infância 
perdida, enfrentarão, cada um à sua maneira, os desafios e os mistérios com que se depararem, 
estabelecendo seus trânsitos na convivência com colonos portugueses e escravos africanos, divididos 
entre submissão, cumplicidades, proteções e explorações. Expondo esta complexa rede de relações, Mário 
Cláudio irá, aos poucos, intensificando as reflexões sobre o jogo do poder e, quebrando qualquer 
expectativa maniqueísta, transferindo, em diversos momentos, a violência da manipulação do outro para a 
responsabilidade dos próprios exilados que, à medida que crescem, repetem, sobretudo com os escravos 

                                                
∗ BORGES, 1996:10. 
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africanos, mas também com os colonos brancos e com os próprios companheiros de infortúnio, 
procedimentos de intensidade semelhante àquele de que foram vítimas. Por outro lado, os próprios 
africanos aparecerão, em algumas passagens, como os verdadeiros opressores, impiedosos em seus ritos 
de vingança. 

Por este viés – o das relações de poder – o romance oferece ao leitor um largo campo para 
reflexões: certamente todas estas questões sobre minorias marginalizadas, sobre explorações étnicas e 
raciais, agravadas pela questão etária, a que se somariam outras, como a da violência contra a mulher num 
mundo dominado pelo poder masculino, mobil izam e instigam, parecendo-me ser o que tem chamado 
mais a atenção dos primeiros comentaristas do livro, bem como o ponto sobre o qual o escritor mais 
detidamente tem falado, nas entrevistas que concedeu. Até mesmo a contra-capa do romance, editado pela 
Dom Quixote, registra o “sobressalto do diálogo com o poder, igual em vários lugares e em vários 
tempos” . Os críticos mais voltados para as discussões em torno dos Estudos Culturais, aí encontrarão, 
certamente, vasto material para análise, em evidente entrelaçamento dos interesses de que se ocupam.  

Entretanto, sem perder de vista esta questionadora trama, interessa-me aqui, sobretudo, a 
observação de um outro – e menos palpável – poder, que se depreende da leitura deste romance: aquele 
que se entranha na própria atividade da escrita, entendida, obviamente, não como força coerciti va, 
instrumento de pressão e de subjugação, como a escrita das leis que permitiram abusos semelhantes aos 
narrados no li vro, mas como ação, se não libertadora, ao menos indiciadora de possíveis libertações, 
ferramenta mais apropriada à aparente gratuidade do jogo, do que ao direcionamento utilitário. Neste 
sentido, é emblemático que o narrador da história, melhor dizendo, das várias histórias que compõem o 
li vro, seja um narrador que escreve. É ele Abel, um dos meninos deportados que, decorridos muitos anos 
da chegada a São Tomé, põe-se a registrar por escrito, alternadamente, o relato de sua própria experiência 
e de suas reflexões, e os relatos das incomuns existências de seis de seus antigos companheiros, todos, 
como o próprio narrador, exibindo em seus nomes a marca de sua origem e de sua milenar expiação – 
Raquel, Débora, Caim, Benjamim, Séfora, Jairo. 

Diante dos infortúnios que marcarão a vida trágica de quase todos, a experiência do 
narrador parecerá relativamente menos traumática, acumulando elementos possivelmente mais capazes de 
auxiliar na superação dos desatinos conseqüentes do absurdo castigo: assim, após se casar com Raquel – 
jovem que parece flutuar em uma atmosfera onírica, adequada aos poderes sobrenaturais de que é 
detentora -, Abel herdará o engenho de açúcar do colono a quem servia e sob cujas graças caíra, tornando-
se, em pouco tempo, rico produtor e beneficiário da principal atividade econômica da ilha, passando da 
condição de servo à de senhor de escravos, detentor do mesmo poder a que fora submetido. Após a morte 
de Raquel, ele viverá outra e definitiva relação amorosa, desta vez com Perpétua, uma africana que 
também trocará, ao menos até certo ponto, a condição de escrava pela de ativa companheira do dono do 
engenho, por entre a inveja e a maledicência das mulheres de seu povo, em mais uma das situações em 
que o romance evidencia o lugar móvel da detenção do poder, e a permanente sedução a que ele submete 
o homem.  

No entanto, este aparente êxito da vida de Abel será destruído pela ação de Caim, na óbvia 
referência ao mito bíbli co. Expulso da comunidade de colonos onde foram acolhidas as crianças judias, 
após sumário julgamento por prática sexual considerada atentatória aos costumes, Caim acaba por 
dominar um grupo de africanos e à frente destes empreende uma sangrenta invasão aos engenhos dos 
brancos, destruindo-os e aterrorizando seus proprietários e habitantes, repetindo novamente o movimento 
de inversões de posição entre dominados e dominadores em que parece se comprazer o li vro. E será após 
este desastre, mergulhado na miséria material e na decadência física da velhice, que Abel começará a 
escrever o seu relato. O resumo parcial que acabo de fazer – e que muito longe está de permitir que se 
apreenda a complexidade estrutural e a intensidade poética do texto de Mário Cláudio - teve apenas o 
intuito de situar o lugar dessa narrativa, ficcionalmente auto e heterobiográfica, no corpo do romance. 
Restaria acrescentar, melhor explicitando a questão de que me quero ocupar, que o ato de narrar  
configura-se, para Abel, primeiro através do relato oral, instigado, certamente, pelo exemplo de Perpétua, 
incansável repetidora das origens de sua tribo, que, na solidão dos tempos da derrota, transforma-se na 
inevitável ouvinte do passado recuperado por seu companheiro. É ele quem nos conta: 

 

Perpétua envelheceu comigo, cousas inúmeras se meteram entre o nosso encontro e este 
abandono [...]. E a velha em que se tornou a minha escrava e mulher manqueja pelo meio 
da confusão, agarrada à esteira sobre que se deita, arrastando aquela eterna história de 
gazelas que ninguém avistou, descidas das alturas no mesmo dia em que aportou a arca de 
Noé a terra seca. Estira-se ela para a sesta, e quando a miro, encolhida pela magreza em que 
se converteu, tão junto do chão transformado em tição que dele realmente não se distingue, 
apetece-me contar a minha peregrinação. (CLÁUDIO, 2003 a: 75) 
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Assim, pois, aparentemente sob o estímulo da milenar tradição oral e invocando 
longínquos ecos de outros percursos também identificados ao simbolismo das peregrinações – seja a 
histórica de Fernão Mendes Pinto, seja a imaginária de Barnabé das Índias1, ou a interminável do próprio 
povo judeu -, buscará o antigo menino exilado a palavra resgatadora, e não apenas de sua história. 
Acontecerá, porém, que cedo perceberá ele as limitações de Perpétua como ouvinte, mais interessada que 
estava ela em narrar seu próprio fado, que em “escutar episódios dos infortúnios” de que padecera o 
companheiro, adormecendo enquanto ele se “espraiava em fugas e perseguições, em viagens e 
naufrágios” (CLÁUDIO, 2003 a: 91). Iniciado, entretanto, o impulso narrativo não mais se poderia conter 
e a folha escrita passa a ser a depositária do que dele transborda: “Foi por essa altura então que, 
espicaçado pelo gosto da narrativa, me deitei a escrever o que em grande medida se contém neste li vro.” 
(CLÁUDIO, 2003 a:91). 

Deste esclarecimento sobre o início da atividade de escrita do narrador – que, na 
embaralhada construção do romance, de forma alguma coincide com o início do seu relato – ressalta, em 
primeiro lugar, a motivação básica que o leva a escrever: tratar-se-ia, antes de tudo, do “gosto da 
narrativa”, princípio que se sobrepõe às outras razões possíveis. Estaríamos, pois, e a remissão a Barthes 
torna-se obrigatória, diante de uma manifestação do próprio prazer da escrita: “A escrita é isto: a ciência 
das fruições da linguagem, o seu kamasutra (desta ciência, existe um só tratado: a própria escrita)” 
(BARTHES,1974:39). E de fato, perguntaríamos nós, por que insistiria em escrever aquele desamparado 
homem, sem quaisquer perspectivas de que lhes lessem os escritos, perdido numa ilha selvagem, tendo 
como interlocutores virtuais sua desatenta e primitiva mulher e africanos igualmente sem acesso à leitura?  
É ele mesmo que se justifica, alegando o gosto que daí lhe advém. Se outros motivos existiam, e 
certamente que sim, parece evidenciar-se que estariam subordinados a esta razão primeira, a este prazer 
inicial, lúdica forma de apreensão da existência, após os incontáveis anos de labuta em nome do poder e 
do lucro, dos quais nada restara, a não ser uma aparentemente paradoxal sensação de liberdade:  

 

O assalto dos revoltosos de Caim ao engenho que eu fora construindo com o suor do meu 
rosto mostrara-me o que pretendia o Todo-Poderoso, que nos assistisse a consciência de 
que jamais duram as glórias deste Mundo, e de que se condena à morte eterna quem se 
atrever a pôr a fé fora de Deus. Para meu espanto maior, vagueando através dos escombros, 
visitava-me grande paz do coração, resultante da liberdade maravilhosa em que me deixava 
aquele estado de destituição absoluta. Que ganhara eu ao fim das contas? Um corpo 
decrépito e magoado, mas que não necessitava de sumptuosos agasalhos para se defender 
das intempéries, e um cão que se me arrastava ao lado [...]. (CLÁUDIO, 2003 a:137) 
 

A este corpo assim concentrado em sua fragilidade, e liberto dos prazeres da ordem do 
exterior, surgiria, enfim, a possibili dade do prazer de dizer por dentro de si mesmo, ou seja, de 
redimensionar o desejo, indo em direção aos possíveis significados aí contidos, configurando-se estes sob 
a forma de memórias, ou sob a forma que lhes desse a imaginação. A expressão empregada pelo narrador 
surgiria, pois, como uma variação da expressão barthesiana, atividade que se funda, eroticamente, na fala 
do corpo: “O prazer do texto é o momento em que o meu corpo vai seguir as suas próprias idéias – pois o 
meu corpo não tem as mesmas idéias que eu.” (BARTHES,1974:53) 

Da frase da personagem, entretanto, outro aspecto se destaca: a identificação entre as 
tarefas do narrador e as do autor, que acabam por se confundir, criando no leitor a ilusão de que o que lê 
é, sobretudo, resultado da escrita de Abel: “ [...] espicaçado pelo gosto da narrativa, me deitei a escrever o 
que em grande medida se contém neste li vro”. (CLÁUDIO, 2003 a: 91) Tal situação, evidentemente 
proposital, ao mesmo tempo em que retira um possível caráter dogmático da figura autoral, abrindo em 
maior ambigüidade o texto, permite que se depreenda, de certas atitudes do narrador, procedimentos e 
reflexões que seriam, em primeira instância, do próprio autor, voluntariamente oculto por trás do biombo 
ficcional  constituído pela personagem que narra, para usarmos aqui a imagem de Umberto Eco (ECO, 
1985:31). Vale lembrar, também, que esta é uma estratégia freqüente na prática ficcional de Mário 
Cláudio, realizada, por exemplo, de forma magistral, nos romances da Trilogia da mão. Neste sentido, 
somos tentados a ver, no “gosto pela narrativa” do narrador de Oríon, um eco do gosto do próprio Mário 

                                                
1 Como se sabe, Barnabé das Índias é uma personagem de Mário Cláudio, marinheiro fictício cuja 
biografia se alterna com a de Vasco da Gama no romance Peregrinação de Barnabé das Índias (Lisboa: 
Dom Quixote, 1997) 
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Cláudio, motivo possivelmente inaugural para a construção de seus textos, em cujas linhas se inserem, 
mais ou menos diretamente, permanentes reflexões sobre a atividade a que se dedica, em provocadora 
prática metalingüísitca. E certamente, por entre estas reflexões, ocuparia o seu lugar a consciência da 
situação de gozo que alimenta o exercício discursivo, à qual estaria ligado, entre outras coisas, o cuidado 
com a manipulação da linguagem, o prazer de uma consciência estética. É o próprio Mário Cláudio quem 
afirma, ao falar justamente de Oríon: “Em relação a este romance e a todos aqueles que publico há uma 
preocupação dominante, que é a de escrever bem, com todos os riscos que isso pode acarretar. Mas essa é 
uma preocupação de que nunca me desfarei e que pretendo continuar a cultivar.” (CLÁUDIO, 2003 b: 49) 

Poderíamos ver, neste culti vo da escrita, um primeiro momento do compromisso do 
escritor, o seu principal meio para marcar um espaço de intervenção: “o compromisso do escritor com o 
mundo passa por um compromisso com a forma”, já afirmou, na esteira de outros teóricos, Leiyla 
Perrone-Moisés (MOISÉS, 1990:107). Mais do que o fato histórico de absurdo abuso de poder e de total 
crueldade que o li vro denuncia, para ficarmos apenas neste último romance, é a construção do texto, a sua 
configuração evidenciadora de um vasto trabalho de construção verbal que mobili za, em primeiro lugar o 
leitor, preso na armadilha pelo arranjo conferido às palavras, às frases, aos capítulos, recebendo, do prazer 
do escritor, subjacente ao seu trabalho, os elementos para seu próprio prazer de ler. Será, como sabemos, 
este o caminho através do qual a palavra literária pode rasurar, recriando-a, a língua convencional, 
estereotipada, “ fascista” (BARTHES, s/d:14), possibili tando um outro discurso e, através deste, uma outra 
história, uma outra verdade. Neste sentido, ao compartilhar este seu poder com o narrador de Oríon, não 
será por acaso que Mário Cláudio fará com que Abel, premido pela inexistência de material adequado 
onde deitar suas palavras, rasure o li vro das leis de seu povo, entremeando à da tradição secular a sua 
própria e deambulante escrita: 

 

E acontecendo que, destituído do papel onde me pudesse exprimir justamente, se me não 
deparasse diversa matéria, aproveitável para o efeito, recorri às páginas da minha Tora, 
nelas registando a tinta negra, e nessa letra apertadinha, o que me subia à lembrança.A 
garantia de que quanto sofrera havia sido para a glória de Deus escusava-me diante dos que 
me reputassem de sacrílego, ao manchar com as minhas palavras o li vro sagrado onde se 
entesourava o verbo do Senhor, e a aventura dos homens a quem fora concedido o 
privilégio de o arreceber (CLÁUDIO, 2003 a: 91) 
 

Metaforiza-se, assim, no ato potencialmente dessacrali zador, o trabalho reconstrutor da 
escrita que, fundada na absoluta necessidade daquele que escreve, ousa o destemor ante a lei ancestral e, 
sem ignorá-la ou esquecê-la, mistura, ao intocável texto pré-estabelecido, a palavra recriadora de seu 
singular destino, o seu “gosto” e desejo traduzidos em particularíssima dicção pessoal, evidência maior do 
referido trabalho de elaboração textual do autor.  

Um dos pontos marcantes desta dicção estará visível não apenas nas freqüentes citações de 
passagens e referências a personagens do Antigo Testamento, o que, considerando-se o contexto narrativo 
seria, obviamente, presumível, mas num certo tom onde ecoariam ressonâncias da linguagem bíbli ca, com 
forte teor emotivo e apelativo, de onde resultariam o efeito de solenidade e os ecos de sacralidade que 
revestem muitos dos lamentos ou das dúvidas da personagem, de que, entre muitos outros, o trecho acima 
transcrito poderia servir de exemplo. 

A esta retórica da solenidade parece que poderíamos, em parte, atribuir a evocação de uma 
linguagem de época, buscada pelo autor que, através de vocabulário específico, de construções frasais e 
de outros recursos, confere maior verossimilhança ao discurso de seu narrador. Como notou Agripina 
Carriço Vieira, “o registo discursivo deste romance está também ele imbuído pela atmosfera quinhentista 
do entrecho por via da construção frásica, onde predominam a anástrofe e o hipérbato, e do uso de 
vocábulos agora caídos em desuso que transportam o leitor para o período renascentista[...]” (VIEIRA, 
2003: 24)  

Entretanto, tal l inguagem adequada à época não exclui expressões e construções que 
seriam marcadamente opostas ao estilo quase grandiloqüente de algumas passagens, e que se definiriam 
por um tom coloquial, familiar e afetivo, freqüentemente util izado pelo narrador, de onde não raro resulta 
um certo efeito humorístico, como quando ele narra a tentativa da família de Raquel de li vrá-la do castigo 
real, fazendo com que ela se finja de morta, numa pantomima digna da tradição medieval, evocada, aliás, 
pela própria instância narrante,  ao explicar que a menina cumpria seu papel  “com uma altanaria de 
cômica consumada, das que jogavam nos autos de Mestre Gil” :   
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[...] e eis que rumou o magote a Catanhede onde ordenou se fabricasse o 
ataúde. Afeiçoou-o em castanho um carpinteiro cego de ambas as vistas, o que constituía 
cousa digna de ser admirada, experimentou-o Raquel, julgando-o a seu gosto, e colocaram-
no ao lombo de um burrito, toca-que-toca até às portas de Lisboa. Não sofreava a menina o 
ardente desejo de nele se enfiar, petiscando daquela romagem ao túmulo que a sorte lhe 
proporcionava, adestrando-se na imobili dade dos membros e na placidez da fisionomia. 
Corrigia-a a mãezinha com grande dedicação, avisando-a a cada passo, “Olha as pernas, 
não estão entesadas”, “Os lábios, não tão cerrados” , “Conserva meio aberto o olho 
esquerdo” , “Que perfeita, Deus dos Exércitos, que bem se assemelha a morta viva, digo eu, 
a morta morta!” (CLÁUDIO, 2003 a: 33) 
 

Entretanto, a constelação de linguagens de que se utiliza o narrador atinge, a meu ver, seu 
ponto mais instigante nos momentos em que a construção narrativa adquire contornos de um realismo 
fantástico, em que situações inusitadas e acontecimentos extraordinários, contados pelo narrador como se 
fossem perfeitamente possíveis e aceitáveis, podem suscitar no leitor uma sensação de estranhamento, 
naturalmente ampliada pela dimensão poética do discurso utilizado. A presença de tal procedimento 
estará certamente vinculada ao universo físico e humano da ilha habitada pelo narrador: se, por um lado, o 
espaço físico é delimi tado pela floresta desconhecida - com sua grandeza e seu mistério compondo uma 
atmosfera primitiva e mágica, ao mesmo tempo fascinante e assustadora, na qual os ritos africanos ecoam 
com seus segredos -, por outro, o espaço humano se compõe de relações nada vulgares, algumas vezes 
contraditórias e absurdas, contribuindo para a configuração de um mundo em que o contido e o racional 
cedem lugar ao extraordinário e ao surreal. Mesmo que tenhamos em vista que a percepção do mundo 
para um homem do século XV era muito distante da visão racional ulterior e incluía a aceitação mais fácil 
do extraordinário e do maravilhoso, será forçoso admitirmos que o universo habitado pelo narrador 
continha excessivos elementos da ordem do inesperado, o que fatalmente transpareceria em seu discurso, 
até certo ponto registro especular do espaço de sua aventura. Sobre a intenção que preside esta relação 
especular, ao menos no que se refere ao espaço físico, é o próprio Mário Cláudio que revela: 

 

Aqui [em Oríon] o episódio que escolhi dava-me abertura para praticar um determinado 
tipo de escrita. A circunstância de as crianças estarem inseridas numa natureza luxuriante, 
completamente selvagem, por desbravar, permitia-me investir numa escrita também tocada 
por um elemento de febre tropical. [...] Podemos dizer que é a malária. Isto dá uma 
dimensão algo alucinante, como acontece quando as pessoas estão em delírio febril.” 
(CLÁUDIO, 2003 b: 48)  
 

E, no conjunto do li vro, alguns episódios aparecem como particularmente impregnados por 
esta “ febre” , como a segunda parte da história de Débora que, depois de anos vivendo miseravelmente na 
ilha como dona de taberna, e após terrível experiência, acaba por se embrenhar na floresta, a viver em tão 
íntimo contato com as cobras que acaba por se transformar em uma delas, adquirindo “aos poucos o andar 
sinuoso, a voz que se reduzia à simpleza do sil vo, a textura da pele que se tornava escamosa e 
escorregadia.” (CLÁUDIO, 2003 a: 63). Da união desta estranha criatura com um degredado que fugira 
para o meio da selva, nascerá um ser extraordinário, “ trasgo em forma de réptil” (CLÁUDIO, 2003 a: 69), 
que um dia desaparecerá misteriosamente, não sem que antes se consumasse, também de forma 
misteriosa, uma espécie de castigo para os antigos, e já mortos, causadores da desgraça de Débora. Por 
mais visíveis que se façam os revestimentos metafóricos deste episódio, será sempre significativa a 
escolha deste discurso impregnado pelo insólito e pelo fantástico, espécie de correspondência, no plano 
do irreal, do absurdo da situação anteriormente vivida, no plano do real possível, pela personagem. 

De caráter mais intensamente poético, mas igualmente elaborado dentro desta perspectiva 
em que acontecimentos da ordem do fantástico e do maravilhoso são aceitos e divulgados como possíveis, 
é a história de Benjamin, menino prodigioso, “minúsculo soberano de um reino que só ele compreendia”, 
“representante de mistérios” (CLÁUDIO, 2003 a: 111) que em vão os detentores do poder buscaram 
reprimir. Evadido misteriosamente da prisão a que o tinham confinado, vagará incansavelmente 
Benjamim, para sempre menino, “por entre as névoas” (CLÁUDIO, 2003 a: 115), a cavalgar uma 
mulinha branca, realizando feitos assombrosos e enchendo de sonhos as vidas dos habitantes da ilha. 
Explicitamente associado à figura de um Messias, a Benjamim é reservado, no relato de Abel, o lugar 
privilegiado de um ser acima das contingências humanas, o único dos meninos exilados que, pela força de 
seus poderes, ultrapassa a servidão a que foram condenados e se transforma em esperança de resgate e 
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consolação. A história de Benjamim, em seu claro simbolismo, estará, assim, repleta de fatos 
extraordinários e maravilhosos, intensificados pelo discurso de tonalidade onírica do narrador, certamente 
conduzido pelo “elemento de febre” a que se referiu o autor. 

E parece-me que será justamente nestes momentos mais intensamente deli rantes e poéticos 
que de maneira mais clara transparece o gosto de narrar da personagem. Será então que, de forma mais 
acentuada, sua escrita transcorrerá, fluirá, por entre as linhas da Tora que não vemos, como uma efusão, 
como uma quase indisfarçável celebração do poder mobili zador e evocador da palavra, que, 
evidentemente, terá, a partir desta relação erotizada, outras funções para Abel, como a de instrumento que 
poderá ordenar o caos interno e externo, buscando um sentido para o passado individual e coletivo, 
constituindo-se, assim, em possibili dade de libertação. Não será gratuito o fato de Abel referir-se à sua 
escrita como “mezinha”, nem o fato de relatar que o frade que a ensinou referia-se a ela como saída do 
exílio: “ [...] cuida de a exercer que nela é que acharás os portões de saída do exílio” (CLÁUDIO, 
2003:12) 

No entanto, o sentido maior de sua escrita parece mesmo concentrar-se na possibili dade de 
criação ou recriação de um mundo mágico, de abertura para algum princípio renovador, algum espaço do 
não-real, de que algumas passagens do li vro seriam exemplares. Assim é que se reveste de significado 
especial a visão ou revisão da ilha do castigo como uma espécie de paraíso perdido, local de indescritível 
beleza e de inesperados prazeres, onde algum mito de recomeço de mundo após a purgação ritual parece 
operar, sob os olhos de permanente espanto do antigo menino transformado em intérprete de sua própria 
experiência:  

 

Amava a Ilha como um éden sem limites, eu a quem tinham arrebatado aos 
braços dos pais, feito servo e expedido para a morte no que se julgava o inferno donde 
ninguém retornaria. [...] Após suar quantos líquidos no corpo se acumulam, mais fraco e 
mais purificado do que nunca, ergui-me e quedei-me na contemplação. A Ilha compunha 
um anel comigo no centro, e tudo que na Criação existia situava-se-me ao alcance dos 
dedos. A floresta abrigava-me do martírio do sol, os bichos respiravam para meu serviço, as 
chuvas inundavam o solo que me sustentava. Se assim não era, assim me parecia, e tanto 
bastava para que não morresse.” (CLÁUDIO, 2003 a: 45/46) 
 

No mesmo sentido, as referências à constelação de Oríon, cultuada secularmente pelos 
hebreus e que não sem motivos aparece pela primeira vez no li vro associada à imagem de Benjamin, 
parecem ultrapassar seu inicial e mais óbvio emprego simbólico de representação das sete personagens do 
li vro, para concentrarem a imagem universal de uma possível redenção, sinal presente, embora longínquo, 
de abertura para outra realidade que, se não se configura como completamente impossível no espaço do 
real, só se realiza, virtualmente, no espaço da ficção. 

Desta forma, caminhamos, novamente, para o reconhecimento das confluências entre as 
escritas de Abel e de Mário Cláudio que, numa espécie de afirmação do jogo de duplicidades entre autor e 
personagem, afirma que “escrever é uma experiência de alteridade, quem escreve é o outro” , completando 
com o que poderia ser uma frase escrita pelo narrador de Oríon: “ [escrever] é sonhar e o sonho é a única 
coisa que nos salva da morte. Sem o sonho não podemos viver.” (CLÁUDIO, 2003 c: 15)  

Será certamente por isto que ele nos oferece o relato de Abel, convidando-nos a participar 
desta escritura em que a idéia anunciada no título se corporifica não apenas nas referências a Oríon e a 
seus possíveis significados no romance, mas na própria linguagem constelada pelo brilho da retomada de 
outros textos e de vários discursos, e pelas várias referências ao penoso e prazeroso trabalho de Abel, a 
construir, utopicamente, com um graveto molhado na “água empoçada”, um imponderável texto sem 
destinatário seguro, mas certamente desejado, para que se efetive o diálogo virtualmente proposto, o 
quem em última análise, poderia ser visto como uma metáfora do trabalho de qualquer escritor, sobretudo 
daquele que, inserido no espaço disfórico do pós-modernismo, ainda assim continua a escrever livros que 
falam de fantasias e de sonhos, de certa maneira afirmando a teimosia utópica do trabalho de criação 
literária, em sua silenciosa expectativa pelo diálogo com os insuspeitados leitores.  Por isto podemos 
concluir insistindo na idéia de que o trabalho de Abel se parece com o de Mário Cláudio, e que poderia 
ser do segundo a seguinte indagação contida na escrita do primeiro: 

 

Quem sabe da escrita como eu sei? Quem a habita, igual a mim, nela se revendo, dono da 
sua parcela do Mundo, arquitectando torres que, mais elevadas do que a de Babel, todavia 



Dalva CALVÃO     245 
 

não se avistam, nem se derrubam, pois que se juntam as falas que as erigem na mais clara, 
mais perfeita das harmonias?” (CLÁUDIO, 2003 a: 168).  
 

RESUMO: Apresentação do último romance de Mário Cláudio, com ênfase na dimensão metalingüísitca 
configurada pelo possível estabelecimento de identidades entre narrador e autor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura portuguesa contemporânea, Mário Cláudio, escrita, poder, prazer. 
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Neste trabalho, tomo como ponto de partida a obra O Crime do Padre Amaro, de Eça de 

Queirós, publicada pela primeira vez em 1875, sendo, sem dúvida, a mais polêmica e uma das mais 
famosas do autor. Nela percebe-se o combate aos valores éticos e morais vigentes na sociedade 
portuguesa da época, tratando, principalmente, do comportamento corrupto do clero em geral. Assim, a 
obra não tem simplesmente a intenção de contar a história amorosa de Amaro e Amélia. Muito pelo 
contrário, seu objetivo é analisar o comportamento dominador e comparsa-corrupto do clero na atrasada 
e hipócrita sociedade portuguesa oitocentista e provar que os indivíduos que a compõem são vítimas de 
um sistema injusto. Romance de tese, O Crime do Padre Amaro, deixa claro que o meio social e o 
instinto determinam o modo de agir dos indivíduos que, por isso, não são reduzidos a uma massa sem 
características particulares. 

Por outro lado, em El Crimen Del Padre Amaro, baseado  (adaptação li vre) no famoso e 
polêmico romance do escritor português Eça de Queirós, Amaro (Gael Garcia Bernal) é um jovem e 
ingênuo padre que almeja um cargo no alto escalão da igreja Mexicana. Após ser ordenado, ele é 
mandado para a pequena paróquia de Los Reyes, no interior do México. Chegando lá, ele se atem à sua 
rotina como ajudante do Padre Benito (Sancho Garcia). Amaro se depara com a corrupção e a luxúria, 
mas tenta não se abalar. Sua fé é posta à prova quando ele conhece a bela Amelia (Ana Claudia Talacon) 
que transpira sensualidade latina, desejo carnal, transgressão, etc. A transcodificação semiótica para o 
cinema (outro sistema de significação/ outro código estético) é li vre nessa adaptação em que uma beata 
do romance, Dionísia, será transformada numa feiti ceira pós-moderna, excelente achado que leva a uma 
originalíssima construção da personagem no imaginário mexicano sincrético, kitsch, desorganizado e 
desorganizador. Forma-se, assim, um entrelugar de duas narrativas diferentes: a do primeiro porto – o 
romance português do final do século XIX- para o segundo, o novo cinema mexicano do século XXI.  

O cinema mexicano é um dos que mais cresce atualmente no mundo. Cada vez mais, seus 
filmes demonstram caráter e personalidade fortes, capazes de desbancar até mesmo as grandes obras 
estadunidenses. Foi assim com Amores Brutos <http://www.cinema-az.kit.net/amoresbrutos.htm>. E o 
feito se repetiu em E Sua Mãe Também <http://www.cinema-az.kit.net/esuamaetambem.htm>. 
Naturalmente, cresceram as expectativas para O Crime do Padre Amaro (El Crimen Del Padre Amaro). 
Porém, este filme foge desse novo conceito de cinema mexicano. 

Diferentemente do enredo do romance de Eça, o argumento do filme aponta para o belo e 
despojado Jean-boy  Amaro (Gael García Bernal), que divide as tarefas com o velho padre local, Benito 
(Sancho Gracia). Logo quando chega, percebe que algo não anda bem na vida religiosa do local. Benito 
mantém relações com a dona da pensão (Anjéli ca Aragon) onde fazem as refeições e constrói um 
hospital com um dinheiro aparentemente sem procedência. Na realidade, no desenrolar da trama, fica 
clara a origem do dinheiro: dinheiro lavado proveniente do narcotráfico. Assunto bem latino, bem atual. 
E em outras paróquias vizinhas, a ordem também está sendo estremecida. Em pouco tempo, Amaro - que 
pregava a justiça e a moral teológica - acaba por se corromper também nos braços de uma jovem (Ana 
Claudia Talancón). 

O Crime do Padre Amaro promete muito mais do que de fato cumpre. Até mais ou menos 
sua metade, ele cria uma atmosfera interessante e abre diversas possibili dades para explorar bons 
acontecimentos. Todavia, acaba caindo no velho cinema mexicano, lento, morno e desinteressante. O 
desfecho que deveria ser surpreendente mal consegue chocar o espectador. 
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A principal qualidade da nova linha mexicana de cinema é os diretores. Alejandro 
González Iñárritu conseguiu entrelaçar muito bem as histórias de Amores Brutos <http://www.cinema-
az.kit.net/amoresbrutos.htm>, e como resultado foi um dos diretores selecionados para filmar um 
segmento da coletânea de curtas 11 de Setembro. Alfonso Cuarón criou paradoxos e uma boa narrativa 
em E Sua Mãe Também <http://www.cinema-az.kit.net/esuamaetambem.htm>. Agora está filmando 
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Carlos Carrera, por sua vez, não consegue acrescentar nada de 
especial ao seu O Crime do Padre Amaro. Sua direção fica apenas no razoável, não conseguindo fugir da 
mesmice sem graça de seus antecessores. 

Adaptar uma obra como esse clássico homônimo de Eça de Queiroz para os dias atuais 
exige muito cuidado. E essa atenção necessária não foi dada, resultando numa história que não se 
encaixa na época. As pessoas andam de carro, usam computadores, mas têm a mesma mentalidade do 
século XIX. Ou como muito bem coloca Benjamin Abdala Junior (2002, p. 13) a respeito da 
mundiali zação: “as novas tecnologias estabelecem reders planetárias, procurando um conhecimento 
novo e apontando para modelos culturais híbridos.” Por esse viés, o filme é canhestro e muitas cenas 
tornam o argumento sem força e anacrônico. 

Muitos fatos também ficam dispersos, sendo pouco explorados. Não se consegue tanto 
impacto e profundidade como na obra literária. Um ótimo exemplo disso é a interessante história do 
Padre Natálio (para mim, a melhor personagem do filme, abaixo de Dionísia, obviamente), acusado de 
colaborar com guerrilheiros e confrontar traficantes, que acaba ficando sem muitas explicações. A 
melhor análise do filme é a crítica à Igreja Católi ca (apesar de muito inferior ao que Eça de Queiroz 
fez). 

O Crime do Padre Amaro decepciona por não inovar, por cair no óbvio. É um filme 
aceitável, mas nada mais do que isso. Nunca vou entender como a academia mexicana preferiu indicá-lo 
ao Oscar ao invés do muitíssimo superior E Sua Mãe Também <http://www.cinema-
az.kit.net/esuamaetambem.htm>. Temos um Padre Amaro pouco atormentado pelas dúvidas que surgem 
ao longo da narrativa. Se o filme fez sucesso, não foi por sua causa, mas, sim, de Ana Cláudia Talacón, 
uma mexicana de 22 anos, que interpreta Amélia, a jovem que será seduzida pelo padre. Com um olhar 
intrigante e uma beleza ora moleque, ora mulher, deixa não só Amaro encantado, como os 
telespectadores. Bem interpretado, também, está Padre Benito, abrilhantado pelo ótimo ator Sancho 
Garcia. Um homem há muito afastado de seu Deus e mais perto dos mortais. Tanto que acaba se 
envolvendo com os narcotraficantes: donos do lugar. 

Os planos longos, os closes, as tomadas de ombro fazem com que a trama não caia na 
monotonia. Assim como as fisionomias da maioria dos atores, que são carregadas de rugas e traços 
indígenas. Destaque para a bruxa Dionísia que retrata muito bem os valores que reinam dentro de uma 
cidade do interior. Seu altar é particularmente um representate mor do kitsch sagrado, com uma pitada 
de transgressão com pimenta. 

A voz dos padres é santa, e ninguém pode questioná-la, mesmo que com o desenrolar da 
história se veja que eles possuem valores muito duvidosos. Porém, isso já estava no li vro de Eça de 
Queiroz e, como se sabe, é muito difícil adaptar uma obra consagrada para o cinema. Ainda mais um 
li vro que segue a escola reali sta, na qual os pensamentos e a análise psicológica das personagens são 
muito exploradas. Todavia, os questionamentos do autor português seguem no filme. 

A violência que aparece no início do filme, desaparece ao longo dele. O diretor parece 
esquecer-se dela para ficar colocando os valores canônicos em dúvida. Apesar de mostrar traficantes e o 
envolvimento deles com Padre Benito, o filme não mostra, nem denuncia o quanto eles podem fazer mal 
para as comunidades pobres mexicanas, sabe-se que eles são os donos do lugar, mas a trama amorosa de 
Amélia e Amaro(que possuem nomes muito sugestivos, pois pode-se fazer um paralelo com seus nomes 
e as formas do verbo amar: ama ela, e ama-o . Ela ama, e ele ama a Ele.) parece atenuar a violência, 
retomada na opção pelo aborto numa clínica clandestina. 

O diretor Carrera poderia ter ousado mais. De forma alguma seu filme é ruim. Porém, o 
tempo que separa o ano em que a obra reali sta foi publicada e os dias atuais é imenso, faltou um pouco 
de contextuali zação, faltou ousadia (coisa que Fernando Meirelles teve). Mostrar a pobreza do povo da 
cidade e a riqueza dos barões da cocaína e dos que os ajudavam, superficialmente, não foi a melhor coisa 
a ser feita. Por quê? 

Se em tempos de pós-modernidade somos forçados a afirmar que uma das suas maiores 
conquistas é o fato de que ajudou a colocar questões de sexualidade, gênero e etnicidade com tanta 
firmeza na pauta políti ca, a ponto de não concebermos sua retirada sem uma luta tremenda – o filme 
homônimo da obra de Eça de Queirós nada mais é que um substituto mal adaptado das formas mais 
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clássicas de políti ca radical que trabalhava com classe, estado, igreja e ideologia. Esses o autor português 
explorou e muito bem em seu romance. 

No filme, é como se pudéssemos questionar quase todas as outras formas de sistema 
opressor – estado/igreja/mídia/patriarcado/racismo/neocoloniali smo – sem crítica maior à direita falida e 
envolvida até não poder mais em duscussões velhas, em que seu interesse mais visceral, os direitos de 
poder do capital, transfigura-se como imaginário de um desejo políti co ligado ao narcotráfico que não 
ousa dizer seu nome e à guerrilha que “ para além desses limites espaciais ou imaginários, numamesma 
cidade ou local (ABDALA JUNIOR, op. cit., p. 17) coexiste com homens de múltiplas tendências, 
contudo orientados para o passado, com expectativas diferenciadas, out of the plot, para usar termo de 
Doc Comparato (apud ABREU, 2002, p.47), salva-se como identidade cada vez mais planetária e menos 
lusitana. É na latinoamérica que estão os cem anos de solidão, não é mesmo? 

 

RESUMO: O autor pontua alguns aspectos importantes nas narrativas do escritor da literatura 
portuguesa finissecular (XIX) e do filme mexicano vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Em 
tempos de Estudos Culturais, estes sistemas codificados por olhares diferentes se cruzam numa 
espacialidade "sem fronteiras", onde patriarcados, religiosidade e outras categorias se fundem para 
representar adversidades e marcar o entrecruzamento de alteridades decodificadas num entrelugar 
latino-americano. 

 
PALAVRAS-CHAVE: literatura portuguesa do séc. XIX, cinema mexicano do séc. XXI, culturas 
híbridas, mestiçagem cultural. O crime do Padre Amaro, de Eça de Queirós.  
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Deolinda M. ADÃO (U.C. Berkeley) 
 
 
A Saudade 

A temática da saudade é uma das mais recorrentes na produção literária da diáspora lusitana 
na Cali fórnia. Em realidade, e embora a palavra “saudade” seja quase exclusiva à língua portuguesa, a 
noção de nostalgia pelos lugares e pelas gentes do local de origem, é um tema presente em muita da 
literatura de diáspora em geral, particularmente a de primeira geração. No entanto, e como abordaremos 
em maior pormenor, no caso da literatura da diáspora portuguesa na Cali fórnia, essa tendência parece 
alastrar-se para além dessa primeira geração de imigrantes, que sofrem na pele a angústia de perda de 
vínculos de identidade com a seu local de origem e a frustração de uma assimilação dificultosa no novo 
local de residência.  

 

Como afirma Eduardo Mayone Dias em A Literatura Emigrante Portuguesa na Cali fórnia 
A faceta da literatura de emigração mais abertamente arreigada à tradição literária 
importada é constituída por um ciclo de poesia saudosista em moldes singelos, quase 
monocórdica na sua nostálgica evocação da vida deixada para trás. (p. 21) 
 

Obviamente, para os emigrantes de primeira geração, como era o caso de Alfredo Luís1 
(Alfred Lewis), Artur Vieira Ávila2, Ramiro Dutra3, Rosa Maria Simas4, Machado Ribeiro (Décio de 
Oliveira), e Maria das Dores Beirão, entre muitos outros que se tem ocupado a escrever em verso ou em 
prosa, muito do que lhes vai na alma, o tema da saudade era e, continua a ser um tema que lhes permite 
exprimir a sua relação com a terra natal, sem menosprezar o local de acolhimento. Desta forma, 
consistentemente encontramos textos nostálgicos que evocam a terra natal dos seus respectivos autores, 
como é evidente nos fragmentos que seguem:  

 

Adeus À Ilha Terceira de autor desconhecido (1941)5 
 
Ó tempo, que tudo levas,  
Já o tempo me levaste. 
Do Tempo que foi meu tempo 
Só a saudade me deixaste. 
 
Despedida À Ilha das Flores por  Frank Nunes (1953)6 
 
Saudades a toda a gente 
Desta Ilha natural, 
A todos muitas saudades, 
Aqui faço ponto final. 
 
Saudade de Manuel Bráulio Costa Fontes (1973)7 
 
Tinha saudades; 
Mas como voltar, se ele não podia 

                                                
1 Mayone Dias, Eduardo.  Cem anos de Poesia Portuguesa na Califórnia. Porto. Secretaria do Estado das 
Comunidades Portuguesas, 1986. 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
5 Idem 
6 Idem 
7 Idem 
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Os filhos deixar? 
 
Sou Imigrante por Margarida Soares (1979)8 
 
O imigrante velhinho  
Já só vê a sepultura 
E vai desfiando saudades 
Num rozário de amargura. 
 
O Emigrante por Arthur V. Ávila (1962)9 
 
Meu deus! Que voz teimosa é a voz da verdade 
A martelar sem dó a ferida da saudade 
Que sente todo o emigrado como eu. 
 
Saudade da Terra por Alfred Lewis (1973)10 
 
O bordão li so do passado 
Numa esquina do meu quarto 
Parece acentuar o meu desejo 
(se o pudesse fazer) de voltar lá 
Para matar saudades e pagar promessas 
E sentar-me no Rossio 
Sem baleeiros agora. 
 
 
Balada da Saudade por Machado Ribeiro (2002)11 
 
Tão longe da minha aldeia, 
Do Torrão onde nasci, 
Trago minha alma cheia 
De saudades de ti 
 
Ai que saudade  
O tempo ao passar deixou, 
Ai que saudade 
Da terra que me gerou. 
 

De todos os emigrantes portugueses que na Califórnia se ocuparam de escrever e publicar, 
quer seja em livros ou jornais, Alfred Lewis foi sem duvida um dos mais conhecidos, e o primeiro a 
alcançar publicação do seu romance Home is an Island por uma editora americana, a Random House. 
Alfred Lewis, que chega aos Estados Unidos, em 1922, com 19 anos de idade, começa logo desde o 
primeiro momento a conjugar a sua actividade económica, com a sua actividade literária, e após um breve 
período de emprego nos campos do Vale de São Joaquim e num restaurante português em São Francisco, 
vemo-lo permanentemente ligado às letras portuguesas na Califórnia, pois é convidado pelo editor do 
Jornal de Notícias, Pedro da Silveira, para trabalhar na Revista Portuguesa. Posteriormente, virá a 
participar no Jornal de Tulare Lavrador Português. Para além dos inúmeros artigos, poemas e pelo menos 
dois contos que foram publicados nas páginas de praticamente todas os periódicos em língua portuguesa 
na Califórnia, Lewis escreveu vários romances, dos quais, obviamente, o mais conhecido, é Home is an 
Island. Este foi seguido por um romance autobiográfico The Land is Here, e depois por Sixty Acres and a 
Barn, Rockvil le California, The Mark of the Trespasses, e A Ship Full of Corn12.  Todos estes romances, 

                                                
8 Idem 
9 Idem 
10 Idem 
11 Ribeiro, Machado. Pó. San José, CA: Portuguese Heritage Society of Cali fornia, 2002. 
12 Warrin, Donald. Alfred Lewis: Romance e Poesia em Dois Idiomas. Alfred Lewis: Escritor de 
Emoções. Açores: Direcção Regional das Comunidades, 2002. 
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assim como alguns dos seus contos permanecem inéditos, e talvez sejam merecedores de mais uma vista 
de olhos, já que não seja, pela imprensa em língua portuguesa na Cali fornia. 

Em realidade, é importante fazer um pequeno aparte e mencionar a produção literária de 
dois autores sumamente conhecidos nas letras portuguesas, nomeadamente Jorge de Sena e Eduardo 
Mayone Dias, com percursos de vida e de criação literária na Cali fórnia. No entanto, tanto devido às 
condições sobre as quais imigraram, como, ao facto de ambos estarem estreitamente associados à vida 
académica e com produção literária que precedia a sua chegada à Cali fórnia, optei por não os incluir neste 
trabalho, sem que de nenhum modo, isso implique que a sua produção literária não seja sumamente 
importante, pois, em realidade, a produção literária de qualquer um destes dois autores é tão proli fera que 
poderíamos dedicar todos as intervenções deste congresso exclusivamente a qualquer um deles. De todas 
as formas, a produção literária de Sena e Mayone Dias não pode ser considerada dentro dos parâmetros 
normalmente atribuídos à literatura de diáspora, tanto no que diz respeito à sua temática, como à sua 
forma e estrutura, que mais propriamente a inserem dentro do panorama de produção literária do seu país 
de origem. E, também, porque, de facto, a sua experiência de emigração foi marcadamente diferente 
daquela que compartilham a maioria dos autores de diáspora, visto que a mesma não esteve relacionada, 
como na maioria dos casos, com uma tentativa de melhoramento de condições económicas.   

 

A Saudade dos que não par tiram 
Como tínhamos afirmado no início deste trabalho, o facto de frequentemente encontrarmos 

a temática da saudade na produção literária da primeira geração de imigrantes portugueses na Califórnia, 
não é surpreendente. O que nos parece mais interessante, é o facto que este tema continua a ser trabalhado 
por aqueles que não partiram, ou seja, por Luso-Americanos e por Portugueses que nunca emigraram. Um 
dos casos emblemáticos é a escritora Luso-Americana Katherine Vaz, que até este momento publicou em 
Inglês e por editoras americanas ou inglesas, dois romances - Saudade e Mariana, e um livro de contos – 
Fado and other stories.  Neste momento tanto Mariana como Fado and other stories estão traduzidos ao 
português e publicados em Portugal, e Saudade acaba de ser traduzido e devera ser lançado brevemente. 

Se em Home is na Island Alfred Lewis recriou um mundo através de referências de que ele 
próprio tinha conhecimento devido as suas experiências de infância e juventude, em Saudade, Katherine 
Vaz recria o mundo de Clara, a sua protagonista surda, não utilizando referências culturais próprias, mas 
aquelas que lhe foram transmitas pelos seus familiares, particularmente o seu pai e família paterna, visto 
que a família materna de Katherine Vaz é de descendência Irlandesa. A escritora, também tem feito 
inúmeras viagens a Portugal, particularmente aos Açores, onde adquiriu muitas das referências culturais e 
geográficas utilizadas nos seus textos. Assim, a narrativa de Vaz, tanto em Saudade como em Fado and 
other stories apresenta várias particularidades culturais que são utilizadas pela autora para recriar nas suas 
obras um mundo, ou um espaço cultural português ou luso-americano. Em todos os seus textos Vaz 
utiliza múltiplas referências à cultura portuguesa, desde os nomes de quase todas as suas personagens, 
especialmente as protagonistas, até as descrições de instrumentos musicais e de trabalho, assim como 
alimentos tradicionalmente portugueses. Inevitavelmente, uma das particularidades da cultura portuguesa 
amplamente utili zada por Vaz é o saudosismo e fatali smo português tipicamente associados à saudade e 
ao fado. Desta forma, uma das características das personagens de Katherine Vaz é a situação trágica das 
mesmas, pois estas vivem entaladas entre duas culturas e como tal, continuamente procurando a sua 
identidade cultural “ I’not Portuguese, she thought not any more. I’m Hawaiian.” 13 [Eu não sou 
Portuguesa, pensou, já não, agora sou Havaiana]14 Em realidade, praticamente todos as personagens de 
Vaz, são irremediavelmente trágicas sem terem qualquer possibili dade de fugir ao seu fado “Xica 
Adelinha Costa had tried to escape Portuguese fate by moving halfway across the world, to a dry inland 
patch, but there she was for the second time in her li fe on a shoreline wail ing over the body of a dead 
man.”15 [Xica Adelinha Costa tinha tentado fugir à sina portuguesa mudando-se para o outro lado do 
mundo, para um árido pedaço de terra, mas, aqui estava ela, pela segunda vez na sua vida, abraçada a um 
corpo inerte, cuja vida tinha sido arrebatada pelas águas.]16 No entanto, por vezes a narrativa levanta a 
dúvida se a tragédia das personagens tem que ver com o simples facto de elas serem portuguesas ou de 
descendência portuguesa, e como tal fadados para a desgraça”But I do have one Lusitanian quality that 
hasa the strength of instinct in me, without my faking it or pumping it up Portuguese fatalism gravitates to 
the absolute”17[Mas eu tenho uma qualidade Lusitana que tem força de instinto, pois sem necessidade de 

                                                
13 Vaz, Katherine, Fado and other stories. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1997. (114) 
14 Minha tradução 
15 Idem (105-106) 
16 Minha tradução 
17 Idem (20) 
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fingimento ou esforço, o fatali smo Português atinge em mim magnitude absoluta]18 ou pelo facto que as 
personagens vivem dentro de uma cultura, mas que mantêm a estrutura cultural de outra cultura que entra 
em conflito e muitas vezes é incompatível com a cultura da sociedade onde vivem, neste caso, as 
personagens são, ou emigrantes portugueses ou Luso-Americanos que vivem nos Estados Unidos, 
nomeadamente na Cali fórnia e no Hawaii , mas que mantêm fortes vínculos culturais com o seu lugar de 
origem ou o lugar de origem de seus antecedentes. Em suma, todas as personagens de Katherine Vaz, são 
personagens saudosas, que se mantêm amarradas à sua cultura tradicional pois esta é a única forma de 
manterem ligação com o seu local de origem e talvez a única forma de atenuar a dor da saudade. 

Um dos contos emblemáticos da colecção é o conto Original Sin que propõe que a tragédia 
de Miranda reside no facto de que ela é oriunda de uma cultura onde o silencio, a solidão e as crenças 
religiosas são fundamentais, ou seja, o facto de que ela é portuguesa “My father once explained to me the 
solitude of the Portuguese: We would rather go out to sea alone in a small boat that fish together on a big 
one…We bought land for power but mostly for isolation.”19 [Uma vez, o meu pai falou-me sobre a 
solidão dos Portugueses: nós preferíamos deitarmo-nos ao mar sozinhos numa pequena embarcação do 
que pescar em grupo numa embarcação maior… Nós compramos terra para adquirir poder, mas mais que 
nada para adquirir isolamento.]20 Em realidade, Miranda não tem nada em comum com qualquer jovem 
que viva na Cali fórnia fora da comunidade portuguesa, ela é uma personagem que vive isolada dentro de 
uma comunidade isolada com todas as suas referências culturais no passado e num local distante. Este 
facto é enfatizado pela estrada que sendo o ponto de contacto entre os membros da comunidade 
portuguesa com a comunidade em geral, aparece como o local que provoca a morte do pai e do irmão da 
protagonista, e implicitamente como o obstáculo insuperável que mantém Miranda e o resto da 
comunidade portuguesa completamente isolada “my father and brother died in a car wrech, in the stretch 
were we converged with outsiders. The road, li ke most of the ones in Cali fornia, always smelled li ke 
blood.” 21 [meu pai e meu irmão morreram num desastre de automóvel, nesse pedaço de estrada onde nós 
nos encontrávamos com os que não pertenciam à nossa comunidade. A estrada, como quase todas as 
outras na Califórnia, cheirava a sangue.]22 Desta forma, Katherine Vaz constrói narrativas através da 
utilização de numerosas referencias culturais, que projectam a binária cultural da comunidade portuguesa 
residente nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, e propõe que a impossibili dade de 
reconcil iar estas duas culturas - a portuguesa e a americana, e de superar o desolador sentimento de 
saudade que marca as personagens, provoca nelas uma imensa amargura e resulta na sua eventual 
destruição.  Assim, parece plausível afirmar que em Vaz, a saudade perde ternura para ganhar amargura e 
solidão. As personagens de Katherine Vaz têm saudades de um tempo e lugar longínquo, mas este 
sentimento revela-se como a força catalítica da sua destruição. 

Outro caso emblemático, é o de Álamo de Oliveira, que embora não resida na diáspora, 
pois é originário e residente da ilha Terceira no Arquipélago dos Açores, tem tratado a temática da 
imigração, particularmente da imigração açoriana para a Califórnia. Reconhecido poeta, dramaturgo, 
ensaísta e romancista, Álamo de Oliveira, no seu romance de maior fólio, Já não gosto de chocolates 
aborda o tema da saudade de uma forma subtil mas no entanto desoladora. No romance, Oliveira 
transporta o leitor ao pequeno quarto do lar de terceira idade, onde o protagonista José Silva (Joe Sylvia) 
está internado há quatro anos. É lá, que Joe Sylvia, nostalgicamente relata a história da sua família, 
particularmente esposa e filhos, à sua enfermeira mexicana, a Rosemary. Assim, Joe Sylvia dá voz aos 
milhares de emigrantes portugueses que abandonaram as suas aldeias de origem e viajaram para o Estado 
Dourado, a Califórnia. Este relato, inerentemente nostálgico, guia o leitor pela trajectória completa do 
processo de emigração, desde a euforia da partida, até à tragédia da perda de identidade e desintegração 
da família. Embora Joe Sylvia tivesse, aparentemente, conseguido alcançar o enigmático ‘sonho 
americano’ , consegui-o em troca de tudo o que representava a sua identidade cultural e afectiva. Joe 
Sylvia, não só tem saudade da vida na sua terra natal, mas também da morte, ou seja da forma de morrer 
na sua ilha “’Se morresse na minha ilha…’ Joe Sylvia pensava na morte ditosa dos pais, embora roesse o 
remorso da ausência. Mas, na ilha, era outro o morrer – mais pobre, sem dúvida - mas com direito a 
lágrimas sentidas, salgadas de saudades novas que só desvaneceriam com o decorrer do tempo.”23 Assim, 
a saudade que em Katherine Vaz aparecia fortemente marcada pela amargura e pela solidão, em Álamo de 
Oliveira aparece carregada pelo peso do desencanto e da desilusão, pois em Já não gosto de chocolates, a 
saudade da terra e das gentes perdidas no outrora, é fortificada pelo reconhecimento que o imigrante 

                                                
18 Minha tradução 
19 Idem (3) 
20 Minha tradução 
21 Idem (2) 
22 Minha tradução 
23 Oliveira, Álamo. Já não gosto de chocolates. Lisboa: Edições Salamandra, 1999. 
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perde muito mais do que ganha, e que as recompensas económicas não conseguem compensar a perda de 
identidade e o perpétuo sentimento de deslocamento que o assolam. O protagonista de Já não gosto de 
chocolates, não só tem saudades da terra e das gentes da sua juventude, mas, em realidade, tem saudades 
de si mesmo, ou seja, tem saudade de José Silva, o que ficou na memória da ilha, o que gostava de 
chocolates.  

Em conclusão, é obvio que, tal como muitos dos autores da diáspora lusitana na Califórnia, 
Alfred Lewis e Katherine Vaz, abordaram o tema da saudade nos seus textos, no entanto, como podemos 
explicar o facto de só estes dois escritores terem merecido publicação das suas obras por editoras 
americanas? Uma das possibili dades mais plausíveis, é o facto que a notável diferença entre a produção 
literária destes dois escritores e os outros escritores da diáspora lusitana na Califórnia, é que ambos 
escreveram na língua do país de acolhimento, neste caso o Inglês, o que facilit ou o processo de 
conhecimento das mesmas por parte das editoras americanas, e resultou na eventual publicação das 
mesmas. Desta forma, podemos ponderar, que, caso outros dos autores que há mais de um século mantêm 
uma prolífera produção literária na Cali fórnia, tivessem escrito em Inglês, talvez também tivessem visto 
as suas obras serem alvo do interesse das editoras americanas. No entanto, presentemente uma outra 
tendência se solidifica na literatura da diáspora e na literatura sobre a diáspora – a hibridez linguística – o 
que, talvez não contribua para a sua divulgação no ‘main stream’ das letras americanas, mas, sem dúvida 
lhe concederá uma vertente inovadora que por ventura lhe poderá vir a conceder identidade e valor 
próprio. Mas isso, só o futuro dirá…   

 

RESUMO: Este trabalho visa fazer um percurso da produção literária da comunidade portuguesa 
residente na Califórnia, tentando encontrar tendências ou temáticas que de uma forma ou outra possam ter 
marcado essa produção literária. Em particular, abordarei as obras de Alfred Lewis e de Katherin Vaz, 
dois escritores da diáspora cuja obra esta publicada por casas editoriais americanas, e que portanto, 
escrevem para a comunidade portuguesa e para o público americano em geral. A pergunta fundamental 
que abordaremos é como estes dois escritores se inserem dentro do panorama literário da comunidade 
portuguesa da Califórnia, e quais são as particularidades que lhes permite acesso ao mundo literário dos 
Estados Unidos da América em geral.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Literatura açoriana na Cali fórnia; Katherin Vaz, Alfred Lewis, diáspora 
portuguesa. 
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O AÇORIANO NA CALIFÓRNIA RETRATADO NOS SEUS PRÓPRIOS VERSOS 

 
Donald WARRIN (U.C. Berkeley) 

 
 

A emigração portuguesa ao território continental dos EUA concentrou-se historicamente 
em duas regiões, a Nova Inglaterra e a Cali fórnia. (Acrescentam-se, em menor escala o Havaí, Illinois e 
Nova Jérsei.) Para essas terras chegaram sucessivas gerações de imigrantes, a grande maioria dos quais 
oriundos do arquipélago dos Açores. No entanto havia uma distinção fundamental nessas duas 
comunidades: na Nova Inglaterra o imigrante tendia a radicar-se nos centros urbanos como New Bedford, 
Providence e Taunton enquanto na Califórnia optava pelas zonas rurais. 

Os anos de relativamente maciça imigração para a Nova Inglaterra coincidiram com a 
industrialização do nordeste do país. E era aí nas fábricas que os açorianos, homens e mulheres, trocaram 
o antigo ambiente rural e isolado pelos sweatshops de fins do século XIX e princípios do XX. Em 1912, 
por exemplo, dois terços dos imigrantes portugueses na Nova Inglaterra labutavam em fábricas. 

Na Califórnia, pelo contrário, tratava-se de uma sociedade em desenvolvimento—terra 
ainda de pioneiros. A indústria baleeira trouxe os primeiros açorianos à costa da Califórnia seguido pela 
famosa Corrida ao Ouro de 1849, mas o que os prendeu foi a terra, primeiramente na região da Baía de 
San Francisco. Ao norte no condado de Marin cedo se optou pela indústria laticínea, a qual ia no século 
XX ocupar um lugar de destaque entre os açorianos do sul ao norte da Cali fórnia. A leste de San 
Francisco, nos condados de Alameda e Contra Costa deu-se preferência à pequena lavoura. A abertura do 
vale de San Joaquin nos fins do século XIX deu maior ímpeto ao povoamento rural dos ilhéus. Esse 
movimento teve seu início com a introdução do gado ovino e evoluiu mais tarde para a importante 
indústria laticínea. 

Ao contrário da concentração urbana da Nova Inglaterra, em 1880 mais de 60% dos 
imigrantes portugueses na Califórnia estavam ocupados na agricultura. Cabe dizer, no entanto, que aí se 
encontravam também, embora em escala menor, as fábricas de algodão e das conservas, as quais 
dominavam a economia do nordeste americano. E correspondentemente, na Nova Inglaterra houve quem 
trabalhasse a terra, só que as possibili dades era muito reduzidas, visto que quase tudo já se encontrava em 
mãos particulares. 

Dos pouquíssimos Portugueses presentes na Califórnia sob o domínio mexicano, o número 
cresceu até 1860 para quase 1600, dos quais a maioria continuava a labutar nas minas do ouro. Até 1900 
mais de 15,000 imigrantes lusos residiam no estado e, quando chegou ao seu termo nos anos 20 a grande 
época de imigração do sul da Europa, contavam-se quase cem mil, pouco menos de metade dos 
Portugueses residentes nos EUA. 

Enquanto o imigrante em Massachusetts ou Rhode Island via pouca opção senão trocar uma 
vida rural e insular pela cidade e pela fábrica, os que se radicavam na Cali fórnia podiam continuar com 
um emprego rural onde as hipóteses de mobili dade socio-económica contrastavam com a imobili dade do 
trabalhador urbano da Nova Inglaterra. 

O carácter rural do povoamento português da Califórnia, junto com o clima, permitiu ao 
imigrante manter vários elementos da cultura natal. O eixo disso era a fazenda famil iar com o seu aspeto 
multi-generacional. Contudo, apesar das aparentes semelhanças nos ofícios e na vida social, o imigrante 
encontrava-se mergulhado numa sociedade radicalmente distinta, em expansão e em rápida evolução. 

No ano 1871 um jornal de San Francisco sintetizou a presença portuguesa no norte da 
Califórnia: 

 

Encontravam-se antigamente em bom número na região das minas e alguns continuam a 
labutar como mineiros, enquanto muitos deles já arranjaram terras nas montanhas e são 
agora donos de bons vinhedos e hortas e são entre os mais prósperos dos modestos 
produtores de passos, figos secos, vinho e brande. Muitos dos portugueses na Califórnia 
vieram dos Açores onde estavam acostumados à cultura da uva. Um bom número foram 
marinheiros e entre estes muitos moravam na costa leste antes de chegar para cá. Eles 
destacavam-se nas minas nos primeiros anos por causa da sua correspondência regular e as 
remessas aos amigos na terra de origem. Aqui e acolá ou adotaram nomes americanos ou 
anglicizaram o próprio nome da pia. Com um forte amor à pátria, sejam as ensolaradas ilhas 
do Atlântico ou da Península Ibérica, gostam dos Americanos e preferem fazer-se 
cidadãos.1 
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É-nos fácil constatar o número de imigrantes numa dada altura e até acertar as suas 
atividades mas o que se perde pelas estatísticas é a experiência individual—as dificuldades ou êxitos 
passados por cada um desses indivíduos. Quais são os documentos que nos restam dessas experiências 
afetivas? Existem umas poucas coletâneas de correspondência.2 Há as várias autobiografias, entre elas a 
mais bem conhecida, Never Backward, de Lawrence Oliver, residente em San Diego e ligado à indústria 
da pesca do atum em princípios do século passado.3 Das poucas obras de ficção publicadas por imigrantes 
lusos destaca-se Home Is an Island, romance de cunho autobiográfico de autoria do florentino Alfred 
Lewis e publicado pela Random House em 1950. Outro do mesmo escritor, até agora inédito, intitula-se 
“Sixty Acres and a Barn” e está para ser lançado pela imprensa da Universidade de Massachusetts. 
Sempre foi, contudo, com a poesia de tradição oral que o imigrante português ou portuguesa se sentia 
mais à vontade. 

Na Cali fórnia a poesia composta pelos imigrantes portugueses sobreviveu na maioria de 
suas formas tradicionais, desde a quadra espontânea das cantorias e dos desafios até a epopéia, 
modestamente realizada com a publicação em 1935 do pequeno poema em estilo épico, “Cabrilho”, sobre 
o famoso “descobridor” da Cali fórnia.4 

Os que escreviam e até escrevem poesia em língua portuguesa na Califórnia provêm de 
todas as camadas da sociedade. Vão desde os académicos como Alberto Machado da Rosa (Terceira, 
1924-1974), que compunha versos no mesmo estilo repentista que seu avô, alcunhado “o Bravo” ; e 
Manuel Bráulio Fontes (Terceira, 1945) que prefere a redondilha. Há outros imigrantes que puderam 
conseguir um nível razoável de instrução enquanto ainda estavam em Portugal, quase sempre por meio do 
seminário. Três caminhos distintos mas representativos foram seguidos por Guilherme Glória, Artur 
Ávila e Alfred Lewis (ou seja Alfredo Luiz). Glória (Pico, 1863-1943) estudou no seminário nos Açores e 
foi ordenado na Cali fórnia. Anos mais tarde deixou o sacerdócio para casar e dedicar-se exclusivamente a 
seu jornal, A Liberdade. Artur Ávila (Pico, 1888-1962), autor de dois li vros de poesia (Rimas de um 
Imigrante e Desafio Radiofónico) foi um dos poucos imigrantes açorianos para assistir o li ceu na sua 
terra.5 Alfred Lewis (Flores, 1902-1977), auto-didata depois da escola primária, foi quem mais fama 
ganhou por entre este grupo, principalmente pelo seu romance, Home Is an Island. Depois de assistir a 
faculdade de direito da Universidade de Califórnia tornou-se juiz municipal da sua cidade, Los Banos, no 
vale de San Joaquin.  

Afinal houve aqueles que só puderam usufruir de uns poucos anos de escola e cuja 
produção literária continua a refletir uma orientação popular. Vasco B. Massa (S. Miguel, 1908-?), por 
exemplo, com pouca instrução e após vários anos a servir de pastor de gado ovino na sua terra, emigrou 
para a Cali fórnia onde publicou uma coletânea dos próprios versos.6 Nos anos 70 Massa foi convidado até 
para o Brasil afim de participar numa competição poética. 

Deve-se notar aqui que a poesia referida, com poucas exceções, não se destaca pelas 
qualidades literárias—é o verso como documento humano que interessa. A maior parte dessa poesia 
imigrante, aparecida ao longo de um século e mais nos jornais de língua portuguesa publicados na 
Califórnia, concerne o tradicional conceito da saudade. Esses versos falam vagamente do amor ou da 
pátria e oferecem pouco de valor duradouro. Um bom número de poesias, no entanto, tratam de 
experiências concretas. Podem-se dividir, portanto, em vários dos momentos da vida imigratória, isto é a 
partida, a viagem, a vida laboral e comunitária na nova terra e, finalmente, o regresso à terra do berço. 
Outro tema comum é a visão retrospetiva da vida do poeta antes da partida. Os “ instantâneos” de Alfred 
Lewis, evocando a juventude na sua Fajãzinha, com títulos como “My Vill age in August”, “Boy with a 
Basket of Taro”, “O Natal em Nossa Casa” e “Matança” são os mais extensos desse gênero saudosista.7 

O momento mais emotivo do todos seria o da partida. O emigrante de há um século ou 
mais, muitas vezes contando pouco mais de seus quinze anos (ou às vezes até bem menos), partia numa 
viagem de retorno incerto. O sentido da finalidade do momento revela-se nestas estâncias de Manuel 
Cardoso invocando a sua partida em fins do século XIX: 

 

O noso a partamento 
Nunca me vai esqueser 
Sendo eu de nova idade 
Me o briguei a padesere 
 
Dei a meu pai um adeus 
Que levase a minha mãe 
Que não me pudia ispedira dela 
Que me queria tanto bem 
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Mandei um abraso a João 
E um suspiro a maria 
Que a deus peção por mim 
Para a jente se ver um dia8 
 

Se não fosse por barco baleeiro a viagem representava um custo substancial, ordinariamente 
realizada com fundos emprestados que era forçoso ao imigrante reembolsar quanto antes. A viagem 
costumava durar várias semanas, caso não tratasse de barco a vapor que durava menos. O porto de 
chegada seria Boston, Providence ou Nova Yorque. Daí o imigrante seguiria de trem para a costa do 
Pacífico. Se o jovem açoriano estivesse a bordo de uma baleeira sempre existia a hipótese de fugir para a 
terra mas provavelmente só depois de ter passado dois ou três anos numa travessia dos sete mares. 

Em todo caso, uma vez na Cali fórnia era necessário encontrar um emprego. O que sobrara 
ao viajante que desembarcara na costa leste, já desaparecera com certeza na travessia do continente; isto é 
se tivesse chegado com fundos, senão ser-lhe-ia necessário passar uma temporada no leste a trabalhar e a 
poupar os fundos para o resto da viagem. 

Há cem anos João Vieira descreveu em verso um dia típico de trabalho. Notam-se os 
anglicismos “grasso” (erva) e “jacaço” (burro): 

 

Ás três horas da manhã 
Eu tinha que me levantar 
P’ra comer alguma coisa 
E ir p’ra terra trabalhar. 
 
Ás vezes não se enxergava o grasso9 
Tal era a escuridão 
E nós ja sobre a terra 
Á espera do clarão! 
 
Agachados todo o dia 
Debaixo do sol ardente 
Que só o vapor da terra 
Fazia uma pessoa doente. 
 
Quer chuvesse quer ventasse 
O trabalho tinhamos que o fazer, 
Travalhavamos com jacaços10 
Até á noite ao escurecer.11 
 

Tornou-se patente ao imigrante, uma vez que chegou às terras da Cali fórnia que os velhos 
mitos refletiam pouco da realidade. Como notou C. A. Borba em 1909: 

 

Dizem que vão cavar ouro 
Já vão d’qui preparados, 
Julgam que vão para o céo 
Acham-se bem enganados.12 
 

Acostumado a labutar nos campos ou a bordo de um navio, o imigrante, com pouca 
instrução formal, tinha poucas hipóteses de emprego. Mas podia aproveitar da rede de compatriotas já 
estabelecidos num tipo de trabalho que lhe era ameno, tal como ordenhador, pastor de gado ovino, 
agricultor ou talvez operário fabril . Eram longas as horas, duro o trabalho, pouco o rendimento e mínima 
a segurança de emprego. Não se tratava mais do sentimento de fidelidade mútuo nem do convívio da 
velha cultura. Substituira-se um extremo individualismo. Manuel Cardoso notou: 

 

Nesta tera da fortuna 
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Cada um segue seu distino 
Não se quer bem a niguem 
Busca cada um seu caminho13 
 

Voltemos a C. A. Borba que se debruça sobre a experiência trabalhadora: 
 

Levanta-se ás quatro horas 
Já o almoço está na mesa 
A vontade de comer é pouca 
Não fazem muita despesa. 
 
Lá caminham p’ra o trabalho 
Para onde os manda o patrão, 
Todo o dia de carreira, 
Como um bom, ligeiro cão. 
 
As forças da natureza 
Nunca podem ser eguaes 
Se algum d’elles é mais fraco 
O patrão não o quer mais. 
 
Caminha o pobre infeli z 
Com a sua roupinha ás costas 
Em procura de trabalho, 
Andar de portas em portas.14 
 

E termina por resumir a sua impressão do mundo imigrante: 
 

America é um paiz grande 
É verdade bem o sei, 
Com respeito á Cali fornia 
Duas palavras direi. 
 
O trabalho na Cali fornia 
Ser no pó ou ser na lama, 
É mais proprio para bestas 
Do que para gente humana.15 
 

As mulheres, deve-se salientar, não escapavam essa experiência. Como assinalou Maria 
Etelvina Lima há meio século: 

 

Estes versos foi quando eu 
cheguei a esta terra que fui para 
S’Pedro para as canarias16 do peixe 
para conseguir trabalho. 
 
Eu hoje vim á canaria 
Ao romper da madrugada 
Para vêr se ganhava o dia 
Mas não me fizeram chamada 
 
Agora vou ao emplorio17 
Para receber dinheiro 
Vão-me dizer ámossório18 



258     O AÇORIANO NA CALIFÓRNIA RETRATADO NOS SEUS PRÓPRIOS VERSOS 

Tens que trabalhar primeiro19 
 

Mas a ética do trabalho e da auto-suficiência é um firme princípio da cultura lusa e quem 
não aguente é também objecto de crítica, como se lê nestes versos escritos por um jovem imigrante 
universitário na Califórnia nos anos 70: 

 

“O Zecas”  
 
Lá vai o Zecas 
lá vai lá vai 
food stamps20 
com tão pouco 
cai 
 
Lá vai o Zecas 
ao Welfare21 
lá vai 
unemployment22 
cão vadio 
cai 
 
Lá vai o Zecas 
nos steites23 
vai 
imigrante e só 
sem deleites 
cai24 
 

No entanto os que recorreram à velha estratégia popular da parsimónia 
puderam, sim, até florescer. Alguns anos de exagerada frugalidade iriam permitir a compra 

de umas vacas ou ovelhas ou até uma parcela de terra. Era uma opção geralmente negada ao operário 
fabril da costa leste. O famoso escritor Jack London notou esse fenômeno no seu romance Valley of the 
Moon: 

 

Faz quarenta anos que o velho Silva veio dos Açores. Foi guardar ovelhas nas montanhas 
por um par de anos e depois chegou a San Leandro. Estes cinco acres eram os primeiros 
que arrendou. Era o início. Pois começou a contratar terras pelas centenas de acres e pelos 
cento e sessenta [n.b. a medida de um quarto de milha quadrada].... 
E o velho Silva acabou por comprar esses cinco acres ao meu avô. Pouco depois, —e o pai 
nessa altura estava fortemente endividado—, foi comprando as terras do pai pelas cento e 
sessenta. E todos os seus parentes faziam o mesmo. O pai estava sempre querendo 
enriquecer-se de um momento para outro e ele acabou morrendo na dívida. Mas o velho 
Silva nunca perdeu uma oportunidade, tão insignificante que parecesse. E todos os outros 
lhe são iguais.25 
 

Na entrada do século XX as cidades de Oakland e San Leandro, na baía de San Francisco, 
formavam o núcleo da população portuguesa da Cali fórnia. Aí se encontravam as sedes das várias 
associações benéficas comunitárias, tal como a U.P.E.C. (União Portuguesa do Estado da Califórnia), 
I.D.E.S. (Irmandade do Divino Espírito Santo), S.P.R.S.I. (Sociedade Portuguesa Rainha Santa Isabel) 
etc. E foi pela poesia que muitas vezes se anunciavam as suas atividades sociais: 

 

Viva a bela instituição 
Associação Madeirense! 
Vive o grupo, e a união 
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De quem a ele pertence.26 
 
Os versos serviam para promover futuros eventos: 
 
“Convite”  
 
Toda a gente que hoje fique 
Convidada por igual. 
Para o grande piquenique 
Da nossa festa anual. 
 
............................................ 

No Domingo a parada27 
Vai seguir pelas dez horas 
E toda incorporada 
Com drill teams28 de senhoras.29 
 

Utili zavam-se, aliás, para anúncios comerciais: 
 

“As Conservas Portuguesas”  
 
Desculpem, caros leitores, 
Se os venho importunar, 
Mas vou ao Gaspar & Nunes, 
Boas conservas comprar.30 
 
E para relatar desgostos pessoais: 
 
“Carta de Bakersfield”  
 
.................................... 
 
Um homem triste e cruel 
A sós no meu quarto entrou 
Com uma barra na mão 
Três pancadas me vibrou.31 
 
 
 
ou colectivos: 
 
“Carta de Hynes”  
 
.............................. 
 
Eu venho contar ao público, 
As cousas que se tem dado, 
Nos arredores de Hynes 
Com a doença do gado.32 
 

Em 1893 um diário de San Francisco publicou uma reportagem que criticava aspetos da 
comunidade lusa. Um dos leitores usou do verso para responder: 

 

Vou fazer do Morning Call 
Usos higienicaes, 
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Quando fôr ao ourinol.33 
 

A menor ênfase na religião e na vida comunitária são aspetos da vida americana que várias 
vezes se notam nestas poesias. Também não passam despercebidas as evoluções pessoais frente ao novo 
ambiente. Em número especial do Jornal Português de Oakland, Valério Florense troça da corrupção 
linguística que hoje em dia chamamos “portinglês” : 

 

“Eu Hei-de…” 
 
Quando eu crescer e fôr grande, 
Hei-de ir p’ra America também, 
Para ganhar muitas «águias»!...34 
Pois não seria bom, ó mãe? 
 
............................................... 
 
O vapor leva-me ao «Iste»,35 
Depois embarco nos «trens», 
(São apenas quatro dias): 
«Calafona»36 aqui me tens. 
.......................................... 
Mas ó mãezinha, não chores 
Por ter lá morrido o pai: 
Pois não há só uma sorte 
Para todo o que lá vai. 
 
Quando eu chegar ao «dipo»37 
Vai ser mesmo uma alegria: 
Já hei-de ter lá gente à ‘spera, 
Primos, primas, tio e tia. 
 
Hei de trabalhar num «rancho»,38 
Ou então na leitaria...39 
--Pois não é tão bom ganhar 
A cinco «dolas»40 por dia? 
 
Hei-de ter «oramobil»41 
Para também ir ao «tão»:42 
A gazolina é barata, 
A dez «cents»43 o galão. 
 
............................................ 
 
Quando eu já tiver «monim»,44 
E me der cá pela telha, 
Hei-de mandar umas «águias» 
Para sustentar a velha...45 
 

Interessa notar que, apesar das extremas privações descritas por estes poetas, parece existir 
pouco ar de revolta contra as condições existentes. Ao contrário, o poeta enfrenta a realidade com um ar 
tradicional de resignação. Por outro lado, a boa vida material, uma vez conseguida, traz consigo pouca 
satisfação. Tendo emigrado por razões econômicas o imigrante continua a sentir-se isolado no meio 
americano e portanto emocionalmente frustrado. Daí também a tendência da idealização do passado. O 
velho Alfred Lewis exprimiu em verso a dicotomia que caraterizava o imigrante açoriano, isto é o 
contraste entre um presente cômodo no sentido material porém psicologicamente malogrado: 
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Aqui, há cinquenta anos radicado, 
Gorducho, «Americano», 
Dono de casa, um carro e outras coisas 
Sou outro do que era outrora:46 
 

A desilusão é ainda mais patente nestes outros versos seus, dirigidos a um imigrante 
imaginário que, ao contrário do Lewis, tomou a oportunidade de voltar e dá com 

 

As mesmas pedras que pisaste um dia 
Quando eras jovem, sonhavas  
Co’as riquezas de além mar. 
 
Reviver, matar saudades! 
Até que volte um dia 
Sozinho, rico e sem nada 
As terras do teu exílio.47 
 

Se a partida e a vida acidentada em terras estranhas representavam muitas vezes momentos 
de trauma, também o era a ideia do retorno às terras do berço. Com seu vestimento às vezes grotesco e 
novos maneirismos o “Calafona” era objeto de respeito caso voltasse endinheirado porém de desprezo se 
chegasse sem sinal de êxito material—daí a importância das indicações superficiais da prosperidade. Um 
anos após sua chegada à Cali fórnia Alfred Lewis imaginou, humorísticamente, o seu triunfal regresso: 

 

Eu quando um dia,  
For ás Flores, á terra onde nasci,  
Todo cheio de «prosa» e de alegria  
—Um rei em pequenês de colibri... 
 
C' o meu «casaco grande» e guarda-sol,  
C' um bigode de palmo e fina calça,  
A rir e a cantar qual rouxinol, 
0 brando «Three o' Clock» ou outra valsa... 
 
Mala de coiro escuro na direita, 
Ornada dum anel de diamante, 
—Diamante digo eu, que a pedra feita, 
Foi dum vidro qualquer, falso brilhante... 
 

Mas na última estrofe hesita, contemplando as mudanças que já se sente terem efetuado 
nele: 

 

Tudo isto, se não for modernizado: 
Pois no caso de ser «americano», 
A história muda muito, pois de humano 
Par’cerei inda mais bestialisado. 
 
Tulare, 192348 
 

Como notou Manuel Cardoso, os ilhéus têm pouca ideia de como havia sido a vida de 
imigrante. Evocando a imagem do retornado, escreve: 

 

Quando chega ahi california49 
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Bem vestido com bom chapeo 
E ropa deitando chando50 
Penção que é Deus do Seu 
 
Mas par chigar ahi bem vistido 
E com aneles a lozir 
Muitos trabalhos se pação 
E muitas noites sem dormir.51 
 

Por meio das cartas recebidas dos parentes na América o ilhéu era capaz de vislumbrar a 
realidade enfrentada pelo imigrante mas o retrato formado havia de ser bastante superficial. Décio 
Oliveira, num livro de poesias lançado neste mesmo ano de 2003 imaginou tal comunicação em “Carta à 
Minha Mulher Filomena” : 

 

Vou lançar a mão à pena 
para saber de vocês, 
pois quanto a mim, Filomena 
vou indo, graças a Deus. 
 
Como tudo é diferente 
nesta terra americana, 
e tanta raça de gente 
forma esta salada humana. 
 
Como tão bem exprimiste 
o que vai no coração, 
se os dias decorrem tristes 
mais tristes as noites são. 
 
Disseste que por aí 
continua tudo igual, 
também tudo por aqui 
vai correndo menos mal. 
 
Diz-me se o mija às pinguinhas 
já casou na Covoada, 
e se a filha de Lingrinhas 
‘ inda anda enfeiti çada. 
 
A porca da tua tia 
tem tido muitos leitões, 
e os filhos da Sofia 
sempre os mesmos aldrabões! 
 
 
 
Trabalho de carpinteiro 
mais o filho d’Angelina, 
‘stou ganhando bom dinheiro 
sem perceber patavina. 
 
Ando tão desconsolado 
apesar de tudo isto, 
paga a alguém no consulado 
p’ra te despachar o visto. 
 
Sinto tanto a ausência tua 
tão longe de ti, meu bem, 
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a minha casa está nua, 
sente saudades também. 
 
Trabalha-se bem pesado 
nesta terra do Ti Sam 
mas muito tenho ganhado 
por isso não “give a dam”.52 
 
 
 
Tinha tanto p’ra contar 
mas ‘stá faltando o papel, 
não te esqueças de abraçar 
os pequenos do Manel. 
 
Vou terminar esta carta 
bem contra os meus desejos, 
de tantas saudades farta, 
de mil abraços e beijos. 
 
Fernando53 
 

Fica na alma de boa parte dos emigrantes a ideia de algum dia regressar para findar os seus 
dias no torrão natal. Ser-lhes-ia uma justa recompensa por uma vida de sacrifícios, como observou 
Arnaldo Baptista em “Imigrante” : 

 

Imigrante 
     emigra 
como besta 
       no duro 
       duro 
               trabalha. 
Países estranhos 
           no rosto 
 
         o suor 
 
trabalhos tamanhos. 
Tem vaqueixas54 
     tem 
para mostrar 
  vintém. 
Como cão trabalha 
o suor 
 no rosto 
espera voltar 
  ao cair sol-posto.55 
 

A dificuldade de o imigrante se integrar psicologicamente dentro do meio americano muitas 
vezes fez com que a ideia do regresso lhe tornasse obsessiva. Porém, ironicamente, as novas experiências 
acabam por impossibili tar esse desejo. Se o imigrante radicado algum tempo nos EUA julgava ser o 
mesmo de antes, estava bem enganado. Quando o jorgense John Silvers, depois de passar vários anos no 
noroeste americano, decidiu em fins do século XIX regressar definitivamente para sua ilha natal, levando 
consigo arado, rastelo e outras ferramentas de fabrico americano para trabalhar a terra, desiludiu-se logo a 
seguir a chegada. Os campos da ilha de S. Jorge, confessou, não passavam agora de “currais para gado 
ovelho” .56 Aliás, um poeta coevo na Cali fórnia tinha a mesma impressão: 
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Mais oh! que grande diferença 
Nos nossos olhos se encontra 
Para Tudo se esplicar 
Ate noz causa afronta. 
 
Cidades paressem villas 
Vil las aldeias formadas 
Até os proprios Caminhos 
Só paressem Canadas. 
 
Niles, Califórnia, 190157 
 

Se há uma mensagem que permeia esta poesia é a ingenuidade com que o imigrante 
embarcou nessa grande aventura. Até um dos mais inteligentes e mais hábeis dos muitos imigrantes lusos 
que se radicaram afinal nas terras da Califórnia passou ele mesmo por essa experiência. Em “Noções de 
Linguística” Jorge de Sena enfrentou as forças incompreensíveis da alienação cultural: 

 

Ouço os meus filhos a falar inglês 
entre eles. Não os mais pequenos só 
mas os maiores também e conversando 
com os mais pequenos. Não nasceram cá, 
todos cresceram tendo nos ouvidos 
o português. Mas em inglês conversam, 
não apenas serão americanos; dissolveram-se, 
dissolvem-se num mar que não é deles. 
Venham falar-me dos mistérios da poesia, 
das tradições de uma linguagem, de uma raça, 
daquilo que se não diz com menos que a experiência 
de um povo e de uma língua. Bestas. 
As línguas, que duram séculos e mesmo sobrevivem 
esquecidas noutras, morrem todos os dias 
na gaguês daqueles que as herdaram: 
e são tão imortais que meia dúzia de anos 
as suprime da boca dissolvida 
ao peso de outra raça, outra cultura. 
Tão metafísicas, tão intraduzíveis, 
que se derretem assim, não nos altos céus, 
mas na caca quotidiana de outras. 
 
Outubro 7058 
 

É natural que os filhos, chegados jovens ou até nascidos na Califórnia, tendessem a aderir à 
nova cultura a custo não só da velha mas dos pais que a ela continuam pegados. Assim a estranheza 
destes ao verem a progênie em processo de alheamento. Nas fazendas, sim, foi-lhes possível manter 
durante mais tempo os antigos costumes e os laços familiares. Porém nos centros urbanos a cultura 
americana circundante imperava. Numa poesia intitulada “Sou Imigrante” Margarida Soares queixa-se da 
tendência de os filhos quererem fugir à casa paterna logo após atingir a sua maioria: 

 

Os filhos aqui vão-se embora 
Olhando para traz sorrindo 
Dizendo-nos «good bye» 
E deixam os pais sozinhos59 
 

Este breve retrato dos sentimentos e das afli ções do povo açoriano na Cali fórnia será por 
necessidade incompleto mas espera-se que seja possível compartir com os autores algo do lado emotivo 
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das suas experiências e talvez melhor compreender a complexidade do impacto implicado no seu 
deslocamento para terras extranhas. 

 

RESUMO: Cada um dos três centros populacionais portugueses nos Estados Unidos—Nova Inglaterra, 
Califórnia e o Havaí tem suas próprias características. No caso da Cali fórnia trata-se de uma imigração de 
mais de século e meio cujo grande impulso foi a descoberta do ouro no ano de 1848. É uma comunidade 
historicamente de cunho rural. Entre os portugueses aí sempre predominou o açoriano, seguido pelo cabo-
verdiano, o madeirense e o continental. Trouxe o primeiro destes do seu arquipélago uma tradição lírica 
popular que tem empregado ao longo da sua presença para mandar notícias de acontecimentos sejam 
pessoais, sejam comunitários ou simplesmente para desabafar. Esses modestos versos guardavam-se nas 
páginas de antigos jornais de língua portuguesa publicados na Califórnia durante bem mais de um século. 
O que revelam da história e dos sentimentos da comunidade açoriana da Cali fórnia é o tema desta 
palestra. 
  
PALAVRAS CHAVES: Diáspora portuguesa; literatura açoriana na Cali fórnia; imigração. 
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ABSTRACT: This work is an analysis of the novel A vingança de Maria de Noronha (1988), by 
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1. Introdução  

Este trabalho1 tem o objetivo de analisar como a reescrita de Frei Luís de Sousa  (1843), de 
Almeida Garrett2, efetuada por Armando Silva Carvalho3 no romance A Vingança de Maria de Noronha 
(1988), permite uma interpretação crítica e um questionamento atual da pátria portuguesa.  

O interesse pelo assunto foi despertado após uma leitura de A Vingança de Maria de 
Noronha, que colocou a autora deste artigo em contato com um país que se interrogava sobre sua história. 
Este romance contemporâneo, por meio da intertextualidade, remete ao drama clássico do romantismo 
português Frei Luís de Sousa. Enquanto Garrett buscou na história e nos mitos da nação temas que 
despertassem a identidade portuguesa, pois, como ele próprio afirmou, era preciso resgatar para as 
gerações futuras o orgulho das glórias passadas, CARVALHO (1989) se apropriou desses mesmos temas 
para mostrar a seus leitores a necessidade de avaliar o passado com um diferente olhar.  

O romance tem por enredo os preparativos para uma moderna encenação, em Lisboa, de 
Frei Luís de Sousa , com todos os personagens se relacionando de alguma forma com o drama garrettiano. 
A partir disso o leitor pode perceber com nitidez as mudanças de valores éticos e morais da sociedade 
portuguesa e interrogar, tal como feito por Garrett, sobre o destino de Portugal.  

A fundamentação teórica deste artigo surgiu de um ensaio4 de LOURENÇO (1988: 86), que 
mostra como, a partir de Garrett até Fernando Pessoa, a literatura portuguesa passa a refletir sobre 

                                                                 
1 Este artigo analisa de forma resumida como o romance de Armando Silva Carvalho 

questiona Portugal, tema da dissertação de Mestrado da autora em Teoria Literária pela Universidade 
Federal do Paraná.  

 
2 João Baptista da Silva Leitão nasceu no Porto em 1799, no seio de uma família burguesa, 

e adotou o apelido Almeida Garrett quando estudante em Coimbra. Em 1825, exilado em Paris, publicou 
Camões, obra marcante para o romantismo português. Cultivou ao mesmo tempo a paixão pela atividade 
literária e pela política, tanto que seu papel como figura dominante do romantismo está ligado ao seu 
envolvimento intenso na vida política da nação. Foi deputado constituinte em 1838, membro da comissão 
de reforma do código administrativo e apresentou, em 1839, um projeto de lei de propriedade literária. 
Voltou à vida pública com o movimento da Regeneração, foi nomeado visconde em 1851 e no ano 
seguinte ocupou o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros. Logo em seguida foi destituído das 
funções governamentais e publicou Folhas Caídas. Morreu em dezembro de 1854.  

 
3 Armando Silva Carvalho nasceu em Óbidos (Portugal), em 1938. Poeta e ficcionista, 

licenciado em Direito, atua também como tradutor, jornalista e técnico publicitário. É colaborador da 
revista Colóquio/Letras, do Jornal de Letras e do Diário de Notícias, entre outras publicações. Em 1965, 
obteve o prêmio “Revelação” da Associação Portuguesa de Escritores com a coletânea de poesia Lírica 
Consumível, e em 1995 o prêmio “Pen Club”, com a obra, também de poesia , Canis Dei. Obras poéticas: 
Lírica consumível (1965), O comércio dos nervos (1968), Os ovos de oiro (1969), O peso das fronteiras 
(1972), Antologia poética (1976), Armas brancas (1977), Técnicas de engate (1979), Sentimento de um 
ocidental (1981), O livro de Alexandre Bissexto (1983), Canis Dei (1995) e Obra poética (1965-1995). 
Prosa: O alicate – textos fisiológicos (1972), O uso e o abuso (1976), Portuguex (1977), Donamorta 
(1984), A vingança de Maria de Noronha (1988), Em nome da mãe (1994) e O homem que sabia a mar 
(2001).  
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Portugal à luz de sua história. Para aquele autor, Garrett, ao se voltar para um tempo passado, buscava 
resgatar para os seus contemporâneos o orgulho das glórias perdidas, com uma escrita fundadora de um 
tipo de interpretação do ser e do destino da pátria em que o presente é ninguém, tal como se define D. 
João de Portugal em Frei Luís de Sousa . 

LOURENÇO (1988: 85), que em seus ensaios busca “pensar” Portugal no sentido de 
mapear a identidade do povo português5, defende a tese de que é somente a partir de Garrett que a 
literatura portuguesa passa a elaborar uma interrogação sobre os destinos da nação:  
O drama de Garrett é fundamentalmente a teatralização de Portugal como  povo que só já tem ser 
imaginário (ou mesmo fantasmático) – realidade indecisa, incerta do seu perfil e lugar na História, 
objecto de saudades impotentes ou pressentimentos trágicos. Quem responde pela boca de D. João (de 
Portugal...), definindo-se como ninguém, não é um mero marido ressuscitado fora da estação, é a própria 
Pátria.  

Outro instrumental útil para abordagem adotada neste artigo foi o conceito de metaficção 
historiográfica desenvolvido por Linda Huetcheon, mesmo que o romance não se encaixe totalmente na 
classificação por ela adotada. Essa autora afirma que, no romance histórico tradicional, história e ficção 
convivem na intenção do resgate do passado, e a presença de personagens históricos tem a intenção de 
legitimar o mundo ficcional, enquanto a metaficção historiográfica primeiramente instaura esse resgate, 
para depois o subverter e desafiar os conceitos da história. Armando Silva Carvalho não explora a 
subversão da história, porém é muito incisivo em desafiar seus conceitos. 
 

2. A nação com um passado glorioso em Frei Luís de Sousa 
O drama histórico Frei Luís de Sousa , de Almeida Garrett, trabalha com temas históricos e 

religiosos da tradição portuguesa, que, segundo o próprio autor, serviriam para transmitir às novas 
gerações os valores fundamentais da família e da nação. Esta abordagem, que privilegia os preceitos mais 
caros aos românticos, faz deste drama um dos mais conhecidos do romantismo em Portugal.  

Entre os nobres desaparecidos na batalha de Alcácer-Quibir estava D. João de Portugal, 
casado com Madalena de Vilhena. Esta envia emissários a várias regiões, à procura de seu marido, como 
era costume na época, mas não se encontra nenhum vestígio dele, tal como aconteceu com D. Sebastião. 
Depois de ter esperado por sete anos o retorno do marido e após ele ser declarado morto, casa-se com o 
nobre Manuel de Sousa Coutinho, com quem tem uma filha. Contudo, angustia-a enormemente a 
incerteza de não saber realmente morto o primeiro marido, ainda mais porque sentia culpa por ter amado 
o segundo marido enquanto vivia com o primeiro.  

Seus tormentos eram alimentados pelo aio, Telmo, que vivia à espera de que o antigo amo 
voltasse, assim como o povo esperava a volta de D. Sebastião. Este antigo empregado era tratado como 
um membro da família, exercendo grande influência sobre todos com seus pressentimentos e augúrios.  

A única filha de D. Madalena e D. Manuel, Maria de Noronha, adolescente de saúde frágil, 
também acreditava no sebastianismo e, inclusive, justifica para sua mãe: “– Voz do povo, voz de Deus 
alguma coisa há de ter, minha mãe.” 

Ela é tratada com todos os mimos pelos pais, visto ser fruto de uma relação marcada pelo 
sentimento de culpa da mãe, e nutre grade afeto por Telmo, que a tem como filha e único alento de sua 
velhice.  

O segundo marido é um cavaleiro português fiel aos valores patrióticos, inconformado com 
o domínio espanhol vigente na época em Portugal (1599). Condena seus compatriotas que se renderam e 
ajudaram o domínio filipino. Homem prático, age de acordo com seus ideais, mandando incendiar seu 
palácio por recusar abrigar a corte traidora e mudando-se para a casa que fora a residência de D. 
Madalena com seu primeiro marido. Com este ato de revolta, torna-se um exemplo de nobreza de caráter 
e de amor à pátria.  

O momento de maior tensão da peça é aquele em que D. João, vestido como romeiro, 
aparece em cena para dar o recado que transformaria o casamento em pecado. Ele se deixa reconhecer 
apenas pelo seu fiel aio, Telmo. Este, que tanto desejara sua volta, percebe naquele instante que a 
realização de seu sonho apenas trouxe tristeza para si e para aqueles a quem ama.  

                                                                                                                                                                                              
4 Da literatura como interpretação de Portugal. In: _____. O labirinto da saudade. 

Psicanálise mítica do destino português. 3. ed. Lisboa: D.Quixote, 1988. p. 79-118 (publicado pela 
primeira vez em 1978).  

 
5 Este tema é abordado em seu livro O labirinto da saudade. Psicanálise mítica do destino 

português e retomado nos ensaios posteriores: Mitologia da saudade, Portugal como destino e A Nau de 
Ícaro. 
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Com o retorno de D. João, a desgraça se abate sobre a família. Manuel Coutinho, 
influenciado por seu irmão, vai buscar na religião a única saída honrosa para si, para sua esposa e, 
principalmente, para sua filha. Madalena segue-lhe o exemplo. A decisão de sacrifício dos dois tem por 
objetivo salvar a honra de Maria de Noronha, visto que, pelas normas da Igreja e da sociedade, ela se 
tornara filha ilegítima, fruto de um casamento não reconhecido. Deste modo, o caminho encontrado pelo 
casal para expiar suas culpas foi abandonar a vida mundana e vestir o hábito religioso.  

Aqui é importante lembrar o papel que o catolicismo desempenhou na construção do 
imaginário do povo em diversas épocas, tanto que GARRET (1989: 142) apresenta Maria de Noronha 
rebelando-se contra o domínio da Igreja ao lançar a pergunta “– ... que Deus é esse que está nesse altar, e 
quer roubar o pai e a mãe à sua filha?”  

Portanto, à parte as várias interpretações do drama, a crítica concorda com seu forte apelo 
nacionalista e patriótico, evidenciado já no início pela referência a Camões e seu poema Os Lusíadas Esse 
apelo também se manifesta na cena do incêndio, que representa um momento fundamental na estrutura do 
drama, quando é enfatizado o comportamento heróico de Manuel de Sousa Coutinho, que prefere 
incendiar seu palácio a entregá-lo para os governantes a serviço de Castela.  

Dessa forma, tem-se em Frei Luís de Sousa a apresentação de uma história idealizada de 
Portugal, com um passado exemplar, no qual os portugueses do século XIX poderiam se espelhar. Os 
heróis nacionais são membros da nobreza que, mesmo em situação adversa para a nação, como durante o 
reinado filipino, manteriam o orgulho, a altivez e o amor a Portugal. No drama de Garrett, os personagens 
são apresentados como “honrado fidalgo”, “valente cavaleiro”, “português às direitas”, “nobre amo”, 
“honrada senhora”, movimentando-se numa sociedade regida pelo temor a Deus, pelo respeito à família e 
pelo amor à Pátria.  

A proposta de interpretação de LOURENÇO (1988: 86) critica a leitura que considera Frei 
Luís de Sousa  apenas como um drama psicológico sob a ótica romântica. Ele não o considera um simples 
melodrama, e sim um trágico de natureza simbólico-patriótica. 
É ao passado e no passado – mas por causa do presente, como Herculano – que o cidadão, o autor, o 
combatente liberal e patriota Almeida Garrett dirige a interrogação, ao mesmo tempo pessoal e 
transpessoal: (...) que ser é o meu, se a pátria a que pertenço não está segura de possuir e ter o seu?  

Para Lourenço, Garrett inaugura com Frei Luís de Sousa  uma escrita fundadora de um tipo 
de interpretação do ser e do destino da pátria, já que o presente é “ninguém”, como se define D. João de 
Portugal na peça. O romeiro se conscientiza de que já não é ninguém e de que sua volta vai trazer apenas 
destruição e infelicidade. Melhor, portanto, estar morto, e bem significativa é sua fala: “– Morri quando 
minha viúva disse que morri.” (ato III, cena V). Portanto, seria o romeiro uma sombra de D. Sebastião, 
que também se perdera na batalha de Alcácer-Quibir da África e que se fazia necessário enterrar, para que 
a sombra do passado não obscurecesse o presente.  
 

3. O romance A Vingança de Maria de Noronha  
A Vingança Maria de Noronha é uma paródia desse drama clássico do romantismo 

português e se inicia com a redação de uma estudante, Clara Rialto, remetendo de imediato o leitor ao 
texto canônico de Garrett. Do diálogo entre os dois textos ficcionais surge o que a autora deste artigo 
considera o principal mérito deste romance: o relacionamento da nação portuguesa com sua história.  

O romance oscila entre o melodrama e a farsa, contando os preparativos de uma moderna 
encenação, em Lisboa, do drama garretiano. O enredo gira em torno de Felipa Montês – uma atriz de 
novelas da televisão que se prepara para representar D. Madalena de Vilhena no teatro – e de sua família.  

Os personagens tiveram como modelo os do drama Frei Luís de Sousa, porém sob novos 
ângulos, o que enseja contraponto aos valores dominantes no período do romantismo e na sociedade atual. 
Todos são o reverso dos personagens de Garrett. Felipa Montês é uma artista que, ao ensaiar o papel de 
D. Madalena de Vilhena, se conscientiza das diferenças porque não sabe sentir culpa ou remorso, 
tampouco temer o passado. Foi casada com um ator que foge do mundo para não lutar, ao contrário do 
nobre D. João de Portugal. Seu segundo marido é um jornalista político que não assume posição 
ideológica e não tem força moral para reagir tal como Manuel Coutinho, que teve coragem de incendiar 
seu palácio. Sua filha Clara Rialto é uma jovem pragmática, que vive de acordo com seu tempo, bem 
distante da romântica e visionária Maria de Noronha. Por fim, Luísa, um Telmo de saias, fiel ao antigo 
patrão, porém com os pés firmes no presente, não deseja a volta do tempo.  

No capítulo 14, um dos mais interessantes, aparece a figura do Encenador, em sua luta para 
encenar Frei Luís de Sousa. Ele se debate para atualizar o drama de forma a ser entendido pelo público 
atual, porém a encenação resulta em grande fracasso, e até mesmo a atriz principal abandona a peça.  

Para atender seu desejo de conquistar as platéias modernas, o Encenador faz algumas 
alterações importantes, como, em famosa cena, substituir por espelhos os retratos de D. Sebastião, 
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Camões e D. João de Portugal. Mas um espelho reflete apenas o presente, e os quadros mostravam o 
passado do romeiro. Entende-se, assim, que o insucesso da encenação é conseqüência da forma como o 
Encenador trabalha com a história. Para conquistar as platéias contemporâneas, ele despreza o passado e 
exclui da montagem os princípios morais que guiavam os personagens do drama. Ele esvazia Frei Luís de 
Sousa  de todo o sentido trágico e dramático e não consegue mostrar o passado rememorado e revivido 
pelo presente, ou seja, na ânsia de apagar o passado, acaba com o presente.  

O romance de Armando Silva Carvalho lembra a necessidade de se voltar ao passado, 
porém de forma a dar a ele a justa medida: um passado que sirva de alicerce para que a nação rume ao 
futuro, considerando que a memória de um povo deve ser preservada. Não se deve esquecer que há uma 
herança de glória, de antepassados comuns que foram navegantes, guerreiros, conquistadores, 
colonizadores e, sobretudo vencedores, que precisa ser lembrada por todos aqueles que se consideram 
portugueses.  

Ao abordar o peso que o passado tem na construção do presente, CARVALHO (1989) faz 
eco aos pensamentos de NIETZSCHE (1976: 108), quando este questiona o fardo da história e afirma ser 
preciso “definir o grau e fixar o limite em que é absolutamente necessário esquecer o passado, sob pena 
de se tornar coveiro do presente”.  

É possível perceber como esse capítulo resume muito bem o romance quando seu autor 
questiona até que ponto se deve e se pode viver do passado, na busca do equilíbrio entre a 
supervalorização da história e seu esquecimento. Um passado que não acaba, como em Frei Luís de 
Sousa , resulta em tormentos e destruição, portanto é preciso compreendê-lo para atualizá-lo, conforme faz 
de maneira brilhante a atriz ao falar de sua aproximação com D. Madalena: “Fiz dela a minha confidente. 
Levei-a a casa a tomar chá. E até a Luísa, a minha governanta, simpatizou com ela e não se importou que 
ficasse lá a dormir.” E, ante a surpresa do Encenador, retruca: “Não há problema. Ela não sai do gravador. 
Nem para ir à casa de banho.” (CARVALHO, 1989:147)  

É uma abordagem bem diferente de Garrett em Frei Luís de Sousa , pois neste drama o 
autor, fiel aos princípios românticos, valoriza o passado como necessário para a construção do presente. 
Há que se lembrar a maneira como  a época do domínio filipino é por ele invocada: apesar de ser um 
momento de desonra, ele busca ou inventa uma passagem dignificante, como o incêndio do castelo por 
Manuel de Sousa Coutinho. 

A história e a ficção podem ser questionadas por meio de seus vestígios. O ingresso de 
Manuel de Sousa Coutinho na vida religiosa é um fato histórico, conhecido por meio das fontes 
consultadas. Garrett, porém, além dos documentos, usou a imaginação para criar sua versão da história. O 
Encenador, no entanto, quer encontrar a verdade. Mas isto também é ficção.  
Documento-me. Que remédio. E quanto à valentia do futuro frade e escritor maneirista, o nosso Sousa 
Coutinho, feito Luís de Sousa em religião, a papelada que me chega às mãos deixa muito, mas muito a 
desejar. O homem, ao que parece, não mexeu uma palha para tentar empurrar de Lisboa o domínio dos 
Filipes. Deslizes da verdade estética, relativamente à verdade histórica. (CARVALHO, 1989: 120) 
 

4. Conclusão 
No romance analisado, há três momentos da história unidos pelo fio da literatura: Portugal 

em 1578 (na época da batalha de Álcacer-Quibir), Portugal em 1840 (quando Garrett escreve Frei Luís de 
Sousa) e Portugal de 1987. Esta é a contribuição do romance histórico contemporâneo: permitir ampliar o 
conhecimento da história e das pessoas no tempo em que vivem, o que foi plenamente possível verificar 
na análise do romance A Vingança de Maria de Noronha. Ressalta-se, porém, que, para que isso ocorra, é 
necessário que o leitor esteja de posse de códigos que lhe permitam a interpretação, ou seja, que ele 
conheça o texto de Garrett.  

O romance de Armando Silva Carvalho, ao fazer uma revisitação da história literária, abre 
novas portas para se entender a história e a formação cultural de Portugal. Através da forte 
intertextualidade com o drama de Garrett, a todo momento é solicitado que o olhar se volte para o 
passado, sem contudo se esquecer o presente. Por conseguinte, retoma-se a resposta do romeiro “Sou 
‘ninguém’”, que remete à pergunta “Que pátria é essa? Quem somos, onde estamos, para onde vamos, 
sobretudo para onde podemos ir ou seria bom que fôssemos, a fim de salvaguardarmos a essência de uma 
herança histórica e reinventando novas perspectivas num mundo onde desde há muito ninguém espera por 
ninguém?” (LOURENÇO, 2001, p. 80) 

Se em Garrett o “ninguém” remete a uma pátria fantasmática, no romance de CARVALHO 
(1989) são as pessoas que se transformam em “ninguém”. Numa sociedade regida pelo individualismo 
exacerbado, o destino de cada um está distante do pensar a pátria, cada um se volta apenas para sua 
história de vida e não abre espaço para olhar o outro e o coletivo. Todavia, os indivíduos, tais como os 
países, não são ilhas e estão sujeitos a forças externas que influenciam seu cotidiano, como uma guerra ou 
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resultados da balança comercial. Isso significa que, mesmo com essas características, um pensamento 
identitário nacional é tão necessário hoje como era há 150 anos, com Garrett. Além disso, há crítica a esse 
comportamento, que reflete muito bem a sociedade atual, e ao modelo econômico, que transforma as 
pessoas em meras produtoras e consumidoras de bens. Tanto é assim, que não se sabe o nome de alguns 
personagens, e sua identidade só é mostrada a partir de suas profissões, visto que o ser humano é 
valorizado apenas pelo que produz.  

É a imagem de uma nação a refletir as conseqüências do capitalismo que implica em relegar 
para segundo plano o seu potencial cultural e os seus valores morais. Nesse quadro, há que se perguntar o 
que Portugal – um país à margem da Europa em termos econômicos e culturais, que busca a integração 
junto ao centro – pensa de si mesmo, para se identificar a verdadeira pátria portuguesa. 

A ausência de crenças pela sociedade contemporânea gera um vazio, e é nesse vácuo que se 
movem os personagens de A Vingança de Maria de Noronha, surgindo com nitidez as semelhanças e as 
diferenças entre as épocas. No século XIX tem-se um Portugal católico, preso a uma rígida moral que 
engessa os personagens de Garrett. Afinal, o tamanho da tragédia – o casal que abandona a vida mundana, 
a morte da filha – é muito grande para uma única e pequena falha: o descumprimento involuntário do 
sacramento do matrimônio. 

Assim, a falta de liberdade causada pela Igreja impõe uma pesada carga, que causa 
desgosto e tragédias. O que em se vê, porém, no romance é outro extremo de conduta, que subverte o 
imaginário nacional intrinsecamente cristão. Os personagens são livres para fazerem o que quiserem, sem 
a censura do Estado ou normas impostas por uma forte religiosidade, como Felipa e seu marido, que têm 
os amantes que desejam. Até a empregada, Luísa, numa atitude bem diferente das do aio Telmo, mostra 
diferenças em suas posturas e escala de valores, e não demonstra qualquer sentimento dignificante. 

Por fim, foi possível demonstrar como o diálogo entre os dois textos faz o questionamento 
identitário de Portugal. Cabe ao leitor descobrir, afinal, qual a vingança de Maria de Noronha. Seria 
soltar-se das amarras da culpa? De não se deixar morrer, nem mesmo num palco? De livrar-se do peso 
que representa o passado? De alcançar a maturidade e ir construir uma nova vida no Brasil? São essas as 
mesmas questões que se apresentam para a nação portuguesa. 
 

RESUMO: O trabalho analisa como o romance A Vingança de Maria de Noronha – que conta os 
preparativos para uma encenação atualizada, em Lisboa, do drama Frei Luis de Sousa – interroga o 
destino de Portugal ao questionar o peso da história para a construção do presente.  
 

PALAVRAS-CHAVE: A Vingança de Maria de Noronha; reescrita de Frei Luís de Sousa , Portugal na 
literatura.  
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ABSTRACT: The study analyses the characters’ identity constitution in the novel O homem duplicado by 
José Saramago. This approach enables to reali ze the fragmentation and the identity’s displacement as a 
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Introdução - O indivíduo às margens da globalização 
 

(...) às vezes tenho até a impressão de não saber exatamente o que sou, sei quem sou, mas não o que 
sou, não sei se me faço explicar. 

 
José Saramago, O homem duplicado, p. 65 

 

A segunda metade do século XX e o início deste serviram de palco para o desenvolvimento 
de relações econômicas mundiais estabelecidas por políti cas internacionais comuns. Esse é o tempo da 
globalização que pretende diminuir as fronteiras entre as nações. O discurso políti co que sustenta as 
relações globalizadas defende a melhoria da condição social da humanidade. No entanto, o que se observa 
é um jogo de interesses econômicos entre os que governam. 

A história da civili zação humana comprova a supremacia do Estado, que, na maioria das 
vezes, é imposta em detrimento do bem-estar dos cidadãos. Para se ater somente ao tempo atual, será feita 
uma breve referência à criação do Estado moderno. Em Modernidade e ambivalência, Bauman (1999), 
um dos mais respeitados pensadores sociais da atualidade, observa que a modernidade se inicia na Europa 
Ocidental no século XVII com uma série de transformações sócio-estruturais e intelectuais. Tal período 
histórico atingiu sua maturidade inicialmente como projeto cultural, com o avanço do Iluminismo, e 
depois como forma de vida socialmente consumada, com o desenvolvimento da sociedade industrial. 

A partir do Iluminismo, a sociedade Ocidental experimenta uma mudança radical no setor 
econômico, administrativo e cultural. A ideologia científica alimentava a ânsia de progresso que apostava 
na razão como modo de trazer a transparência e o bem-estar para a vida humana. O princípio do Estado 
moderno era introduzir a ordem e eliminar o caos, o resto era questão de frio cálculo de custos e efeitos. 
De acordo com o sociólogo, a modernidade se caracteriza por uma obsessão pela ordem e sua repulsa 
veemente pela ambivalência e pelo caos. No entanto, quanto maior for o esforço concentrado para 
eliminar a ambivalência, mais ambivalência será produzida. Este paradoxo é gerado pela ânsia do Estado 
moderno em suprir tudo o que venha a prejudicar a ordem da nação. 

A ambivalência passou ainda da esfera pública para a privada. Isso ocorreu devido à 
pluralidade de saberes e opções que a vida moderna oferece ao indivíduo, que, em meio à esta 
diversidade, precisa escolher um caminho. A decisão é sempre difícil, pois implica a leitura que o outro 
vai fazer de si. Como afirma Stuart Hall (2002), frente a essa pluralidade de opções, o sujeito passa por 
uma crise de identidade, pois os domínios do conhecimento e da cultura, antes bem definidos, acabam se 
dissolvendo e criando novos valores. Para Hall (2002: p. 13), “à medida em que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multipli cidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis com cada uma das quais poderíamos nos identificar 
– ao menos temporariamente.”  

A nação é constituída por uma idéia comum de cultura de um povo, que, assim, forma a sua 
identidade enquanto integrante da comunidade nacional. A cultura nacional é um discurso composto pelas 
instituições culturais e por um sistema de símbolos e representações, sendo um modo de construir 
sentidos que influencia e organiza tanto as ações como a concepção que cada indivíduo tem de si mesmo. 
Por outras palavras, as culturas nacionais criam identidades. 

A recente política da globalização, no entanto, tem enfraquecido as formas nacionais de 
identidade cultural. Alguns teóricos argumentam que a interdependência global está levando ao colapso 
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as identidades culturais das nações e produzindo a fragmentação dos códigos culturais. Sobre esse estado 
de fragmentação das identidades culturais, Hall afirma que, 
 

quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar 
li vremente”. (2002: p. 75) 

 

Deve-se lembrar, pois, que essas transformações foram motivadas pelo estreitamento da 
políti ca econômica entre as nações, fato que originou os blocos econômicos. Acrescenta-se ainda a 
origem da mercantilização das identidades culturais. Hoje é comum a formação de comunidades, as quais 
Bauman (1999) chamou “tribos” , que constituem agrupamentos de indivíduos mantidos pela identificação 
de hábitos e ideologias de vida. Essas comunidades consomem imagens que a indústria disponibiliza ao 
mercado. Também Stuart Hall (2002) argumenta que, ao lado da tendência de homogeneização global, há 
um fascínio com a diferença e com a mercantilização da alteridade. Com isso, a política econômica global 
produz um caráter de alienação do sujeito, estimulando a cultura de massa. 

O escritor José Saramago, trabalhando mais uma vez no limiar entre a História e a história, 
problematiza essa questão. O último romance do escritor, O homem duplicado1, é uma espécie de alerta 
ao indivíduo sobre os riscos que a globalização representa para a sociedade humana. Este estudo se 
estabelece, pois, no entrecruzamento do mundo imaginário e do mundo real, da literatura e da História. 
Por esta razão, buscou-se apoio teórico nos escritos de Umberto Eco (1994) que reflete sobre os limites e 
aponta os pontos de confluência entre realidade e ficção. Em “Bosques possíveis” , ele afirma que “o leitor 
precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional” e saber que o que está sendo narrado é uma história 
imaginária que, no entanto, ele deve aceitar como verdadeira. É o que Coleridge denominou de suspensão 
da descrença. O mundo ficcional deve ser constituído em relação às experiências do mundo real. 
Segundo Eco (1994: p. 89), “para nos impressionar, nos perturbar, nos assustar ou nos comover até com o 
mais impossível dos mundos, contamos com o nosso conhecimento do mundo real. Em outras palavras, 
precisamos adotar o mundo real como pano de fundo” . São essas referências ao mundo real que se 
pretende examinar no romance de Saramago, tecendo-se uma teia entre o espaço real da atualidade e o 
espaço representado no mundo ficcional. 

O enredo d’O homem duplicado trata do singular e assombroso caso do duplicado humano. 
A narrativa se desencadeia através de uma cena banal em que Tertuliano Máximo Afonso, professor de 
História do ensino secundário, assiste a um filme para de se distrair um pouco, pois andava abatido por 
uma depressão. É nesse momento em que, dominado pelo espanto, vê um ator secundário que é 
fisicamente igual a si mesmo. Passado o primeiro temor e o impacto da situação, Tertuliano elabora 
estratégias que possam levá-lo a conhecer a identidade do ator. Em seu plano, o professor envolve sua 
amante, Maria da Paz, usando o endereço e o nome da moça numa carta que escreve à produtora do filme 
a fim de descobrir informações mais precisas sobre o ator Daniel Santa-Clara. Informado da vida 
particular e do nome do ator, António Claro, Tertuliano segue seu plano: telefona e marca encontro com 
seu duplo. Tertuliano e António recebem-se com hostilidade, suscitando uma discussão surreal sobre qual 
dos dois seria o original e qual seria a cópia, já que ambos nasceram no mesmo dia, mês e ano. Bastariam, 
pois, apenas alguns segundos para um ser considerado o verdadeiro e o outro, a cópia. O sentimento de 
rancor entre eles é agravado quando António Claro, com as roupas, o carro e os documentos de 
Tertuliano, vai até sua casa de campo passar uma noite com Maria da Paz. A vingança torna-se recíproca, 
porque o professor, devidamente caracterizado como António Claro, entra no apartamento do ator e vive 
algumas horas o papel de marido de Helena, esposa do ator. Por fim, o desfecho da narrativa é trágico. 
António Claro e Maria da Paz morrem num acidente de trânsito na volta da casa de campo e Tertuliano, 
inopinada e absurdamente morto para a sociedade que freqüenta, assume a identidade do ator com o 
consentimento de Helena. O final do romance relança o impasse: a tranqüilidade de Tertuliano, 
devidamente identificado como António Claro, é interrompida com a ameaça de um novo telefonema de 
alguém que diz ser a sua cópia. 

O romance de Saramago não apresenta um final concluso. Ele termina com Tertuliano 
saindo de casa para encontrar-se com sua “nova” cópia. Ao sair tem o cuidado de levar uma arma 
carregada, porém o que vai acontecer fica somente sugerido. Essa obra é exímia, entre outras coisas, no 
que se refere ao seu caráter de reflexão. É certo que o tema d’O homem duplicado lembra as pesquisas 
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genéticas dos clones. No entanto, a questão que a obra problematiza vai mais além e diz respeito a uma 
estrutura econômico-financeira que reina em nossa sociedade atual. José Saramago expõe, em sua obra, a 
imagem de um tempo que ele vê com desagrado. O texto que o escritor redigiu para a sessão de 
encerramento do Fórum Social Mundial em segunda edição, realizado em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul dá conta desse incômodo moral. A mensagem, intitulada “Um mundo de injustiça globalizada” 
(SARAMAGO, 2002b), trata da decadência da democracia e do desrespeito à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos em favor da atual política econômica e financeira da globalização. A democracia, 
invento dos atenienses, perde o sentido da expressão consagrada: um governo do povo, pelo povo e para o 
povo. O eleitor dispõe de li vre arbítrio para eleger, mas nunca teve nem terá participação no poder 
econômico que é o que realmente governa o mundo, portanto, o seu país e a sua pessoa. 

Algumas das possíveis reflexões que O homem duplicado suscita vão ser examinadas nesse 
estudo. O duplo não se refere somente à cópia humana, mas também às palavras que sugerem mais de um 
sentido, indicando quase sempre a ambigüidade, e à estrutura especular do romance. O narrador 
desenvolve a trama e instaura a ironia, seja pelas atitudes das personagens, seja pelo sentido criado a 
partir da ambigüidade das palavras. A seguir, analisa-se a constituição da identidade das personagens 
Tertuliano Máximo Afonso e António Claro: primeiro a relação entre o professor e o senso comum e, 
depois, as divergências de identificação entre Tertuliano e o ator. Por último, observam-se os problemas 
que permeiam a constituição da identidade num mundo globalizado. Com a destruição das fronteiras entre 
as diferentes culturas e, conseqüentemente, a fusão que muitas vezes acontece entre elas, ocorrem dois 
processos contraditórios. O primeiro deles é a aparente anulação das diferenças, o segundo é o 
aniquilamento da outra identidade e de qualquer forma de alteridade. 

A questão que O homem duplicado apresenta é a da individualidade em crise, pois a 
semelhança entre o professor e o ator é basicamente física. Ambos exercem papéis diferentes na 
sociedade e não possuem qualquer semelhança em termos éticos ou políti cos. Contudo, o reconhecimento 
da própria individualidade é fragmentado e se afirma através da alteridade.  
 

1. Os trunfos e as artimanhas do narrador – uma história contada ao avesso 
 

Não obstante a ausência absoluta de qualquer prova documental ou testemunhal, estamos 
em condições de afirmar, e mesmo de jurar sob palavra de honra se necessário for, que 
tudo quanto declarámos, declaremos ou acaso venhamos a declarar como acontecido na 
cidade hoje desaparecida, aconteceu mesmo. 
 
José Saramago, O homem duplicado, p. 33 

 

O romance O homem duplicado é narrado em terceira pessoa onisciente. Em cada linha, o 
narrador se manifesta, ou melhor, mostra-se, brinca com as palavras, cria jogos de interpretação, 
executando proezas como um verdadeiro malabarista. Além disso, como é corrente na produção literária 
contemporânea, enquanto tece a escritura, evidencia a forma como o faz, revelando os artifícios que 
integram o processo de construção do texto. Esse narrador comenta o ato de narrar e, como se estivesse 
dialogando com o leitor, expli ca de que forma vai conduzir o texto, ou ainda discorre sobre as diferentes 
possibili dades de desenvolver a narrativa: 
 

Para o relator, ou narrador, na mais do que provável hipótese de preferir uma figura 
beneficiada com o sinete de aprovação acadêmica, o mais fácil , chegando a este ponto, seria 
escrever, que o percurso do professor de História através da cidade, e até entrar em casa, 
não teve história. Como uma máquina manipuladora do tempo, mormente no caso de o 
escrúpulo profissional não ter permitido a invenção de uma zaragata de rua ou de um 
acidente de trânsito com a única finalidade de encher os vazios da intriga, aquelas três 
palavras, Não Teve História, empregam-se quando há urgência em passar ao episódio 
seguinte ou quando, por exemplo, não se sabe muito bem que fazer com os pensamentos 
que a personagem está a ter por sua própria conta, sobretudo se não têm qualquer relação 
com as circunstâncias vivenciais em cujo quadro supostamente se determina e actua. (p. 52) 
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O narrador faz referência ao nome técnico da instância que organiza o texto, ou seja, o 
próprio narrador, e explica o motivo da ausência de ações da personagem desde que ela sai da loja de 
vídeos até sua casa. Como o “escrúpulo profissional” não lhe permite a invenção de pequenos incidentes, 
e o tempo deveria ser preenchido com algo, o arguto organizador do relato decide elucidar ao leitor suas 
artimanhas. Ou ainda, tantos eram os pensamentos que cercavam o professor, que se tornava mais 
conveniente ao narrador suprimi-los. Deste modo, a narrativa reproduz um efeito de real como se a 
personagem criasse vida, ganhasse a independência de que precisa para tomar suas próprias decisões, 
comprovando que não é nem faz somente o que o narrador revela. A seguir, o “relator” declara que os 
pensamentos do professor eram alheios ao principal problema que o afligia, o caso do duplicado, e, por 
isso, não valeria à pena transcrevê-los. E conclui sua explicação: 
 

É certo que poderia valer a pena, melhor ainda, uma vez que conhecemos tudo sobre os 
pensamentos de Tertuliano Máximo Afonso, sabemos que valeria a pena, mas isso 
representaria aceitar como baldados e nulos os duros esforços até agora cometidos, estas 
quarenta compactas e trabalhosas páginas já vencidas, e voltar ao princípio (...) (p. 53).  

 

Com esta declaração, o narrador afirma que poderia contar uma outra história acerca do 
professor de História. Isso significa que ele escolheu uma determinada perspectiva, um ângulo para 
construir a narrativa, mas que bem poderia ser outro o enfoque a ser dado. A narrativa torna-se, pois, 
contingente. 

Outra referência do texto de Saramago que merece atenção é o uso da palavra história 
grafada umas vezes com a inicial em maiúsculo e outras em minúsculo. A primeira diz respeito à História 
enquanto disciplina, relato de eventos da humanidade que podem ser comprovados. A segunda se refere à 
própria narrativa ou ainda às ações e percalços que envolvem a vida de um sujeito comum, ou seja, o seu 
cotidiano. No entanto, as duas dependem do discurso para existir e, como todo discurso, são uma 
construção de sentido. Hoje, a História é entendida não como uma verdade inquestionável, mas como 
uma forma discursiva parcial e subjetiva dos acontecimentos. Não se quer, todavia, nivelar a narrativa da 
História com a da ficção. Aliás, a construção do texto de Saramago revela o seu processo de criação 
artística a cada página percorrida. A esse respeito, a ensaísta Teresa Cerdeira (2000: p. 203-204) observa 
que “a ficção ultrapassa a relação ingênua de disputar com o referente o espaço da verdade. Estamos num 
domínio onde ele arroga para si o privilégio da criação, da reinvenção, do desvio do caminho (...)” . O 
homem duplicado, contudo, é uma reinvenção da História atual, do tempo presente em que se vive. A 
História é o discurso do passado, como o percebe Tertuliano no momento em que António Claro lhe diz 
que estará “a representar mais um dos [seus] papéis, o de um personagem atraído a uma emboscada da 
qual sabe que sairá vivo porque lhe deram o guião a ler, enfim, cinema” (p. 197). O professor então 
percebe que “na História é exatamente ao contrário, foi só depois que se soube” (p. 197). 

É evidente a diferença entre os dois sentidos de história que aparecem no texto: a História 
convencionalmente aceita e a história do sujeito comum que, embora não reconhecida efetivamente, 
contribui com a outra ao fazer parte dela. O tema do duplo, portanto, aparece também ao nível das 
palavras. Com isso, os comentários do narrador e os pensamentos e atitudes das personagens antecipam o 
que vai acontecer no desfecho do romance. Essa estratégia revela os artifícios romanescos, comparando-
os com os da arte cinematográfica. O leitor, mais uma vez, é avisado do processo de elaboração da 
narrativa. Como a arrojada proposta de Tertuliano Máximo Afonso de ensinar a História do presente para 
o passado, também as vidas das pessoas, nesse caso particular do professor de História, “poderiam ser 
contadas de diante para trás, esperar que chegassem ao seu fim para depois, pouco a pouco, ir remontando 
a corrente até ao brotar da fonte, identificando de caminho os cursos afluentes e navegar por eles acima” 
(p. 199). Se o leitor optar por essa decisão, a de ler o romance do seu final ao seu princípio, vai se deparar 
com pistas que, numa primeira leitura, haviam passado despercebidas e que, se perseguidas e examinadas 
atentamente, vão desvelar as ações futuras das personagens. Eis a diferença entre a História e a história 
que Saramago conta, enquanto a matéria da primeira é o passado, a da segunda antecipa o futuro das 
personagens, pois a estrutura do romance permite se saber de antemão o que sucederá no porvir das suas 
ações. 
 

Não se trata de proclamar aqui que Tertuliano Máximo Afonso é uma perfeita figura de 
homem a tanto não lhe chegaria a imodéstia nem a nós a subjetividade, mas, tivesse ele ao 
menos uma pitada de talento que sem dúvida poderia fazer uma excelente carreira no 
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teatro interpretando papéis de galã. E quem diz teatro, diz cinema, claro está. (p. 34) 
(grifos meus) 

 

O narrador, de um modo irreverente, prenuncia a identidade do ator António Claro que 
Tertuliano irá assumir nas últimas páginas do romance. A ambigüidade é instaurada pela palavra 
afirmativa “claro” , significando numa primeira leitura a evidência dos fatos, porém, numa segunda 
leitura, também aponta para o sobrenome do ator António Claro. É este narrador sagaz que vai elucidando 
os fatos ao leitor atento que também pode ir tecendo possibili dades de desfecho; como num puzzle, no 
qual cada peça deve ser devidamente encaixada. Constata-se ainda que parece haver uma comunicação 
entre o narrador e a personagem, o que só é verossímil em termos ficcionais, em outras palavras, 
considerando-se narrador e personagem seres de papel. 
 

Olhava-se ao espelho como quem se olha ao espelho apenas para avaliar os estragos de uma 
noite mal dormida, nisso pensava e em nada mais, quando, de súbito, a desafortunada 
reflexão do narrador sobre seus traços físicos e a problemática eventualidade de que em 
um dia futuro, auxiliados pela demonstração de talento suficiente, poderiam vir a ser 
postos ao serviço da arte teatral ou da arte cinematográfica, desencadeou nele uma reação 
não será exagero classificar de terrível. (p. 34-35) (grifos meus) 

 

Este fragmento esclarece a provável comunicação entre narrador e personagem, pois a 
desafortunada reflexão daquele desencadeou uma reação terrível em Tertuliano. É como se o professor só 
tomasse consciência da sua complicada e inédita situação porque o narrador refletiu sobre a futura 
probabili dade de mudança de profissão, como um índice de desfecho da narrativa. 

O caráter metaficcional do romance aparece ainda quando o narrador expõe sua estratégia 
de narração. Desta forma, ele procede a uma seleção da matéria a ser narrada, como se pode observar a 
respeito da referência feita à ex-mulher de Tertuliano: 
 

As probabili dades de que esta por diversas considerações atractiva pessoa venha a ter um 
papel na história que estamos narrando são infeli zmente muito reduzidas, para não dizer 
inexistentes, dependeriam de uma acção, de um gesto, de uma palavra deste seu ex-marido, 
palavra, gesto ou acção que o mais certo seria determiná-los alguma necessidade ou 
interesses seus, mas que, nesta outra, não temos maneira de vislumbrar. Essa é a razão por 
que não achámos necessário pôr-lhe um nome. (p.64) 

 

Assim a história do professor de História é construída e não lhe faltam avisos, conselhos e 
até os vaticínios da mãe, que à maneira de uma sibila ou de uma Cassandra, procura evitar a tragédia 
iminente: “Ainda estás a tempo de parar” (p. 137). O que dizer, então, das palavras de Maria da Paz a 
propósito da falsificação da sua assinatura na carta que Tertuliano envia para a produtora do filme: “Tem 
cuidado, vigia-te, quando uma pessoa começa a falsear nunca se sabe até onde chegará” (p. 125). 
Também o título do filme, “Quem porfia mata caça” , é alusivo à insistência com que Tertuliano 
determina o andamento dos acontecimentos. Tratava-se de uma comédia “levezinha”; segundo a 
expressão do colega de Matemática, “um engendro cinematográfico em que a lógica e o senso comum 
tinham ficado a protestar do lado de fora da porta porque não lhes havia sido permitida a entrada lá onde 
o desatino estava a ser perpetrado” (p. 19-20). O comentário sobre o filme pode muito bem ser aplicado a 
Tertuliano que, na ambição pessoal de descobrir e aniquilar o seu duplo, não usa de bom senso. A voz de 
Carolina Máximo faz eco com o desenrolar dos fatos: “Ainda estás a tempo de parar.”  

Os títulos dos filmes a que Tertuliano Máximo Afonso assiste também são bastante 
sugestivos. De maneira contrária a sua proposta do ensino da História de diante para trás, o professor 
decide ver os filmes seguindo a ordem cronológica de produção. O segundo filme visto intitula-se “O 
código maldito” , no qual o ator interpreta um caixa de banco. Se se atentar para esse título, sobrevém a 
idéia de que algo terrível vai acontecer com a decifração dos fatos, o que realmente ocorre. No terceiro 
filme, “Passageiro sem bilhete”, o ator não aparece. Evidente parece essa constatação, pois, apesar da 
semelhança física, Tertuliano e António Claro, antes de se saberem duplicados, têm cada um a sua 
identidade particular, não se apresentam como passageiros sem bilhete ou sem identificação. Em “A 
morte ataca de madrugada”, quarto filme da seqüência, o duplo de Tertuliano figura como auxil iar de 
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enfermagem. Ora, a morte de António Claro e Maria da Paz não ocorre exatamente de madrugada, mas 
em torno das nove horas e trinta minutos da manhã. Não houve, porém, enfermeiro, pois morreram ainda 
no local do acidente. No quinto filme, “Um homem como qualquer outro”, evidentemente, António Claro 
não atua; aliás, o caso do duplo humano representa um fenômeno extraordinário. O sexto filme, “A vida 
alegre” , apresenta António Claro como porteiro de cabaré. Pode-se inferir desse título que é o sujeito 
quem, à maneira de um porteiro, vigia a própria vida a fim de que esta se torne um pouco mais alegre. Em 
“Diz-me quem és” , o sétimo da relação, o ator não aparece em cena, o que é alusivo ao fato de ser 
Tertuliano quem parte em busca do conhecimento do outro. O oitavo e o nono filmes passaram debalde. 
No décimo, “O paralelo do terror”, António Claro encena um fotógrafo de polícia que mascava chiclete e 
repetia “que tanto na morte como na vida tudo é questão de ângulo” (p. 93). E foi exatamente o 
posicionamento que os duplos ocuparam, como numa brincadeira com o destino, que culminou com a 
morte de duas pessoas e a mudança da identidade de outra. Cansado com a tarefa que se impusera de ver 
os filmes em ordem cronológica de produção, Tertuliano resolve assistir ao último filme lançado 
intitulado “A deusa do palco” . Neste, o ator ganhou mais visibili dade figurando como um empresário 
teatral. O sucesso de António Claro resultou no êxito do professor que acabava de desvendar o código 
secreto. Se bem que tal código parece mesmo ser maldito. 

O título do romance anuncia o duplo do ser humano. Mas, além deste, como se pôde 
observar pela análise da estrutura da obra, faz-se necessária uma segunda leitura para se avaliar a 
composição romanesca. Nesse sentido, instaura-se também o duplo da leitura. Cabe ainda ressaltar que o 
ponto de vista narrativo na maior parte do romance se volta para Tertuliano Máximo Afonso. Porém, 
próximo ao final da narrativa, ele é deslocado para a personagem de António Claro, sendo que, a partir 
deste momento, é o ator que assume o desencadear das ações. A estrutura romanesca também é construída 
de forma especular. 
 

2 O reverso da identidade – o eu e o outro 
 

Quanto mais te disfarçares, mais te parecerás a ti próprio. 
 
José Saramago, O homem duplicado, p. 157 

 

Muitos são os duplos que figuram n’O homem duplicado. Já se observou, nesse estudo, o 
duplo das palavras, instaurado pela ambigüidade de sentido e a estrutura especular da obra; doravante, 
passa-se à análise do duplicado humano e de suas relações pessoais. Os diálogos estabelecidos entre 
Tertuliano e o senso comum são marcados pela divergência de opinião enquanto os encontros do 
professor com o ator António Claro são assinalados pela tensão e pela hostilidade. O outro, seja o 
desdobramento de si mesmo, a ética representada pelo senso comum, ou o duplo do eu, não é encarado 
com simpatia. Ele representa uma ameaça ou, ao menos, um desconforto à integridade do eu. 

A vigilância consciente esmorece numa espécie de delíquio, então, o senso comum, 
aproveitando-se do estado de pusilaminidade que se abate sobre Tertuliano, insinua-se. Seu discurso 
prega sempre a cautela e o siso. 
 

(...) tens uma batata quente nas mãos, larga-a se não queres que te queime, devolve o vídeo 
à loja hoje mesmo, pões uma pedra sobre o assunto e acabas com o mistério antes que ele 
comece a deitar cá para fora coisas que preferirias não saber, ou ver, ou fazer (...) (p. 31). 
 
Às vezes, ele vaticina um tempo ameaçador: 
 
Tenho a impressão de que puseste em marcha uma máquina trituradora que avança para ti, 
avisou o senso comum, e, como o interlocutor não lhe respondesse, retirou-se abanando a 
cabeça, triste com o resultado da conversa (p. 121-122). 

 

Outras vezes, ele prenuncia situações e ações, manipulando com inteligência as 
informações de que dispõe. 
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Não dês opiniões sobre o que não aprendeste, uma partida de xadrez pode ser interrompida 
em qualquer momento, (...) Muito bem, albarde-se o burro à vontade do dono, um dos 
jogadores pode continuar a jogar sozinho se lhe apetecer, e esse, mesmo sem necessidade 
de fazer batota, em qualquer caso ganhará, quer jogue com as peças brancas, quer jogue 
com as peças pretas, porque com todas joga, Eu levantei-me da mesa, saí da sala, já não 
estou, Ainda lá ficaram três jogadores, Suponho que queres dizer que ficou esse António 
Claro, E também a mulher dele, e também a Maria da Paz (p. 223). 

 

Na relação entre o professor e o senso comum nota-se que aquele age impulsionado pela 
sua vontade própria, sem se preocupar com as conseqüências de seus atos. Ao pensar somente em seus 
interesses próprios, Tertuliano demonstra uma atitude narcísica, egocêntrica. O senso comum, que reúne 
um saber coletivo, inclina-se ao siso, avaliando melhor os fatos e incitando a coerência nas ações do 
professor. Deve-se ratificar ainda que o senso comum prenuncia as situações que o professor vai viver no 
futuro, embora este rejeite qualquer sugestão que aquele lhe dê. 

A fragmentação do eu vem à tona quando Tertuliano Máximo Afonso se vê refletido no 
espelho. O professor pega um marcador preto e desenha sobre a sua própria imagem um bigode igual ao 
da personagem do filme e, por alguns instantes, o professor de História do ensino secundário passou a ser 
aquele ator. Como na teoria do estádio do espelho, proposta por Lacan, a identidade do eu se constitui a 
partir da constatação das diferenças e semelhanças que se estabelecem em relação ao outro. O fato é que o 
outro de Tertuliano é o ator António Claro e o outro de António Claro é o professor Tertuliano, pois 
ambos são fisicamente iguais. Logo, quando Tertuliano decide colocar o disfarce, o senso comum 
anuncia: “Quanto mais te disfarçares, mais te parecerás a ti próprio” (p. 157). Bem, se o professor precisa 
de um disfarce para se parecer com ele mesmo, podem-se afirmar duas coisas: a primeira é que ele 
próprio não se define por uma identidade íntegra, una; e a segunda decorre como conseqüência da 
primeira, ou seja, sua identidade é fragmentada e passa a ser reconhecida sempre que houver o confronto 
com o outro. Deste modo, quanto mais máscaras usar, acredita que melhor se (re)conhecerá. Esse é o 
sentido que Carlos Reis aponta, “ver-se outro, em suma, é o caminho para uma autognose só tornada 
possível quando se assume a consciência desse outro que um dia, por artifício ou por representação, 
aparece refletido no nosso espelho” (REIS, 2002: p. 16). 

Tertuliano Máximo Afonso, decidido a se disfarçar para procurar sua cópia, adquire uma 
barba postiça. Sentindo um profundo impacto, ele descobre que “era como se, por aparecer diferente, se 
tivesse tornado mais ele mesmo” (p. 164). Intensa foi a sensação de força e de alegria que se apoderou 
dele, impulsionando-o a sair de casa e dirigir-se a um estabelecimento fotográfico para tirar retrato. 
Depois, Tertuliano destrói as fotos menores, pois não deseja ver-se multiplicado, e esconde a maior delas 
numa prateleira da estante, “por trás de uma História da Revolução Industrial que ele próprio nunca havia 
lido” (p. 166). O disfarce usado faz com que o professor de História se identifique com o outro, com o 
diferente. É como se ele se reconhecesse com a nova face que tem diante de si e em si, o que evidencia 
um processo de procura e de reconstituição da imagem do sujeito por ele mesmo. Mais uma vez Maria da 
Paz sentencia a Tertuliano: “Ali , o meu nome não foi mais que uma máscara, a máscara do teu nome, a 
mascará de ti” (p. 167). 

Cabe ainda comentar o fato de Tertuliano ter escondido seu retrato atrás de um volume da 
História da Revolução Industrial. Deve-se ratificar que essa revolução que modificou os modos de 
produção foi um dos resultados do desenvolvimento do sistema capitali sta. A fotografia tem a função de 
multipli car imagens e, no romance, ela representa a reprodutibilidade técnica da era industrial. 
Infeli zmente, o professor de História desconhece, ou melhor, atribui pouca importância ao processo de 
industrialização. Talvez se conhecesse melhor esse capítulo da História, compreenderia a situação 
alienante que encobre a maior parte da sociedade ocidental e que foi desencadeada pela ambição de poder 
movida pelo sistema capitali sta. Compreenderia também a desagregação da identidade cultural de uma 
nação, bem como o deslocamento identitário de que tratou Stuart Hall. Todavia, numa exposição que 
demonstra, sobretudo, a ironia, Tertuliano Máximo Afonso do início da narrativa ao seu término, já com a 
identidade de António Claro, lê a História das civili zações mesopotâmicas. O efeito da ironia aumenta se 
se relembrar que o professor defende o posicionamento de que a História deve ser ensinada do presente 
para o passado. Com essa opinião, como pode passar o tempo todo da narração estudando somente as 
civili zações antigas? Claro, “a História que Tertuliano Máximo Afonso tem a missão de ensinar é como 
um bonsai a que de vez em quando se aparam as raízes para que não cresça” (p. 15). É preciso selecionar, 
recortar, suprimir capítulos da História e da mesma maneira que o ensino fica fragmentado também o 
ficam as ações do homem, ou até a sua completa paralisação por não saber nem como nem para onde 
avançar.  
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Talvez seja a ausência de entendimento da realidade factual em que Tertuliano Máximo 
Afonso vive, que o leva a defender tal posicionamento sobre o ensino da História. Faz-se necessário, pois, 
compreender o presente para tentar mudar essa História que sufoca qualquer forma de revolução cultural. 
A idéia de Tertuliano serviria de alerta para que os homens que fazem a história pacificamente construam, 
efetivamente, a História. Não se deve esperar que o presente se torne passado para registrar a História, 
mas fazê-la no presente. Essa é uma das grandes reflexões que O homem duplicado suscita. O tempo 
histórico que Tertuliano vive é um tempo de marasmo, por isso a urgência de “acordar” e realmente fazer 
a História, não deixá-la à voga dos interesses que regem o orbe, ou seja, o poder econômico, como 
Saramago já explicitou em seu texto “Um mundo de injustiça globalizada”. Tertuliano Máximo Afonso, 
no entanto, não é 
 

coerente com as ideias que anda a defender com o ensino da História ao ponto de as aplicar, 
sempre que tal fosse possível, às atividades correntes do seu dia-a-dia (...) É de todos 
conhecido, porém, que a enorme carga de tradição, hábitos e costumes que ocupa a maior 
parte do nosso cérebro lastra sem piedade as ideias mais brilhantes e inovadoras de que a 
parte restante ainda é capaz, e se é verdade que em alguns casos essa carga consegue 
equili brar desgovernos e desmandos de imaginação que Deus sabe aonde nos levariam se 
fossem deixados à solta, também não é menos verdade que ela tem, com freqüência, artes 
de submeter subtilmente a tropismos inconscientes o que críamos ser a nossa liberdade de 
actuar, como uma planta que não sabe porque terá sempre de inclinar-se para o lado de 
onde lhe vem a luz. (p. 86) 

 

O professor não mantém a coerência entre suas idéias e seus atos porque a enorme carga de 
tradição que carrega, mesmo inconscientemente, não o permite. Por isso, pode-se constatar que Tertuliano 
age de forma ainda conservadora. O momento histórico atual prega a total liberdade mesmo que isso 
venha a acarretar o descontrole da situação. Tertuliano demonstra algumas atitudes conservadoras, como 
se observou, mas é também impulsionado a agir de acordo com as necessidades do eu, o que revela um 
comportamento individualista próprio da sociedade contemporânea, de que a ânsia de anular a cópia é 
exemplo. 

A imagem de Tertuliano Máximo Afonso é marcada pela dubiedade comportamental. Sua 
própria identidade se apresenta dissolvida na alteridade. Tertuliano não é uma pessoa determinada, com 
objetivos definidos que orientem sua vida. Aliás, no início do romance, ele se encontra abatido por uma 
depressão, mal comum da atualidade, ou como o narrador descreve, “rendeu-se à temporal fraqueza de 
ânimo” (p. 9). Entretanto, essa fraqueza de ânimo desaparece quando Tertuliano se vê duplicado na tela 
do televisor e parte em busca da descoberta da identidade do ator. O primeiro resultado decepciona, pois 
Daniel Santa-Clara é o nome artístico de António Claro. Tertuliano só chega ao verdadeiro nome do ator 
com a ajuda de Maria da Paz. A carta também tem uma cópia e é através desta que António Claro arma o 
plano de vingança que culminará com sua própria morte e a de Maria da Paz. 

O signo do duplo existe igualmente na vida de António Claro. Acostumado a lidar com as 
máscaras, o ator usa suas habilidades profissionais de representação para atingir seus objetivos pessoais. 
Helena a esposa do ator, também parece perturbada com o caso do duplicado do marido. Ela fica 
extremamente agitada com a possibili dade de confundi-lo com a cópia, sugerindo um comportamento 
adulterino: “e se eu me retirar de onde estivermos e voltar logo a seguir não saberei quem é um e quem é 
outro, e se um dos dois sair, se se for embora daqui, com quem fiquei depois, diz-me, fiquei contigo, 
fiquei com ele” (p. 181). Essa é uma preocupação que não cabe a Maria da Paz. É ela quem profere a 
frase lapidar a Tertuliano: “o caos é uma ordem por decifrar” (p. 103), sendo que a sua perspicácia a faz 
descobrir o impostor António Claro apenas ao ler a marca da aliança no dedo anelar esquerdo. Um 
subgesto, a ausência de uma aliança – símbolo do casamento que ela tanto desejava, embora suspeitasse 
que não iria se concretizar – foi suficiente para que ela visse além da identidade física e descobrisse na 
semelhança a sutil diferença que identificava seu amado. 

A problemática que envolve a identidade de Tertuliano Máximo Afonso é anunciada ainda 
no primeiro parágrafo do romance: “O homem que acabou de entrar na loja para alugar uma cassete vídeo 
tem no seu bilhete de identidade um nome nada comum, de um sabor clássico que o tempo veio a tornar 
rançoso, (...) o Tertuliano pesa-lhe como uma lousa desde o primeiro dia em que percebeu que o 
malfadado nome dava para ser pronunciado com uma ironia que podia ser ofensiva” (p. 9). O primeiro 
nome do professor lembra o escritor clássico do século III conhecido como Tertuliano de Cartago. 
Exercia a profissão de advogado e ganhou notoriedade, principalmente, com o discurso de Apologia, no 
qual defendia os cristãos apelando pelo direito de liberdade religiosa, perante o Império Romano cruel e 
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perseguidor. De forma distinta do escritor clássico, o professor Tertuliano não teve êxito com sua 
inovadora proposta acerca do ensino da História. Enfim, ele consegue se li vrar do labéu que o nome lhe 
causava. No final do romance, ele torna-se António CLARO; o nome “pesado como uma lousa” acaba 
por transformar-se em transparência, o que o transporta do quase anonimato da rotina de profissional da 
educação para a visibili dade do trabalho cinematográfico, mesmo sendo um ator de segundo escalão. 

O encontro com o duplo faz com que o professor reconheça a sua própria crise de 
identidade. Observa-se a respeito o que Tertuliano imagina que dirá a mãe quando a encontrar: “Estive 
com ele, e agora não sei quem sou” (p. 210). Parece ser necessário existir alguém idêntico a si mesmo, 
para que ele passe a não se auto-reconhecer. Nesse sentido, as particularidades de cada pessoa e o próprio 
nome que a individualiza perdem completamente a função de distinguir, de identificar o ser. Por essa 
razão, volta-se a insistir na importância de Maria da Paz, pois ela descobre o impostor através de uma 
marca na pele deixada pela ausência de uma aliança. Também Carolina Máximo, a mãe, identifica o filho 
vivo pela alusão ao nome do cão, Tomarctus. Os duplicados se recusam a fazer um teste de DNA, talvez 
pudessem ter a mesma codificação da informação genética, porém os laços afetivos são seguramente 
outros, ao menos para Maria da Paz e Carolina Máximo, uma vez que Helena deseja reconstituir sua vida 
conjugal com o outro do marido legítimo e se propõe a ajudá-lo nessa tarefa. O encontro de Tertuliano e 
Helena provoca uma transformação nas suas vidas. Helena percebe a diferença da relação amorosa e, 
mesmo depois de saber da morte do marido, recoloca a aliança no dedo esquerdo do professor. O 
compromisso foi selado e eles “ ficaram assim, quase abraçados, quase juntos à beira do tempo” (p. 314). 
Esta suspensão da vida diária, como um intervalo de tempo, lembra os rituais míticos, o eterno retorno ao 
princípio. Este encontro parece significar um recomeço, tudo vai depender do caminho a ser buscado. O 
narrador, contudo, lança um olhar crítico a esses acontecimentos. E, como em toda tragédia moderna, “a 
normalidade da vida [retoma] o seu curso, deixando as vítimas atrás de si, conforme é uso e costume” (p. 
308). O simulacro persiste, Tertuliano é ao mesmo tempo o professor e o ator tanto para a mãe como para 
Helena. Esta é sua sina: ser o eu e o outro, ser o outro do eu. 

O eu de Tertuliano e de António Claro torna-se um significante vazio, à espera de que 
alguém (uma nova identidade?) o preencha. Por essa razão, primeiro o ator e depois o professor escrevem 
carta ou bilhete, mas não assinam: “A carta de António Claro chegou na sexta-feira. Acompanhando o 
croquis vinha uma nota manuscrita, não assinada e sem vocativo” (p. 201); ocupando a posição de 
António Claro, Tertuliano “puxou uma folha de papel e escreveu sem assinar, Voltarei” (p. 316). Evidente 
está a idéia da incerteza acerca da identidade dos duplicados. O ator além de não assinar não coloca 
vocativo na sua carta, o que já sugere a troca de identidade que o professor vai sofrer. Este, ao marcar 
encontro com a “nova cópia”, não assina o bilhete deixado a Helena, pois quem voltará a ocupar o lugar 
de esposo será ele ou o outro? Nessa ciranda de roda, o indivíduo perde seu valor, tornando-se algo 
descartável, substituível. Eis o alerta que esse romance grita: a perda do valor do ser humano numa 
sociedade alicerçada na ânsia do poder. 

O duplo, tema de O homem duplicado, toca numa grande questão do ser humano. A partir 
de um fenômeno impossível, duas pessoas exatamente iguais sem qualquer relação de parentesco, cada 
um dos duplicados vê sua integridade ameaçada. A fragmentação do eu, embora seja incômoda, é 
aceitável, porém não é concebível ver-se a si próprio no outro. Para um se autoafirmar, é preciso destruir 
o outro. Por isso, a preocupação de Tertuliano em saber se ele e António Claro, como nasceram no 
mesmo dia, e praticamente no mesmo horário, vão também morrer juntos. O ator morre, Tertuliano não. 
Um novo telefonema ameaça a paz do professor, agora, por via das circunstâncias, ator. Como António 
Claro, Tertuliano vai ao encontro da nova cópia, mas de forma distinta daquele leva a arma carregada: 
“(...) foi ao quarto, abriu a gaveta onde estava a pistola. Introduziu o carregador na coronha e transferiu 
um cartucho para a câmara. Mudou de roupa, camisa lavada, gravata, calças, casaco, os sapatos melhores. 
Entalou a pistola no cinto e saiu” (p. 316). Tendo-se em consideração a declaração de Tertuliano de que 
“há decisões na vida que para tomá-las é aconselhável estar vestido para sair, já de gravata posta e sapatos 
engraxados” (p. 105), o novo “ator” sai de casa, após receber tal telefonema, decidido a eliminar o novo 
duplo. 

A aparência externa é um componente que constitui a concepção de identidade que 
Tertuliano Máximo Afonso tem de si. Nota-se que, para ele, há um predomínio da aparência sobre a 
essência do ser. Isso explica o sentido irônico de o professor de História transformar-se em ator, sendo 
que este lida exatamente com a construção de personagens, de identidades, sobrepondo, assim, a 
aparência sobre a essência. 

O romance não apresenta um final concluso. No entanto, uma das possibili dades seria a 
intenção de Tertuliano eliminar a nova cópia, evitando, assim, uma nova tragédia. Teria ele finalmente 
compreendido a perigosa cilada de alimentar uma vingança sem pesar as conseqüências? Ou a história vai 
se repetir, na qual os jogos de interesse dominarão novamente? O homem duplicado é, antes de tudo, uma 
obra para se refletir. 
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Conclusão 
 

O mundo não tem mais problemas que os problemas das pessoas (...) 
 
José Saramago, O homem duplicado, p.40 

 

O homem duplicado apresenta uma situação não real: o caso do duplo humano. O próprio 
narrador ironicamente sugere a improbabili dade de que ocorra ou tenha ocorrido um caso similar ao que 
relatará: “Em épocas recuadas deram-se outros casos de semelhança física total entre duas pessoas, (...) 
mas sempre as separaram dezenas, centenas, milhares de anos e dezenas, centenas, milhares de 
quilômetros. (...) O prodigioso sucesso não foi registrado em nenhuma crônica (...) dado que quando 
nasceu a primeira não se sabia que haveria segunda, e quando a segunda veio ao mundo já se tinha 
perdido a lembrança da primeira” (p. 33). Em tom de brincadeira, logo no início da narrativa, é elucidado 
o processo de criação de uma situação só possível no espaço do imaginário. 

O tema do duplo aparece de maneiras distintas, através da ambigüidade das palavras, da 
estrutura narrativa e da constituição das personagens. No nível da enunciação, o sentido ambíguo das 
palavras constitui uma forma de elucidar a estrutura especular da obra. A ambigüidade e as interferências 
do arguto narrador antecipam informações que serão confirmadas ao final da narrativa. Por outro lado, o 
duplo sentido da palavra “história” indica uma outra possibili dade de interpretação do romance. A 
história, quotidiano de Tertuliano Máximo Afonso, contrapõe-se à História enquanto disciplina que o 
professor leciona. Em seu mister, o professor defende a idéia de que a História deva ser ensinada do 
presente para o passado. No entanto, as ações de Tertuliano demonstram a incoerência entre o que 
defende e o que realmente faz: assiste aos filmes por ordem cronológica de produção, lê a História das 
civili zações mesopotâmicas, atribui pouca importância ao período contemporâneo, pois não lê a História 
da Revolução Industrial. Essas incoerências de atitudes revelam um indivíduo cindido, que não possui 
uma identidade íntegra, fato que reforça a idéia de crise que se abate sobre o sujeito. A identificação fica 
mais abalada com a descoberta do duplo, como se por existir uma pessoa fisicamente igual a si não 
restasse mais nada da essência do próprio eu. Assim, Tertuliano Máximo Afonso e António Claro 
disputam entre si a qualidade do original, tentando a anulação do outro numa postura egocêntrica, 
narcísica. 

O estudo que se desenvolveu permite aproximar a situação vivida pelas personagens ao 
momento histórico atual. A diluição e a assimilação das identidades culturais acabam por igualar os 
indivíduos, por um lado, e, por outro, acentuam a alteridade. Por isso, a ânsia de aniquilamento do outro, 
cada um dos duplos se quer único. A igualdade nivela, ela é requisito das grandes massas sociais e serve 
de controle para melhor se exercer o poder de dominação. Mas o indivíduo quer reconhecer-se outro, ser 
diferente, daí a impossibili dade do duplo, metáfora que simboliza a perda da individualidade e da 
identidade. Neste mundo, o outro passa a ser mero objeto. Cita-se como exemplo Maria da Paz. Ela 
somente supre as necessidades momentâneas de Tertuliano Máximo Afonso: empresta nome e endereço 
para a execução do plano da carta, satisfaz sua carência sexual. A morte dessa mulher, de certa forma, 
elimina um problema a Tertuliano, o de terminar seu desgastado relacionamento. Ora, essas são algumas 
das fragilidades da sociedade pós-moderna. A cidade onde passa a ação da narrativa não é identificada. 
Sabe-se apenas que é imensa, possui cinco milhões de habitantes. As palavras de Carlos Reis confirmam 
essa visão. Segundo ele, “esta espécie de digressão em torno da identidade e do conhecimento passa-se 
em todos os lugares em geral e em nenhum em particular” (REIS, 2002: p. 15). Esta é, portanto, a história 
e a História do tempo presente. 
 

RESUMO: O estudo analisa a constituição da identidade das personagens no romance O homem 
duplicado, de José Saramago. Esta abordagem possibilit a constatar a fragmentação e o deslocamento da 
identidade como conseqüência de uma sociedade globalizada própria da cultura pós-moderna. 
 
PALAVRAS-CHAVE: romance contemporâneo; identidade; pós-modernidade.O homem duplicado, de 
José Saramago. 
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"Guardar ressentimento é como tomar veneno e 
esperar que a outra pessoa morra." 

William Shakespeare (1564-1616) 
 

 
ABSTRACT: Luisa’s maid in O Primo Basílio by Eça de Queirós, Juliana Couceiro Tavira constitutes, as 
a character, one of the best configurations of spite and resentfulness. She claims for the reader’s 
attention almost as a protagonist in this work. Through a way of resentfulness, Juliana builds up her 
conception of ethical space and of perception of space as a subject, even though she does that in a 
negative way. Our purpose in this paper is to show a possible interpretation of Juliana’s image as a 
subject who perceives ethical space and who modifies the environment, becoming, thus, a character who 
is responsible for the dramatic development of this work by Eça de Queirós. 
 
KEYWORDS:Eça de Queirós, Portuguese literature; ethical conception, space and ethos. 
 
 

“Nascera em Lisboa. O seu nome era Juliana Couceiro Tavira. Sua mãe fora engomadeira; 
e desde pequena tinha conhecido em casa um sujeito, a quem chamavam na vizinhança – o fidalgo, a 
quem sua mãe chamava – o sr. D. Augusto, vinha todos os dias, de tarde no verão, no inverno de manhã, 
para a saleta onde sua mãe engomava, (...)  

Servia, havia vinte anos. Como ela dizia, mudava de amos, mas não mudava de sorte. Vinte 
anos a dormir em cacifros, a levantar-se de madrugada, a comer os restos, a vestir trapos velhos, a sofrer 
os repelões das crianças  as más palavras das senhoras, a fazer despejos, a ir para o hospital quando vinha 
a doença, a esfalfar-se quando voltava a saúde! ... Era demais! Tinha agora dias em que só de ver o balde 
das águas sujas e o ferro de engomar se lhe embrulhava o estômago. Nunca se acostumara a servir. Desde 
rapariga a sua ambição fora ter um negociozito, uma tabacaria, uma loja de capelista ou de quinquilharias, 
dispor, governar, ser patroa.” 1  

Quatro idéias dada por Eça nesse trecho, em que nos apresenta sua personagem, Juliana, 
demonstram o possível desdobramento para a construção da concepção ética particular à personagem: o 
nome completo, o fato de ser filha de um fidalgo (alguém de nome), o fato de nunca ter se acostumado a 
servir e o desejo de governar, de ser patroa:  

 

Juliana, o caráter mais completo e verdadeiro do livro; Juliana está enfadada de servir; 
espreita um meio de enriquecer depressa; logra apoderar-se de quatro cartas; é o triunfo, é a 
opulência2 
 

Contrário ao crítico Antônio Sérgio3, que diz ser Eça um escritor incapaz de construir 
personagens de profundidade psicológica, Juliana acentua muito bem essa construção completa e 
verdadeira, dita por Machado, pois dá todas as pistas e históricos para o leitor entender, apreender, por 
vezes odiar ou se compadecer de sua situação. Seus desejos e sentimentos, dos mais egoístas ao mais 
comum, para qualquer pessoa, constroem a personagem de maneira vívida e ativa. É a partir de Juliana 
que a trama encadeia em ação pois, após o descobrimento das cartas e, em conseqüência, a chantagem 
com Luísa, a trama estabelece parâmetros dramáticos e o leitor acompanha a leitura com todas as 
minúcias de sentimentos e ressentimentos, que designa o caráter de “verdadeiro” em Juliana no corpo da 
obra.  

 

                                                 
1 Queirós, Eça de. O primo Basílio. Pág. 60. Nova Cultural, 1996 
 
2 Crítica de Machado de Assis Publicada na revista O Cruzeiro, 16 de abril de 1878. 
 
3 Obras completas – ensaios. Livraria Sá da Costa Editora. Lisboa.   
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1. A FALA COMO ESTABELECIMENTO DE PRESENÇA ATUANTE 
Mal aparece, n'"O Primo Basílio", Juliana está marcada. Logo de início, a criada de Luísa 

mostra umas feições "miúdas, espremidas"; e a "amarelidão de tons baços das doenças de coração" parece 
anunciar uma vida de frustrações e de sofrimentos. Como se isso não bastasse, o penteado deforma-a até à 
caricatura: "Usava uma cuia de retrós imitando tranças que lhe fazia a cabeça enorme." De seu nome 
completo Juliana Couceiro Tavira, a criada disputa, no romance, protagonismo à patroa. E a chantagem 
que exerce sobre a adúltera Luísa chega a dividir o leitor, que oscila entre a repulsa e a tolerância. 
Porque, afinal a curiosidade doentia de Juliana, o seu azedume permanente não são fruto do acaso; eles 
decorrem de um ódio acumulado, resultado de uma vida oprimida, patroa atrás de patroa. 

A presença de cena estabelecida por Juliana é equilibrada pelos palavras dóceis que indica 
sinal de submissão de serviçal ao estupendo furor que se lança sobre suas patroas, o que acaba por resultar 
em inúmeras dispensas das casas onde viera a trabalhar.  

A ousadia de Juliana – o falar – aparecerá em outros momentos e serve como embasamento 
do princípio da consciência ética de seu meio. É a partir da ousadia das palavras que Juliana estabelece o 
conflito social ético do meio em que vive e reestrutura, ainda que por um curto período de tempo, a 
posição empregado/patrão. Sobre a questão da fala é importante lembrar a noção de Tzvetan Todorov  ao 
perceber que “falar é assumir uma responsabilidade, eis por que é também correr um perigo. O chefe da 
tribo tem direito de falar, os outros correm risco de falar às suas custas”4. O primeiro passo – a 
apresentação de nome completo, que mais tarde saberemos uma tentativa de resgatar uma origem mais 
fidalga, irá progredir ao longo da narrativa. Juliana é apresentada ao leitor: filha de quem, quais seus 
desejos, suas frustrações, seus medos. Mais tarde, já em posse das cartas, analisa o momento certo de 
falar. Tudo está sendo preparado. Às vezes essa violência ao atacar Luísa, sua patroa, sai de modo 
negativo para ela. Mas Juliana tem o dom da simulação e deixa muito claro seu posicionamento. O 
respeitoso “Minha Senhora”, repetido à exaustão durante toda a vida de Juliana ganha novo significado 
após a revelação das cartas. Seria, agora, apenas para disfarce perante os estranhos à situação e motivo de 
desespero para Luísa, já que o “Minha Senhora” segue carregado de provocação e ameaça para com a 
verdadeira situação. Entre os intervalos da antiga condição, há a explosão, a cólera que invade e dá o tom 
da conversa entre patroa e empregada. É a força da ousadia de Juliana que impede a frágil Luísa de pensar 
numa alternativa simples e sensata para resolver a situação: 

 

Juliana ficou um momento interdita. 
- A senhora ou me dá 600 mil réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, empertigando-
se. 
- Seiscentos mil-réis? Onde quer que eu vá buscar 600 mil réis? 
- Ao inferno! – gritou Juliana – ou me dá 600 mil réis, ou tão como eu estar aqui, o seu 
marido há de ler as cartas! 
Luísa deixou-se cair uma cadeira, aniquilada. 
- Que fiz eu para isto, meu Deus? Que fiz para isto ? 
Juliana plantou-se diante, muito insolente. 
- A senhora diz bem, sou uma ladra, é verdade, apanhei a carta no cisco, tirei as outras do 
gavetão. É verdade! E foi para isto, para mas pagarem! – E traçando o xale, numa excitação 
frenética: - Não, que a minha vez vai chegar! Tenho sofrido muito, estou farta!(...) Tenho 
passado anos e anos a ralar-me! Para ganhar meia moeda por mês, estafo-me a trabalhar, de 
madrugada até a noite, enquanto a senhora está muito regalada em vale de lençóis, sem 
cuidados, nem canseiras. (O primo Basílio.pág. 210) 
 

Juliana transporta em si alguma coisa do Eça social e reformista, preocupado com injustiças 
que havia que denunciar; mas o tratamento que a criada sofre, no corpo do romance, acaba por fazer dela 
figura com sinal negativo. O que, sendo ideologicamente significativo, não impede que Juliana venha a 
ser uma das figuras mais fortes e impressivas de toda a ficção queirosiana. E para que não se diga que 
nela nada de feminino sobrevive, aí está o seu fascínio pelo feitio da botina e pela pequenez do pé: "O pé 
era o seu orgulho, a sua mania , a sua despesa", diz-se dela; e é a própria Juliana quem o confirma, plena 
de erotismo recalcado, ávida de evidência social: "- Como poucos - dizia ela - não vai outro ao Passeio!"  

Outros personagens de Eça que fazem parte do grupo da criadagem recebem destaques de 
diferentes maneiras: o excêntrico e genial Grilo de A cidade e as Serras, a bondosa Vicência de A 
Relíquia, os prestativos Rosa e Bento – Rosa chamava Gonçalo de “meu riquinho”- de A ilustre casa de 

                                                 
4 Todorov, Tzvetan. As estruturas narrativas. São Paulo. Perspectiva.1974. Todorov está analisando a fala de Telêmaco  na Odisséia 
quando da passagem de sua adolescência à virilidade. (pág. 109) 
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Ramires, a própria Joana de O primo Basílio. Nenhum deles tem a força de Juliana. Aqui chamo atenção 
pela genialidade de Eça ao apresentar Juliana de nome inteiro. Os outros criados, talvez com alguma 
exceção de cena, não recebem mais que o primeiro nome. No caso de Grilo é até jocoso que uma criatura 
tão dândi com Jacinto permita-se chamar o empregado de apelido tão reles. Juliana, apesar de “saber” de 
seus infortunados apelidos – a Isca seca, a Fava Torrada, o Saca-Rolhas -  não admite ser tal coisa e nem, 
tão pouco, ser a cúmplice da patroa. De tanto ressentimento fez-se má – “ beliscava crianças até lhes 
enodoar a pele; e se lhe ralhavam, a sua cólera rompia em rajadas”.  “quero ser a patroa” “hei de ter meus 
próprios empregados”. Como contraste podemos dizer que Juliana não tem aptidão nem adaptação para a 
vida que leva. Joana, ao contrário, procura adaptar-se da melhor maneira possível, tirando proveito da 
ausência da dona da casa, tendo seus romances, não procurando os “podres” da família que serve, enfim, 
vive. É a aptidão ou adaptação natural do ser humano para estabelecer condições de sobrevivência.  

 

2. A CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA ÉTICA 
Eça nos apresenta Juliana cercada de tantos detalhes de construção e anseios humanos que 

se torna possível estabelecer a percepção ética de sua presença. Através da consciência de mundo que 
Juliana apresenta e de sua conclusão de que “ocupa o lugar errado na sociedade” fica estabelecido o 
conflito entre o núcleo social a que pertence e  sua própria definição de valores. É a partir da percepção 
desse espaço conflitante que Juliana passa a usar a artimanha (chantagem) como recurso para que se 
estabeleça uma inversão de valores e posicionamentos sociais: 

 

Perceber o espaço, torna possível conceber a imersão do ser no mundo, o condicionamento 
recíproco entre o ser humano e seu entorno. Equivale a estabelecer a linha de separação 
entre o sujeito perceptivo e o que está fora dele, distinguir e situar as coisas delimitáveis, e 
ainda intuir o ilimitado, dada a intuição do espaço como realidade infinita. Perceber os 
espaço é considerar, no horizonte do mundo circundante, os demais sujeitos humanos, e 
com o deslocamento da perspectiva subjetiva para outros pontos, ver-se a partir da 
perspectiva de outros, de modo objetivo.5 
 

Claramente essa percepção e intuição do ilimitado é estabelecido de maneira negativa. A 
percepção do ser no mundo serve para indiciar sua consciência ética construtiva como meio de 
estabelecer a liberdade e a dignidade do indivíduo. Por mais que Juliana carregue do que significa essa 
liberdade – não ser mais serviçal – a ação resulta negativa, porém extremamente compreensível e 
humano. Juliana não representa a consciência de uma luta de classes, dos grupos sociais que iniciam 
constatação de valores na sociedade como um todo. Antes, seus desejos são egoístas e mesquinhos e 
somente resulta numa reviravolta aos que a cercam por conta dos efeitos da conduta que passa a se 
estabelecer entre Juliana, a criada, e Luísa, a patroa. Prova disso é o desespero de Luísa, que para não ver 
seu segredo alcançando parâmetros maiores passa a tratar de maneira diferenciada também Joana, a 
cozinheira, que nota que algo está estranho. Chega a tal ponto as “mordomias na casa do engenheiro” que 
se forma uma fila de pretendentes a trabalhar na casa. A casa e os patrões que misteriosamente tratam 
seus empregados de maneira diferenciada. 

 

E, pouco a pouco, a casa do “engenheiro’ teve para os criados da vizinhança a vaga sedução 
dum paraíso: dizia-se que as soldadas eram enormes, havia vinho à discrição , recebiam-se 
presentes todas as semanas, ceava-se todas as noites caldo de galinha! Cada um invejava 
aquela “pechincha”. Pela inculcadeira, a fama da “casa do engenheiro” alargou-se. Criou-se 
uma legenda. Jorge, atônico, recebia todos os dias cartas de pessoas oferecendo-se para 
criados de quarto, criadas de dentro, cozinheiros, escudeiros, governantas, cocheiros, 
guarda-portões, ajudantes de cozinha... Citavam as casas titulares de que tinham  saído; 
pediam audiência; suspeitando certas coisas uma bonita criada de quarto juntou a sua 
fotografia; um cozinheiro trouxe uma carta de empenho do diretor-geral do Ministério. 
- Estranho caso! – dizia Jorge, pasmado. – Disputam-se a honra de me servir! Imaginarão 
que me saiu a sorte grande? ( O primo Basílio, pág. 244) 

                                                 
5 Soethe, Paulo Astor. (UFPR, Curitiba). Comunicação apresentada no I Encontro sobre Espaço e Linguagem (PUC – RS) em 17 de 
Agosto de 2001. 
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Desse modo o estabelecimento de um conflito ético,iniciado pela chantagem de Juliana a 
fim de conseguir a tranqüilidade de sua aposentadoria, resulta numa modificação de relações entre ela e 
Luísa e repercute no grupo próximo dessa relação. Mais uma vez fica claro que há apenas uma nuança de 
uma consciência de classe que aqui não se estabelece. A vizinhança percebe algo de errado. Os 
candidatos à uma vaga nessa casa só querem saber das vantagens.  

A partir desse desequilíbrio de valores e posições estabelecidos nesse recorte da sociedade 
portuguesa da época de Eça, é possível analisar a personagem com detentora de um curioso e particular 
estudo do sujeito ressentido que acaba por proporcionar a quebra do elo de ética, que deve existir em 
qualquer núcleo da sociedade, e que, por mais que o autor desenvolva seus mais verossímeis sentimentos 
em prol de adquirir uma vida menos dura, resulta numa mostra negativa mudanças de normas:  

 

Se admitirmos que a sociedade é um “conjunto de conjuntos”, com quer Fernand Braudel, 
devemos enunciar como condição necessária e suficiente para que os subconjuntos sociais 
pertençam ao conjunto maior ou à sociedade com um todo, a possibilidade de se definir se 
essa pertença não apenas  com um fato ou descritivamente, mas também como valor ou 
axiologicamente, segundo a avaliação que a sociedade faz das práticas sociais que se 
exercem nos seus subconjuntos. Como é notório, do ponto de vista da estrutura social, o 
indivíduo não se apresenta como molécula livre, movendo-se desordenadamente num 
espaço sem direções privilegiadas e regido apenas pela lei da probabilidade do choque com 
outras moléculas – outros indivíduos. Uma cadeia complexa de mediações ordena os 
movimentos do indivíduo no todo social e, entre elas, desenrolam-se as mediações que 
integram o indivíduo ao ethos: os hábitos  no próprio indivíduo, e na sociedade, os 
costumes e normas das esferas particulares nas quais se exercerá sua praxis, ou seja, 
trabalho, cultura, política e convivência social.O problema da relação entre ethos e 
indivíduo desdobra-se, assim, através das mediações sociais que se tecem no campo das 
esferas particulares da sociedade, cada qual particularizando, por sua vez, o horizonte 
universal do ethos.O indivíduo passar da liberdade empírica ou da liberdade de arbítrio à 
liberdade ética ou liberdade racional. A primeira designa o indivíduo no ser da sua 
individualidade empírica. A segunda designa o indivíduo  no deve-ser da sua singularidade 
ética.6 
 

Uma figura que pretende reestruturar a composição ética de uma sociedade encontrará, 
obviamente, oponentes e admiradores. Isso se configura na existência de figuras como Jesus Cristo ou 
Marx  que a partir de determinadas atitudes ou conhecimentos, estabelecem rupturas na sociedade que 
modificam o modo de condução de consciência de mundo e sociedade. Há, portanto, uma ruptura positiva 
que apontará novos caminhos e reflexões.  

A ousadia de Juliana, ao estabelecer rompimento dessa ordem social num grupo restrito 
dentro da sociedade (relação entre ethos e indivíduo) resulta no conflito do indivíduo com a estrutura 
ética, que mal fundamentado, pois indicia a destruição do outro, acaba por fragilizar as relações e 
estabelecer danos de maior ou menor grau a todos que estejam ligados à trama. A ironia amarga 
experimentada pelo leitor fica por conta do pouco caso que, por fim, o primo (afinal o “culpado” de toda a 
desgraça) deixa transparecer ao final do romance.   

A cena da morte de Juliana, pungente, na medida em que se destaca sua feiúra (física e 
moral), a explosão de seu ressentimento por vários motivos, não somente por servir Luísa,  mas por nunca 
ter tido qualquer espécie de valor para o outro, é o fecho de uma personagem que tem todos os critérios 
para ser uma figurante de cena e que, no entanto, estabelece grandeza de atuação, profundidade de 
análise, marcação de personalidade. Pouco se fala de Juliana como figura literária. Talvez não tenha sido 
claro a percepção dessa personagem que mais que o próprio primo, desencadeador inicial da trama, é 
quem vai dar continuidade, com requintes de crueldade e alegria sádica, à trama em sua dimensão 
dramática. Ao ser afrontada por Sebastião, a quem finalmente, Luísa recorre como ajuda, Juliana percebe 
que tudo está perdido. A explosão de seu ressentimento contido é carregada de tom confessional da vida 
miserável que levava:  

 

                                                 
6 Lima Vaz, Henrique C. de. Escritos de Filosofia II – Ética e Cultura. Edições Loyola. São Paulo. 1988 
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Todo o seu ódio contra a piorrinha fez explosão. Chamou-lhe os nomes mais obscenos. 
Inventou infâmias.  
- É que nem as do bairro Alto! E eu – gritava – sou uma mulher de bem, nunca um homem 
se pôde gabar de tocar neste corpo. Nunca houve raio nenhum que me visse a cor da pele. E 
a bêbeda!... – Tinha arremessado o xale, alargou ansiosamente o colar do vestido. – Era um 
desaforo por essa casa! E o que eu passei pcom a bruxa da tia! É o pago que me dão! Os 
diabos me levem se eu não for aos jornais. Viu-a eu abraçada ao janota, como uma cabra! 
(O primo Basílio. pág. 309)  
 

O fato de Juliana destacar a “honra” de jamais ter sido tocada por homem algum é fato mais 
ressentido que a própria condição de classe. Sua percepção da “falta de ética e moral em Luísa” encontra 
aqui voz – ao mesmo tempo verdadeira e inútil - pois, afinal, será encoberta pelo fato de sua classe social 
deter meios de abafar tal situação. Mais uma vez a sua capacidade de perceber o erro de conduta ético do 
meio soará negativo, pois a complexidade do meio impede que Juliana consiga seu intento na lógica 
imaginada ao guardar as cartas. Sem fim propriamente definido, com a ironia que é própria de Eça, resta 
fechar a participação de Juliana tal como começou: um nome – como conceito de consciência de sujeito – 
e nada mais.  

 

Foi tudo o que a terra deu na sua morte àquela que ia rolando a essa hora, ao trote de duas 
velhas éguas, para a vala dos pobres, e que fora na vida Juliana Couceiro Tavira! (O primo 
Basílio, pág.318) 
 

A presença de cena de Juliana, a construção de seu personagem como configuração da 
quebra do estabelecimento ético acaba por desencadear a performance drástica de O Primo Basílio. O 
cuidado que Eça dispõe ao fechar a participação da personagem destaca o tom de ironia entre 
apresentação -  O seu nome era Juliana Couceiro Tavira ;  e finalização: e que fora na vida Juliana 
Couceiro Tavira! -  estabelece uma importância incomum a essa figura dúbia que carrega uma 
performance ética ou anti-ética absolutamente verossímil à condição humana. 

 

RESUMO: Juliana Couceiro Tavira, criada de Luísa em O Primo Basílio, de Eça de Queirós, especifica, 
como personagem, uma das mais bem construídas configurações do rancor e do ressentimento. Disputa a 
atenção do leitor como quase protagonista no corpo da obra.  A partir do caminho do ressentimento 
Juliana constrói, ainda de que maneira negativa, sua concepção de espaço ético e de percepção de espaço 
como sujeito. A proposta deste trabalho é demonstrar a figura de Juliana como modificadora do espaço 
ético a qual se insere, desenvolvendo uma responsabilidade de teor dramático na obra de Eça de Queirós. 
 
PALAVRAS CHAVES: Eça de Queirós, concepção ética, espaço e ethos. 
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1- Introdução 

A participação da imprensa oficial e particular, no Brasil, para o delineamento da nação e 
das imagens a ela veiculadas foi sempre relevante. Benedict Anderson definiu a nação como uma 
comunidade imaginada e a imprensa, juntamente com o romance (literatura), é uma das formas de 
imaginá-la. (1989:34). Para Homi Bhabha (1998), a existência da nação pressupõe uma narrativa. Há que 
salientar o papel do intelectual enquanto narrador dessa nação. 

O intelectual no Brasil sempre negociou seu espaço de atuação com o poder. O nosso 
primeiro texto escrito enquanto discurso fundador é endereçado ao El–rei D. Manuel e nele se inicia a 
representação do Brasil para o colonizador, para o rei, para o poder. O Brasil nasce, pois de um desejo do 
rei de representá-lo.  

O papel fundador da palavra escrita do escrivão del-rei, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a 
imprensa em geral e a posição que o intelectual sempre ocupou como mediador junto ao poder 
propiciaram a criação de uma comunidade imaginada, sob os auspícios do colonizador, sob os auspícios 
do poder. 

Antes de existir como nação, o Brasil teve, primeiramente, o seu registro europeu através da 
Carta. Certidão de origem, ela demarca o início da existência do Brasil para o Velho Mundo, para a 
cultura letrada. 

Nesse sentido, a imprensa e a literatura configuram-se como discurso fundador de uma 
nação representando-a, ou mesmo inventando-a, disseminando-a. A nação é, portanto, uma comunidade 
imaginada nas letras. E cabe ao intelectual o papel de narrá-la através da imprensa, da literatura, enfim, 
através das artes.  

Nos idos de 60, o Minas Gerais, órgão do governo do Estado, sob a direção do professor 
Paulo Campos Guimarães abre espaço para jovens intelectuais. Em 03 de setembro de 1966 sai o primeiro 
exemplar do Suplemento Literário1, dirigido por Murilo Rubião. Nas páginas desse Suplemento, de 66 a 
76 os intelectuais mineiros e portugueses de vanguarda vão travar um diálogo que terá seus 
desdobramentos em cartas, visitas e censuras. Serão publicados poemas, ensaios, excertos de romances, 
contos de escritores ligados ao Concretismo e à literatura que buscava uma renovação das letras 
brasileiras e portuguesas.  

A relação Brasil/Portugal bem como as imagens de nação tanto de cá quanto de lá, 
encenadas nesse intercâmbio, é o que se pretende aqui esboçar. Pode-se de antemão adiantar que esses 
intelectuais buscam, a despeito de todas as marcas e traumas da colonização, instaurar um diálogo e uma 
parceria. Estão políti ca e culturalmente vivendo momentos que engendram semelhanças _ no Brasil, 
ditadura militar, em Portugal _ ditadura salazarista, e tanto aqui quanto lá, vivenciam uma literatura de 
vanguarda _ o Concretismo, a Poesia Práxis, a publicação de revistas de grupos _ que busca a expressão 
de um tempo presente diante do espanto da tecnologia e da censura. 

 

2-Brasil/Portugal: nem um pouco irmãos 
Antonio Candido afirma, no prefácio à primeira edição de Formação da Literatura 

Brasileira, que a nossa “ literatura é recente” que se “gerou no seio da portuguesa e dependeu da 
influência de mais duas ou três para se constituir, é galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto 
de segunda ordem no jardim das Musas” e, comparada às grandes, é pobre e fraca. (1975: 9,10). 

                                                
1 Nos textos citados do Suplemento Literário a ortografia foi atualizada. 
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Evidentemente que esse tipo de comparação privilegiava as literaturas hegemônicas, tidas 
como paradigmas. Assim, as literaturas de países colonizados passavam a ser lidas como herdeiras, 
dependentes, inferiores ou imitação, de segunda classe, retardatárias.  

Mais adiante, no capítulo “Literatura Empenhada” , Antonio Candido elege para a literatura 
brasileira alguns “momentos decisivos” , na sua formação, construção ou “consolidação” . Assim, inicia 
sua obra destacando o momento árcade com seus intelectuais ilustrados como o primeiro em que se 
pensou uma literatura nacional, pois seria esse o germe do desejo de se ter uma literatura brasileira. 
Antonio Candido chama atenção para a “ tomada de consciência dos autores quanto ao seu papel, e à 
intenção mais ou menos declarada de escrever para a sua terra, mesmo quando não a descreviam” 
Candido(1975:26). 

Outra afirmação bastante contundente do crítico refere-se à dependência ou a busca de 
independência da literatura brasileira em relação à portuguesa. Ponto pacífico para o crítico é que a 
literatura brasileira é ramo da portuguesa, são, pois literatura comum. Com essa afirmação, possíveis 
discussões a respeito da colonização portuguesa no Brasil e suas implicações bem como a leitura do 
Brasil como nação inserida numa modernidade, sujeita, pois, às influências e confluências culturais da 
Europa e da América Latina, se reafirmam. A identidade brasileira, nesse sentido faz-se de confrontos, 
diálogos, inter-relações, alteridades. 

Sabendo que uma identidade não é unívoca e acabada, mas sempre em construção, 
podemos então pensar a brasileira como em confronto com outras identidades, portanto, plural. E, se uma 
identidade só se dá num processo dialógico de confronto e com a alteridade, num jogo especular de 
semelhanças e diferenças como pensar a identidade brasileira em relação a Portugal? Como se dá a 
identidade brasileira se Portugal não se configura a princípio, como um problema pa 

As literaturas de fundação da nacionalidade na América Latina, na esteira de Jameson 
(1986) e de sua categorização do primeiro e terceiro mundos, seriam alegorias nacionais. Nesse sentido a 
literatura de fundação tem um senso pedagógico e idealista, em que a homogeneidade concili atória 
reforça paradigmas.  

Sendo assim, a miscigenação racial e a literatura funcionariam como antídotos que 
pudessem apagar as dores, os traumas e os ressentimentos.  No imaginário cultural português e brasileiro, 
somos países irmãos, o que já nos soa estranho, pois se não houve o parricídio do colonizador, houve uma 
suposta familiaridade em que todos se tornam irmãos sem pai, sem totem, mas com muitos tabus, 
certamente Lourenço (2001: 156-161). Tabus esses que permanecem recalcados e aparecem ou no 
silêncio ou no velamento dessas relações conflituosas. Só se percebe que a relação pai dominador e filho 
dominado não é algo tão tranqüilo, como se pretende mostrar, quando no meio popular, o português, aqui, 
e o brasileiro, lá, são motivos e piadas e anedotas que conotam o mal estar.  

No Brasil, por exemplo, o Romantismo, procurando criar uma comunidade nacional 
imaginada, acaba por repetir ou espelhar-se na metrópole, colocando nas florestas brasileiras um índio 
como representação de um cavaleiro medieval, em pleno século XIX, inventando uma memória, uma 
tradição literária que não é sua. Nesse século falar de nação era buscar uma identidade. Foi através da 
literatura, lugar privilegiado do valor social, que se procurou legitimar essa identidade, pois essa tinha 
uma função mediadora entre o Estado e a nação, a literatura era um significante vazio que promovia um 
encontro entre o poder e o conhecimento. Moreiras (1999: 287) 

No século XX, o modernismo de 22, revendo o passado, numa viagem à herança cultural 
barroca, tenta recriar a identidade nacional, promovendo aquilo que Fernando Correia Dias (1975), 
referindo-se ao grupo modernista mineiro, chama de “tradição repensada”. Não havia preocupação em 
romper com o passado, antes, procurava-se valorizá-lo de forma crítica. Assim, a literatura árcade, a arte 
barroca foram revisitadas numa permanente necessidade de construção da identidade pela tradição e numa 
tentativa de reconquista do país. 

O mesmo pode-se dizer da produção literária no Suplemento Literário. Ela traz fortes 
ligações com o período árcade e barroco. Haja vista as estreitas relações entre a poesia Concretista e o 
barroco. Uma grande parte de ensaios teóricos versam sobre as manifestações árcades e barrocas, 
procurando ligá-las com as artes daquele momento. 

Sabe-se que também do lado português a relação com o Brasil não é harmoniosa. No século 
XIX a denominação “brasileiro” referia-se a pessoas desquali ficadas que vinham para a colônia a fim 
fazer fortuna. Quando esses brasileiros voltavam para seu país de origem é que poderiam, com sua 
fortuna, comprar uma identidade e ser reconhecidos socialmente. A obra de Camilo Castelo Branco, por 
exemplo, é povoada de brasileiros caricatos - homens rudes, novos-ricos em busca de raparigas de 
famílias decadentes que pudessem, através de casamentos por interesse, lhes vender um nome, uma 
fidalguia.     

O professor Rodrigues Lapa, em Para uma boa compreensão entre portugueses e 
brasileiros, publicado no Suplemento Literário,  retoma esse aspecto: 
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Por muito tempo vigorou em Portugal um conceito depreciativo do brasileiro, que nos era 
fornecido pelo português enriquecido e boçal, que voltava à pátria, dando uma imagem 
grotesca das gentes di lá, nos costumes, no trajo, na linguagem. O conhecimento do Brasil 
foi-nos dado através dessa imagem grosseiramente deformada. O português sentiu nessa 
caricatura uma violação; e tendo da sua própria cultura uma idéias inteiriça e certamente 
errônea, não perdoou esse desvio dum padrão que se habituara a considerar inatingível. 
(01/03/75) 
 

Esse brasileiro representa uma classe social portuguesa sem cultura, sem tradição e sem 
fidalguia. Quando volta a Portugal, está enriquecido através de suas atividades, nem sempre lícitas, no 
Brasil. Torna-se o novo rico, podendo assim comprar o que deseja. Entretanto, a ostentação exagerada da 
riqueza e a sua ignorância o tornam uma figura deslocada, ridicularizada, apatriada. Daí o codinome 
brasileiro. Ele não é mais o português, porque emigrou, não é um nativo do Brasil, porque não nasceu 
nesse país, portanto, recebe uma nova identidade, a de itinerante, de reemigrado, de marginal, periférico, 
a de brasileiro.  

A emigração, pela própria situação inicial de “expulsão” do país de origem e posterior 
exílio, é dolorosa e traumática. Assim, o desejo de retorno passa a ser uma conseqüência das dificuldades 
de ambientação.  

Todavia, Eduardo Lourenço (2001) não lê a emigração portuguesa como efetivamente uma 
emigração, pois não é fundada na dor do exílio e na esperança de uma vida melhor e conseqüente 
impossibili dade de retorno. Para Lourenço, no caso português, apesar da imposição econômica a que foi 
forçado o imigrante e do despovoamento de Portugal, não houve o desejo de construção de um outro país. 
Antes, o português que para aqui viera apenas transferiu a metrópole para a colônia. Apesar de passar de 
senhor, de colonizador a empregado, na maioria das vezes a “emigração para o Brasil nunca foi vivida por 
Portugal como uma ferida, mesmo inconfessada, mas como uma saída providencial” Lourenço (2001:51) 

A emigração mais representativa nesse aspecto é a de D. João VI, em 1808. A família real, 
fugindo das invasões napoleônicas, viveu no Brasil por treze anos, transferindo a metrópole para o Rio de 
Janeiro e a corte para a colônia. Retornaram quando a coroa portuguesa estava ameaçada.  

Segundo Anderson (1989: 61), o Brasil é um caso único de “tentativa de reinstaurar o 
princípio dinástico nas Américas”. Afinal, D. João VI voltou a Portugal, mas deixou seu filho D. Pedro I, 
do Brasil.  

Eduardo Lourenço (2001:137) aponta para o fato de que o diálogo entre Brasil e Portugal 
nunca existiu, e o que há é a representação de uma realidade imaginária em que cada um a seu modo cria 
ou uma fraternidade ou uma paternidade alucinatória. 

Para o crítico, o Brasil parece cometer um parricídio permanente, imaginando-se como uma 
nação sem pai. Essa “rasura” vem de longas datas, herança da relação conflituosa entre os portugueses 
que aqui aportaram e dos que lá ficaram. Discurso do ressentimento, o apagamento da memória lusitana 
pelo Brasil instaura outras origens e outras identidades como a do índio, a do negro, a da imigração 
européia, italiana, por exemplo, e a asiática.  

Vem daí a opção pelo apagamento da passagem do português pelo país sob o signo da 
independência em 7 de setembro de 1822. A independência como ato fundador da identidade brasileira 
inventa outros mitos de origem, nega e tenta apagar a marca portuguesa. Essa tentativa de recalcamento é 
também tentativa de negação de uma origem, de um passado, de um trauma que se prefere ignorar, 
apegando-se ao mito da fraternidade entre o Brasil e Portugal.  

No Suplemento Literário, encontram-se vários textos que encenam essa fraternidade entre 
colonizador e colonizado. Para exempli ficação, trago o texto da coluna Roda Gigante, assinada por Laís 
Corrêa de Araújo. Nesse texto, comentando sobre o desconhecimento do português sobre a literatura 
brasileira, afirma-se: 

 

(...) Ainda recentemente, segundo depoimento de um escritor jovem, após viagem a 
Portugal, muito pouco de nossa literatura, arte, ensaios críticos etc..., é conhecido no 
chamado país-irmão. (...) Dessas informações, concluímos que o Brasil continua, pelo 
menos no conceito mais geral do povo português, apenas como a “terra da promissão” ou 
como antiga “província ultramarina” . Mas é bem verdade que também nós conhecemos 
muito pouco da literatura portuguesa da atualidade: (17/03/68) 
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Em contrapartida, o discurso português sobre o Brasil configura-se de forma onírica. Para 
Portugal, o Brasil é um país irmão “por não ousarmos chamar-lhe fili al” , afirma Eduardo Lourenço. O 
Brasil faz parte de uma tradição discursiva que se baseia na miti ficação da “aventura humana” do 
descobrimento do paraíso reencontrado, do éden.  

 

Na realidade, todos os povos se massacram, mais ou menos, perante o seu próprio olhar ou 
o dos outros. Mas a perfeição com que o Brasil consumou essa metamorfose não tem igual 
em nenhuma outra cultura conhecida. Desde que nasceu, desenhou-se no olhar dos que nele 
desembarcaram como uma região paradisíaca. Nenhum desmentido da natureza ou da 
história_terras desérticas ou florestas da aurora do mundo _ ... conseguiu anular essa 
primeira visão do paraíso sobre a terra que encontramos em Pero Vaz de Caminha e Jean de 
Léry. (2001: p.157) 
 

Nesse sentido, o Brasil nunca foi visto como colônia como o foi Angola, Moçambique e S. 
Tomé ou mesmo outros países da hispano-américa. Para aqui D. João transferiu sua corte durante as 
invasões napoleônicas e de cá saiu quando achou por bem.  

A intervenção portuguesa no Brasil, os genocídios aqui cometidos e a perturbação da 
continuidade histórica do país são marcas que aparentemente já foram resolvidas ou apagadas. A opção 
por ignorar essa intervenção e a busca de uma origem indígena, negra ou migratória tão somente, coloca o 
país como um filho bastardo que tem com seus antepassados portugueses uma relação cordial, 
harmoniosa, mas nunca dialógica. Entretanto, segundo Lourenço (2001), esse “disfarce” revela muito 
mais proximidade que distanciamento em relação a Portugal.  

 

3-O Suplemento Literário do Minas Gerais 
Sob a perspectiva do diálogo Brasil/Portugal é que pretendo ler o intercâmbio dos 

intelectuais mineiros e dos portugueses nos anos 60 no Suplemento Literário do Minas Gerais. A relação 
com a metrópole ainda que aparentemente cordial e produtiva foi sempre veladamente da busca de uma 
constituição de uma literatura nacional, de uma identidade. Nesse sentido, como já aponta Antonio 
Candido, o papel do intelectual, sua atuação e consciência são de extrema importância para a constituição 
de uma literatura, de uma cultura nacional. 

A referência que Antonio Candido faz a Julien Benda aponta para o papel que o intelectual 
exerce na formação de uma literatura nacional e para a constituição de uma nação. Mas há que se discutir 
também que literatura nacional e que nação, uma vez que, ao negar a paternidade portuguesa através do 
parricídio permanente, o Brasil voltou-se mais para outras culturas européias e, nos séculos XX e XXI, 
para países que atuam cultural e economicante de maneira hegemônica. Há que se pensar que nação é a 
brasileira, atravessada por hibridismos, de trocas culturais muitas vezes conflituosas e tensas. 

Mas há também que se discutir que lugar ocupa esse intelectual, em um país periférico, 
assumindo uma posição também periférica em relação ao poder ou mesmo dele participando ativamente, 
como os nossos intelectuais mineiros da década de 60. Haja vista o surgimento do Suplemento Literário, 
periódico que como o próprio nome diz, aparece como suplemento a um jornal oficial do governo de 
Minas.  

O Suplemento Literário de Minas Gerais nasce como suplemento do órgão de divulgação 
do governo do Estado, curiosamente, em meio a uma crise políti ca em que a ditadura militar, no país, 
promovia incursões na imprensa através da censura a publicações e a intelectuais. 

 A década de 60, a despeito da ditadura e da patrulha intelectual, foi rica em manifestações 
culturais e movimentos de vanguarda. A literatura nesse período atuou também como frente de oposição 
ao regime políti co não só no Brasil, como em Portugal que vivia situação semelhante. Como relata E. M. 
de Melo e Castro ao referir-se a sua primeira viagem a Belo Horizonte, a patrulha aos intelectuais era 
incisiva.  

 

A viagem foi possibilit ada pela Embaixada do Brasil através do então adido cultural, o 
escritor Odylo Costa Filho. Mas o PIDE (Polícia Políti ca de Salazar) não gostou do convite 
que me foi dirigido e tentou impedir a sua concretização. O mês de agosto de 1966 gastei-o 
em Lisboa esperando impacientemente a, nestes casos, necessária autorização para sair de 
Portugal. Por fim ela chegou, certamente graças ao empenho do adido cultural, mas no 
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avião para o Rio de Janeiro fui acompanhado por um agente disfarçado que se propunha a 
guiar-me no Brasil... por eu desconhecer o país!  CASTRO (1995:66) 
 

Em Portugal, o período salazarista, iniciado pelo golpe mili tar em 1926 e efetivado em 
1932, instaura o fascismo no país. A ditadura militar promove o terrorismo, a tortura, a delação e o exílio 
de muitos intelectuais e políti cos de oposição. Netto (1986:27-28) A crise econômica, as péssimas 
condições de vida da população e a ditadura política provocam várias manifestações de populares, de 
universitários, de intelectuais e de partidos políti cos oposicionistas. Pode-se ressaltar as pressões internas, 
produzidas por diversos setores da sociedade, e os movimentos de libertação das colônias.  

Só nos anos 70 começa a derrocada do fascismo no país, 25 de abril de 1974 é um marco na 
história de Portugal, conhecido como a Revolução dos Cravos, esse movimento pôs um ponto final na 
ditadura e instaurou um processo de mudanças políticas.  

No Brasil, movimentos literários engajados na oposição política pregavam uma literatura 
revolucionária, como o CPC (Centro Popular de Cultura). Os movimentos de vanguarda, como o 
Concretismo, a Poesia-praxis, o Poema-processo e o Tropicali smo também procuravam uma atuação 
políti ca de outra ordem, no sentido de modernizar a produção artística do país. 

Entretanto, há duas frentes políti cas em relação à arte nesse período. De um lado, há a 
censura e a perseguição a qualquer manifestação oposicionista. De outro, há a cooptação de intelectuais 
por órgãos governamentais, tentando dessa forma direcionar a produção artística. 

A atuação de intelectuais em órgãos oficiais parece ser constante em Minas Gerias. Nos 
anos 20, o grupo mineiro de A Revista teve seus primeiros passos delineados no Diário de Minas, órgão 
do Partido Republicano Mineiro.  

Nos anos 60, o grupo da Geração Suplemento, Murilo Rubião, Wander Pirolli, Luiz Vilela, 
Sérgio Sant’Anna, Ângelo Oswaldo e outros, tem importante papel atuando no periódico que acompanha 
o Minas Gerais, órgão de divulgação de leis, decretos e atos administrativos do governo do Estado. Já é 
também tradição em Minas a formação de grupos de intelectuais desde grupo dos inconfidentes, dos 
simbolistas, dos modernistas de A Revista, de Verde, passando por Tendência, com Fábio Lucas, Rui 
Mourão e Affonso Ávila, desdobramento de Vocação, passando pela Geração Complemento com 
Silviano Santiago e Ivan Ângelo. Agora em 60, há grupos com revistas como Vereda, Ptyx, Estória, 
Texto, Porta, Pró-textos e Ponto, de Belo Horizonte, Agora, de Divinópolis, Revixta, e Frente, de 
Oliveira e SLD, de Cataguazes. 

Foi no governo de Israel Pinheiro que surgiu o Suplemento Literário de Minas Gerias. 
Segundo Nogueira (1999), o governo preocupado com o fato de que em quase 200 localidades de Minas 
somente o Minas Gerais era o veículo de informação, solicita a Raul Bernardes Nelson Senna, então 
diretor da Imprensa Oficial, que elaborasse uma seção de notícias e uma página de Literatura. Como 
contava com a colaboração de Murilo Rubião, Aires da Mata Machado Filho e Bueno de Rivera, o diretor 
acatou a sugestão daquele primeiro de que se criasse um suplemento literário. 

Nesse Suplemento, vários intelectuais colaboraram, além do grupo inicial, Fábio Lucas, 
Ildeu Brandão, Libério Neves, Bueno de Rivera e outros. A equipe de redação foi composta de Rui 
Mourão, Humberto Werneck, Carlos Roberto Pellegrino, José Márcio Penido, Adão Ventura e João Paulo 
Gonçalves da Costa. 

E é exatamente no seu período inicial, de 1966 a 1971, sob a direção de Murilo Rubião, que 
o Suplemento Literário do Minas Gerais vai manter um contato estreito com os escritores de Portugal. As 
relações dos grupos de vanguarda brasileiros e dessa primeira Geração Suplemento com os grupos de 
vanguarda portugueses foram intensas.  

As publicações que figuram no Suplemento Literário de Minas Gerais compõem um 
quadro bem delineado das relações literárias entre Brasil e Portugal nesse período. Segundo Castro 
(1995), essa relação deve-se efetivamente a Murilo Rubião, tendo-se escasseado por volta de 1971, 
quando o contista deixa a direção do periódico.  

Entre os autores portugueses novos que tiveram participavam no Suplemento Literário há 
aqueles da Poesia Experimental como Ana Hatherly, António Barahona da Fonseca, António Ramos 
Rosa, E. M. de Melo e Castro, Herberto Helder, José Alberto Marques, Liberto Cruz e seu quase 
heterônimo Álvaro Neto, Salette Tavares, e os da Poesia 61, como Gastão Cruz, Fiama Hasse Paes 
Brandão e Luzia Neto Jorge. Quanto aos da prosa de ficção há Almeida Faria, Álvaro Guerra, Artur 
Portela Filho, Baptista Bastos, Maria Judite de Carvalho, Viale Moutinho e Y. K. Centeno. Há ainda 
outros escritores que também se filiam ou não ao grupo de Poesia experimental português. 

As relações não se limitaram apenas a publicações de textos no Suplemento Literário de 
Minas Gerais. Houve encontros como a viagem de E. M. de Melo e Castro, em 1966 e Ana Harthely, em 
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1968, a Belo Horizonte. Essas viagens propiciaram encontros dos escritores portugueses com os mineiros 
da Geração Suplemento.  

O Suplemento Literário do Minas Gerais teve também sua divulgação em Portugal, o que 
provocou hostilidades por parte do governo ditatorial português. Os dois números especiais do periódico, 
10 e 8 de março (n0 131 e n 0 132), dedicados aos novos escritores portugueses de vanguarda, encapados 
com as cores vermelho e verde da bandeira portuguesa e com o nome Portugal em negro, sobre um fundo 
vermelho, provocou reações adversas por parte do governo Salazar. Entenderam como provocação, uma 
vez que os jovens intelectuais de vanguarda faziam parte do grupo de oposição ao governo. Assim, a 
distribuição do periódico foi proibida e E. de M. e Castro foi intimado pela PIDE a não divulgar o 
Suplemento Literário do Minas Gerais. 

O Suplemento Literário do Minas Gerais merece um estudo detalhado não só como órgão 
de efetiva produção literária de um período da literatura brasileira como também da portuguesa, pois foi 
um meio de divulgação de uma literatura que se via censurada pelos governos de ditadura dos dois países, 
e, principalmente, pelo governo português. 

Nesse sentido, justifica-se a pesquisa da produção literária e ensaística brasileira e 
portuguesa, na década de 60, e, por conseguinte, o diálogo que promovem os escritores brasileiros e 
portugueses. 

 

4-Nação e exílio: os portugueses no Suplemento Literário 
Para Homi Bhabha, o conceito de nação é moderno e não equivale a país ou estado 

enquanto instituições governamentais. A nação configura-se como “deslocamento contínuo da ansiedade 
do espaço moderno irremediavelmente plural” (1999:211). E ainda, citando Renan “A existência de uma 
nação é, se perdoarem a metáfora um plebiscito diário, assim como a existência de um indivíduo é uma 
afirmação perpétua da vida” Bhabha (1999:223) 

A idéia de nação põe em discussão conceitos como origem, fonte, nacionalismo, literatura 
nacional, metrópole e colônia. E, principalmente, a idéia de nação ilumina a consciência da 
contemporaneidade, da fragmentação e multipli cidade. 

Além disso, Bhabha refere-se também ao sujeito do exílio, do migrante que povoa espaços 
móveis e fronteiriços. A noção de exílio refere-se muitas vezes não a espaços diversos e diferenciados, 
mas a fronteiras, fronteiras essas demarcadas no próprio país de origem. Para a cultura, o lugar de onde se 
fala já é de certa forma um lugar exilado, marginalizado em relação à oficialidade, porque muitas vezes o 
que ocorre é a exclusão no próprio país. A exclusão se dá de várias formas e muitas  vezes de forma 
velada. No caso específico dos escritores portugueses de vanguarda essa exclusão foi bastante clara e eles 
falam de um lugar de exílio, periférico.  

É nesse sentido que pretendemos ler o diálogo entre portugueses e brasileiros no 
Suplemento Literário do Minas Gerais. A partir de aspectos polêmicos levantados por Bhabha e por 
outros teóricos, podemos pensar a respeito da atuação literária do grupo português em seu país e na “sua 
ex-colônia” – o Brasil. Num país que virava as costas para a Europa, num momento de ditadura, num 
Portugal que se caracteriza nesse período como país periférico em relação ao contexto mundial, 
perguntamo-nos que papel tem a literatura diante da decadência de um país com um passado glorioso? 
Em que essa produção literária de exílio por excelência no seu próprio país, porque à margem do poder e, 
exilada num outro país, exibe as fissuras, as ruínas e as fraturas de um Portugal decadente?  

O Suplemento Literário de Minas Gerais funcionou como um espaço da publicação do 
‘ residual português’ . Aqueles escritores que eram considerados pelo governo como os de esquerda, 
aqueles que ofereciam perigo ao regime político ou a uma concepção de nação ‘pedagógica’ encontraram,  
no Brasil, um meio de divulgação de suas produções literárias. Aqueles que iam de encontro ao regime 
políti co eram representados não como ameaça ao poder constituído, no caso o salazarismo, mas às 
representações de nação constituídas como forma de legitimar esse poder e sua permanência.  

 

As contra-narrativas da nação que continuamente evocam e rasuram suas fronteiras 
totalizadoras – tanto reais quanto conceituais – perturbam aquelas manobras ideológicas 
através das quais “comunidades imaginadas” recebem identidades essencialistas. (Bhabha, 
1998: 211). 
 

Sendo assim, pode-se ler a catastrófica recepção dos Suplementos de 1.º e 8 de março ( nº 
131 e 132), números especiais dedicados a Portugal. A intenção do grupo de Minas, de Arnaldo Saraiva e 
de E. M. de Melo e Castro era homenagear Portugal, no entanto, o governo leu a atitude como ato 
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subversivo, como ameaça e ironia. Essa situação tomou proporções maiores, causando desconforto 
diplomático, tendo inclusive se manifestado a respeito o então adido cultural Otto Lara Resende. As 
manifestações de repúdio podem, segundo E. M. de Melo e Castro, ser encontradas no acervo Murilo 
Rubião, na UFMG, nas correspondências dele próprio, de Ana Hatherly e dos mineiros Murilo Rubião, 
Laís Correia de Araújo, Otto Lara Resende. Castro (1995:68-69) 

É interessante notar que o Brasil, assim como Portugal, passa também por um período de 
ditadura e censura política, tendo muitos dos escritores brasileiros do Suplemento sofrido 
constrangimentos e perseguições políti cas como os do grupo Tendência.    

A imagem que a historiografia literária oficial teve e divulgou da Literatura Portuguesa foi 
a canônica, de Camões, Eça de Queirós a Fernando Pessoa o que se destacava é a maneira como esses 
escritores enaltecem com sua literatura a nação portuguesa. Como afirma Miranda a respeito da 
historiografia literária 

 

As histórias da literatura são como monumentos funerários erigidos pelo acúmulo e 
empilhamento de figuras cuja atuação histórico-artística, em ordem evolutiva, pretende 
retratar a face canônica de uma nação e dar a ela um espelho onde se mirar, embevecida ou 
orgulhosa de seu amor próprio e pátrio. (...) Uma vez legitimados no panteão das letras 
nacionais, muitos desses nomes que o compõem, senão todos, são “restos mortais” não 
mais identificáveis, enraizados que estão em significados perenes, “solda dos 
desconhecidos” em virtude do serviço prestado em prol de um conceito de nação que, 
afinal, reduz e abole toda diferença. (1994, p.31-32) 
 

Para Homi Bhabha uma nação se faz é nas memórias subterrâneas, recalcadas, silenciadas e 
residuais, pois essas é que ameaçam a identidade nacional.  

Entretanto, essa memória cultural que busca apenas no passado a formação de um cânone 
literário ‘pedagógico’ é no mínimo o retrato de desconhecimento. Portugal dos anos 60 fervilhava sob a 
ditadura salazarista. Por um lado Salazar, na crença de uma soberania nacional, procurava, em seus 
discursos didaticamente estruturados, criar a imagem de uma nação una, dando continuidade ao discurso 
pedagógico de nação, muitas vezes lido por outros países, inclusive o Brasil, e divulgado pelo poder 
português.  Por outro lado, um outro discurso, o literário, minava essa suposta unidade nacional, 
instaurando o descontínuo, construindo no cotidiano uma identidade nacional diferente. 

Liberto Cruz no poema As sílabas dos versos, brinca com a identidade portuguesa quando 
toma de empréstimo versos de poetas canônicos e os reconduz na leitura de uma outra história que 
desconstrói o passado, sem negá-lo, mas reconduzindo-o ao presente. 

 

As armas e os barões assinalados... 
_ que, coitados, foram sempre tramados_ 
A esses poderei sempre dizer:  
Trabalhai, meus irmãos, que o trabalho 
É vontade, é riqueza, é vigor. 
 
(Suplemento Literário, 08/03/69) 
 

Como contra-narrativa, sob o jugo da ditadura de Salazar, a geração de vanguarda de 60 
vem através do Suplemento Literário, no Brasil, manifestar seu profundo desconcerto em relação à nação 
idealizada pelo poder e aos sofrimentos infringidos ao povo e aos intelectuais de oposição.  

Nesse período, principalmente a poesia foi palco de manifestações anti-salazaristas. Os 
intelectuais, semelhantemente aos da Geração Coimbrã de 1870 são oriundos, em sua maioria do meio 
universitário. Temos o grupo da revista A Poesia Útil  de 1962, com Manuel Alegre, Fernando Assis 
Pacheco, o da publicação Poemas Livres, com nomes como Eduardo Guerra Carneiro, Manuel Alberto 
Valente e Armando Silva Carvalho. Quanto ao movimento da Poesia 61, figuram escritores como Gastão 
Cruz, Fiama Hasse Pais Brandão e Luiza Neto Jorge. Um terceiro grupo mais ligado à poesia brasileira, 
responsável pela revista Poesia Experimental, de cunho concretista, temos figuras como Ernesto de Melo 
e Castro, e menos intensamente, Herberto Helder e Ramos Rosa.   

Esses intelectuais, que irão promover a divulgação das idéias que culminam na Revolução 
de 25 de Abril, de cunho revolucionário por natureza, são os que vivem a inquietação diante da imagem 
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de nação idealizada pela oficialidade e a busca e procura de um Portugal repensado. Um Portugal que  se 
debate entre o eterno estigma de país orgulhoso de suas conquistas ultramares e a constatação da 
pequenez e abandono do país intramares e intramargens. Um país que como o anjo de Klee tem “no rosto 
dirigido para o passado... e vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína” 
Benjamin (1993:26) que vê apenas glória na memória póstuma porque o agora se lhes apresenta imóvel, 
pois o peso da História é por demais árduo.  

O papel de reescrever a História cabe à literatura, mais especificamente aqui, a literatura 
dos anos 60 que busca na releitura do passado num diálogo incessante com a tradição histórica e literária 
canônicas. A viagem ao passado que os escritores portugueses empreendem representa o desejo 
incessante de busca de uma origem que precisa ser lembrada e esquecida para que a nação se constitua. 

Nos dizeres de Bhabha, a narrativa da nação é um jogo entre lembrar e esquecer e assim 
como uma nação não existe sem passado, a memória nacional escrita por esses intelectuais de 60 e 
posteriores inscreve-se como uma negociação permanente entre o passado, o presente e o futuro, 
insistindo em exibir as fissuras e as fronteiras internas como uma forma de intervenção na História.  

Daí a marca primeira dessa literatura é sua experimentação formal e estilística. Desde 
poetas ligados ao Concretismo a poetas e romancistas contemporâneos, todos têm a marca portuguesa, 
todos escrevem sobre a terra, rescrevendo-a, ou melhor escrevendo-a.  

Do lado de cá, também os brasileiros procuravam com sua atuação no Suplemento Literário 
manter um diálogo com seu passado, através da permanente comunicação com os portugueses. As visitas, 
a publicação de ensaios, de poemas, a troca de cartas de Ana Harthely com Murilo Rubião dizem muito 
do desejo brasileiro de rever Portugal, de rever sua origem, de rever sua identidade. 

Nesse texto que se pretende apenas uma proposta de leitura, surge uma série de indagações: 
Que papel tem o Suplemento Literário do  Minas Gerais não só para a literatura brasileira como para a 
portuguesa? Em que medida conceitos como centro e periferia na relação Brasil/Portugal, no período da 
colonização, voltam à tona nesse espaço de trocas literárias? Como são representadas as nações brasileira 
e portuguesa nesses textos? Que desafios oferecem a leitura dos intelectuais portugueses de 60 aos 
“rastros de todos aqueles diversos discursos disciplinadores e instituições de saber que constituem a 
condição e os contextos da cultura?” Bhabha (1999:.229). 

Sendo assim, uma série de indagações são propostas a partir de então: Que papel tem o 
Suplemento Literário do Minas Gerais não só para a literatura brasileira, como também para a 
portuguesa? Como os escritores portugueses e brasileiros liam essa atuação? Em que medida conceitos 
como centro e periferia na relação Brasil/Portugal, no período da colonização, voltam à tona nesse espaço 
de trocas literárias? Como são representadas as nações brasileira e portuguesa nesses textos? Como o 
escritor português lia seu livre acesso a um periódico oficial brasileiro em oposição à censura que sofriam 
suas publicações em seu país de origem? Que sentimentos de exílio poderão estar presentes nesses textos 
de escritores que se viam impedidos de expressão em seu país?  

Os portugueses que para aqui vieram já haviam deixado um país em ruínas. Daí, tornaram-
se exilados tanto em seu país como na colônia. O Brasil nunca percebeu verdadeiramente filho do 
português ou do índio. O brasileiro sempre se sentiu desterritorializado em suas próprias terras invadidas 
por europeus e habitadas por negros que para cá vieram forçados. Quanto aos antigos habitantes, os 
índios, esses simplesmente foram dizimados. Assim, a identidade brasileira só poderia ser Macunaíma, 
filho sem pai, herói sem nenhum caráter, mas com todos ao mesmo tempo, identidade híbrida, 
heterogênea.  

Nesse sentido, as interlocuções Brasil/Portugal são interlocuções de exílio. Brasileiros 
exilados de cá. Portugueses exilados de lá, nenhum se reconhece no outro. Se o português não se 
reconhece no Brasil, pois aqui só veio à caça de fortuna, fascinado pela natureza e pelo ouro, desejando 
voltar o mais rápido possível, na verdade, ele nunca emigrou. O brasileiro não vê no português o seu 
parente próximo, mas o invasor que ele prefere fingir esquecer, buscando noutros povos a sua origem, a 
sua imagem, a sua invenção. 

O descentramento de lugares do saber, a contaminação de culturas e o li vre trânsito dos 
discursos atentam para uma inevitável negociação. No dizer de Bhabha, “O que é teoricamente inovador e 
politi camente crucial é a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originais e iniciais e 
de focali zar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais” 
Bhabha(1999:.20) 

Assim, o Suplemento Literário procura resgatar através do diálogo entre Brasil/Portugal a 
interlocução que sempre se tentou promover, mas sempre foi uma interlocução de exílios. A atuação de 
intelectuais brasileiros e portugueses nos anos 60, que a despeito das diversidades se unem em torno de 
projetos comuns, dizem do esquecimento e apagamento da origem, dizem de si enquanto discursos de 
minorias em países periféricos, dizem do discurso da nação e o questionam, pois interrompem um 
continuum, renegociando identidades de cá e de lá, confrontando-as.  No dizer de Antônio Ferro a 
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respeito dos objetivos da revista Atlântico, citado por Arnaldo Saraiva em A revista “ Atlântico” e a 
cultura lusa e brasileira:  

 

“Revelar Portugal novo aos brasileiros. Revelar o novo Brasil aos portugueses. A maior 
parte dos mal-entendidos, das incompreensões entre portugueses e brasileiros origina-se nos 
erros do velho intercâmbio oficial ou privado, no teimoso comércio das antiguidades...” 
(Suplemento Literário, 25/05/68) 
 

O discurso que o Suplemento Literário encerra a metáfora do suplemento e pode ser lido 
como realmente um discurso suplementar em que seu poder está “na negociação daqueles tempos, termos 
e tradições, através dos quais convertemos nossa contemporaneidade incerta e passageira em sinos da 
história” Bhabha (1999:219). 

 

RESUMO: Este texto apresenta considerações sobre o papel do Suplemento Literário do Minas Gerais, 
na década de 60, como espaço de divulgação das li teraturas brasileira e portuguesa de vanguarda. Esse 
periódico encena as interlocuções estabelecidas entre intelectuais portugueses e brasileiros nesse 
período. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Suplemento Literário; nação; brasileiros; portugueses. 
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OS MUITOS CAMINHOS D’A FLORESTA DE BREMERHAVEN: ALGUMAS REFLEXÕES 

SOBRE O ROMANCE DE OLGA GONÇALVES 
 

Elisabete Carvalho PEIRUQUE (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
 
 

Nas reflexões que se seguem, o romance de Olga Gonçalaves intitulado A Floresta de 
Bremerhaven, de 1975, será examinado como  representação da emigração no seu espaço real e no espaço 
do imaginário. O romance  tem sua ação desenvolvida um ano após a revolução dos Cravos e de maneira 
ampla constitui um painel sobre a situação de Portugal nesse momento, o que se vive, o que se sente, o 
que se espera e o que não se espera do movimento que  restituiu a democracia no país. Numa praia do 
Alentejo, uma professora, vista como escritora pelos demais personagens, passa suas férias convivendo 
com ex-emigrados que retornaram à pátria após o 25 de abril. Vivendo num quarto alugado a estes 
últimos, a professora-escritora, ouve-lhes as conversas, sabe de sua vida antes de decidirem emigrar, suas 
experiências durante o tempo em que vivem na Alemanha e conhece suas vidas de retornados. Além do 
contato mais direto com este extrato social, a escritora-professora conhece pessoas representativas de 
outras camadas da sociedade portuguesa e conhece-lhes as posições políti cas frente ao 25 de abril. 

A narrativa romanesca é construída por monólogos ouvidos por um narradora de quem não 
se ouve a voz mas de quem se sabe o que pensa pelas  falas dos seus interlocutores. Intercalados aos 
monólogos, há diálogos registrados  sem a intervenção da voz narradora o que permite ver o romance 
quase como uma peça teatral. Entre as vozes ouvidas, conhece-se os indiferentes ao processo social, os 
desesperançados com os rumos tomados pela revolução democrática, os que não a entendem mas 
depositam expectativas e os que a rejeitam, saudosos dos tempos da ditadura. 

As reflexões centrar-se-ão primeiramente na emigração como fato real vista pela pena de 
Eduardo Lourenço e após na sua representação literária. Num segundo momento, será examinado o 
romance como representação do imaginário, ou melhor, de um  dos imaginários   desencadeados pelos 
acontecimentos de abril de 1974. 

A Floresta de Bremerhaven - no universo  do romance o espaço real onde os personagens 
têm seus momentos de lazer em meio ao trabalho duro numa exportadora de peixe congelado – representa 
a emigração como uma realidade para Portugal, isto é, como  necessidade de uma parte imensa da 
população de resolver o problema da sobrevivência,  bem como o que  está por trás desta realidade, 
sonhos, apreensões, expectativas, estas às vezes frustadas, outras bem sucedidas. Metaforicamente, o 
romance remete para a imagem de floresta como lugar enigmático pelas muitas possibili dades de 
caminhos a serem tomados, onde o perder-se e o encontrar-se andam juntos. Floresta, como conjunto de 
árvores, aponta para estas como símbolo da vida. “A árvore pode ser considerada como um vínculo, um 
intermediário entre a terra, onde ela mergulha suas raízes e a abóbada do céu, que ela alcança ou toca com 
sua copa” (CHEVALIER,GHEERBRANT,2001, p.439). A floresta de Bremerhaven constitui um espaço 
onde se vive, como compensação de um trabalho que se sabe brutal mas que se ama porque representa a 
vida, a dignidade, a sobrevivência: “Era muito linda a floresta. (...) Era tudo aberto, árvores grandes, 
muitas flores, riachos de água (...) E eram tantas  árvores tão  verdosas, davam  um ar puro quando a 
gente se via dentro daquilo” (pp 47,48,49). Se ali a floresta tem o caráter de coisa boa, que restitui a vida, 
que a compensa das suas agruras, simbolicamente os personagens vivem a floresta quando se vêem 
constrangidos a emigrar como única alternativa. Estão entrando num universo obscuro de onde poderão 
sair ou não. Sabe-se dos muitos emigrantes que, não tendo conseguido o trabalho salvador, retornam tão 
ou mais pobres do que antes, ou pior ainda, tornam-se marginais no país que os recebeu sem terem 
condições econômicas para voltarem ao seu país de origem. É de notar a comparação feita pela 
personagem Alcina quando compara a liberdade vivida nos passeios  em Bremerhaven que “não é como 
aqui onde vedam tudo com arame, que cercam os campos todos onde haja árvores” . 

Partindo do princípio de que a arte é representação que não quer ser cópia da realidade e da 
compreensão de que nenhuma imagem que representa é a descrição do real pois “é sempre interpretação 
dele” (FRANCO JR:2003, p.98), o romance de Olga Gonçalves vai mostrar por outras vias que não as dos 
estudos sociológicos e históricos, a verdade da emigração para quem a vive ou viveu. Em A Floresta de 
Bremerhaven lê-se o que  estudos como os de Eduardo Lourenço abordam objetivamente. 

Em um texto de Eduardo Lourenço, intitulado A emigração como mito e os mitos da 
emigração, o autor comenta  os resultados e perspectivas de um encontro das comunidades portuguesas 
realizado na cidade de Guarda em 1977. “Centrar a visão do nosso passado, matriz de que precisamos 
para iluminar um presente diminuído e inquieto, não em volta da imagem do português-colonizador que 
durante quinhentos anos nos serviu de referência (...) mas do português emigrante, sua versão moderna e 
aceitável” ( Lourenço 2000 p.119). Eis o objetivo do evento que em nível interno foi da maior 
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importância ainda que sem ressonâncias internacionais. A data do acontecimento tem lugar apenas dois 
anos após o 25 de abril, o que é altamente significativo. No momento de reestruturar a pátria portuguesa e 
tentar atualizá-la, a preocupação é conscientizar os portugueses dispersos pelo mundo de suas 
singularidades como povo com uma identidade própria, - não mais arrojados conquistadores dos mares, 
mas gente sem espaço para sobreviver no território pátrio - e aqui entram também os exilados políti cos. 
Segundo Lourenço,  o encontro realizado na Guarda foi “uma afirmação de um povo zeloso de sua 
independência e, sobretudo, a afirmação e consagração dessa nova imagem moral necessária a um povo 
sem problemas de identificação étnica e histórica mas perturbado pela questão de sua identidade num 
mundo em acelerada e imprevista metamorfose” (p.120) . O texto de Eduardo Lourenço dá conta, entre 
outras,  daquele momento inicial do que hoje vemos como  alta modernidade e toda a sua corte de 
problemas. 

Com o objetivo de ver claro e não se deixar levar por uma imagem idíli ca da coragem  dos 
portugueses conquistadores, Eduardo Lourenço salienta, na linha de objetivos do evento,  aquilo que cada 
vez  mais se torna a grande realidade do mundo nos últimos quarenta anos. O empobrecimento que leva 
milhões de pessoas a procurarem algum lugar para sobreviverem com dignidade é a realidade que já 
naquela reunião de 77 era visível e previsível na sua forma mais extremada, primeiramente como 
resultado da descolonização e, na esteira disto, a exclusão social, por conta de uma globalização 
econômica. Quanto a Portugal esta emigração, sabidamente, vem de séculos. A emigração deve ser 
apreendida na sua verdade, sem mistificações, diz o autor que completa “ aventura de pobre é sempre a 
dos que buscam em longes terras o que em casa lhes falta” (p.123). E isto é válido  também para os 
tempos mais remotos. Com toda a mística das descobertas, sabe-se o que foi a vinda de um grande 
contingente de portugueses para o Brasil, por exemplo, “onde era necessário inventá-la ( a riqueza)  
lavrando com escravo e caçando índio” ( p 123). No presente, portanto, isto é, a data do evento e das 
reflexões suscitadas, época recente das transformações em curso, já se pensa no fenômeno emigração e 
seus reflexos  como problema para a imagem e identidade portuguesas. É deste contexto que surge um 
romance como o que abordamos. 

A pobreza, a falta de condições para uma sobrevivência minimamente digna, o futuro sem 
futuro tudo isto está implícito na decisão de emigrar. No romance em foco, o sofrimento pessoal e 
coletivo que isto envolve é posto a nu. No nível da narrativa, a professora-escritora convive com um casal 
e sua filha criança que  voltam  para Portugal depois de três anos na Alemanha. Alcina, como  mulher 
sem ocupação definida que era, volta a ser dona de casa. O marido,  depois de ter feito tudo  para não 
morrer de fome, trabalha na construção civil . Nada mudou, exceto que agora eles possuem uma casa que 
puderam comprar com o dinheiro economizado. Continuam pertencendo à camada baixa da sociedade,  
analfabetos ou quase, portanto, sem perspectivas de saírem da condição subalterna que ocupam. Estes 
retornados, entretanto, são os feli zes. Conseguiram trabalho e, mais do que isto, conseguiram  trazer 
dinheiro, ao contrário de outros que nada conseguem. “O que sei dizer é que já passei tantos martírios, 
mas não consegui ajuntar um tostão na nossa terra, ao passo que na Alemanha, dando a minha língua 
muda e os meus braços, consegui comprar esta casa” (p.21), palavras de Manuel que retratam a realidade. 
Assim, lembrando o que diz Eduardo Lourenço, este que foi obrigado a emigrar não tem nada de heróico 
no sentido que se lhe tentava dar, de colonizador, de desbravador de terras e mares. É, contudo, um herói 
na medida em que enfrenta o desconhecido de um país do qual não conhece nem a língua em busca  
superação da miséria. 

Implícita à necessidade de partir está  a vontade e a esperança de voltar.  No monólogo de 
Alcina, sabemos que a professora pergunta sobre os outros emigrantes que ficaram na Alemanha: “Eles? 
Virão! Quando forrarem dinheiro pra comprarem como nós uma casa”.  Eduardo Lourenço refere  a ida 
compulsória aos países  da Europa  onde os emigrantes portugueses são considerados os ‘soutiers’ (1994, 
p.178) e o fato de sua partida não desejada ser compensada pela esperança do retorno breve.: “Pouco a 
pouco, as pessoas se habituam  a viver fora como escolares à espera das férias, ou seja, do momento de 
retornar à pátria” (1994,p.179). Miserável pátria que não conseguiu lhes dar  sustento mas é para lá que 
querem voltar. “Viemos que estávamos fartos do estrangeiro” (p.17), desabafa Manuel.  No entanto, o 
emigrante vive uma contradição. “Foram três, três anos de uma vida livre. Sim, livre, sem preocupações. 
Nascia o sol e a gente já sabia onde ia ganhar o pão” (p.75). Eis a ambiguidade da emigração, a satisfação 
de voltar  porque não se suporta mais viver no estrangeiro simultaneamente ao sentimento de que naquele  
solo estranho se vive com relativa dignidade.  Estes dois, Manuel e Alcina, não têm alcance para verem 
que  continuam sem futuro, para eles a vida só mudou na medida em que compraram uma casa e uma casa 
com que jamais sonharam, que lhes permite inclusive alugá-la para os turistas de verão. Voltaram como 
desejavam. “Viemos pouco depois de sabermos o que se estava passando. Grandes mudanças, isso é que 
foram” (p.17). Para eles não mudou nada, e, pior, o serviço de emigração não os defende: “Ora esses 
fazem pouco caso da gente (...)e assim fica um homem sem reforma. Cá em Portugal não nos defendem” 
(p.97). O 25 de abril, contudo, foi um apelo. Os que não emigraram por falta de oportunidade continuam 
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na mesma vida, sem ao menos terem tido possibili dades de tentar reverter sua situação. Em um  dos 
monólogos, ouvimos o homem do povo:  “Não fui só pescador, não senhora. Quando o peixe não dava, 
trabalhava  também na terra, aparando à mão aquilo que me queriam dar. Bem contente estou de ainda 
hoje ser vivo, de ter conhecimento do 25 de abril.”  

Para Roger Caill ois, os romances devem ser estudados para fora dos limites dos estudos 
literários, tal a sua importância e significado. Mireille Calle-Gruber (1989, p.12) chama à forma literária 
mais importante nos últimos séculos de ‘espelho privilegiado do mundo’ e Vargas Llosa (1990, p.19), 
como romancista que é, encarece a sua importância dizendo que “os romances comunicam verdades 
fugiti vas, evanescentes que escapam sempre das verdades científicas” (p.19). Lucien Boia, um estudioso 
do imaginário, diz textualmente que “ a ficção não faz senão exprimir com mais vigor e personalidade os 
pensamentos e os sonhos de  seus contemporâneos” (1998,p.44). E ainda a posição de um outro escritor 
que pensa a literatura e em especial o romance: “O homem precisa do romance para conhecer e conhecer-
se” , palavras de Cortázar (1974, p.67). 

O romance de Olga Gonçalves, ao contar uma história emigrantes retornados, constitui uma 
representação dos imaginários do pós-25 de abril. A história narrada remete para  a nação, o sentimento 
nacionalista e a identidade nacional. Boia chama a  atenção para a não-correspondência entre a 
representação e o representado (1998, p. 43).Portanto, é através de uma leitura mais refinada que se 
percebe o que está por trás de uma história aparentemente tão calcada no real, e ao mesmo tempo uma 
história que é oposta ao real verificado. Dificilmente os emigrados retornam porque, como observa 
Eduardo Lourenço, é uma “evidência imensamente triste e imensamente justa, milhares e milhares dos 
nossos compatriotas – e em particular seus filhos - são feli zes lá fora, ou pelo menos já estão inseridos na 
trama dos povos que os acolheram (2001,p.125).  

Conscientemente ou não, os ex-emigrantes sentem o apelo do nacionalismo, este 
sentimento que Hobsbawm salienta como difícil de explicar. O historiador pergunta-se  por que  e como 
um conceito tão afastado da experiência real da maior parte das pessoas teria se tornado uma força tão 
grande de maneira tão rápida?  ( 1990, p.63). Ele se refere aos momentos iniciais da formação das nações 
e do nacionalismo. Vivemos hoje a era dos nacionalismos passo a passo com a transformação do mundo 
numa grande aldeia global.  A emigração soa como um exílio e todo exílio é duro de viver, menos em 
relação à terra que vai acolher o exilado do que em relação àquela que se deve deixar (LOURENÇO, 
1994, p. 178) . Daí a ambiguidade em que vive o emigrado, mesmo depois de voltar à pátria. Manuel 
observa.: “Sabe que às vezes me lembra de abalar para a Alemanha? De abalar, pronto, de ir outra vez 
para o estrangeiro. (...) quando me chega esta ideia até se me põe uma dor de cabeça tão forte!  eu que, 
que estranhei lá tanto, que trabalhei lá que nem um burro de carga” (p.119). “Não aguentámos nós que 
nem umas bestas aquilo na Alemanha?” (p.126).  E  Alcina diz que  “na verdade,  eu não gostava da 
Alemanha, mas agora, às vezes, tenho saudades” (p.43). 

Na sua ingenuidade de gente inculta que não sabe precisar exatamente o que pensa, 
Manuel, elogia a paisagem que é o que significa Portugal para ele. “Olhe, olhe, isto é que me alegra! 
Aonde a gente estende os olhos avista só seara” (p.108). Ele parece esquecer que nunca houve um lugar 
digno para ele em tais searas , “eu que nasci para os trabalhos do campo, (...). Que eu nasci para me sentir 
li vre, para correr aí nesses pastos e respirar o vento” (p. 118). 

Anthony Smith sublinha a função do nacionalismo “como movimento ideológico para 
alcançar e manter a autonomia, unidade e a identidade de uma nação” (1997, p.98).  Sabe-se que a 
consciência de nação e de nacionalismo chega primeiramente às  classes letradas, atingindo por último as 
camadas sociais incultas. Com os personagens de Olga Gonçalves, vemos este sentimento em embrião. 
Eles retornaram à pátria porque esta representa algo forte para eles, ainda que não saibam definir. “Com 
isto é que me quero! Quanto não vale o Alentejo! Já é um ar diferente este que me vem da charneca!” (p. 
107). 

É evidente o olhar simpático para com estes personagens criados à imagem da realidade 
portuguesa e atravessados pela subjetividade. “a senhora é muito diferente, mas também não se aborrece 
da nossa companhia, foi com a gente à fortaleza do Pessegueiro (p.134) (...) amiga como a senhora é de 
nos ouvir” (p.136). Isto remete   para uma imagem desejada, que não é a real, que está  no nível do 
sonhado. Sonhado por uma classe pensante para quem a revolução democrática coloca outro problema 
além da reconstrução de uma nova sociedade. Isto quer dizer que a par deste tempo pós-revolucionário 
coloca-se já a questão das identidades nacionais. Para aqueles envolvidos de corpo e alma no processo, há 
o sonho, a vontade de fazer de Portugal um país onde a emigração não seja mais necessária. Isto relembra 
a outra emigração, a primeira, miti ficada como feito, que na verdade também significou miséria. “Pobres, 
saímos de casa para ser ou tentar senhores: Goa ou Malaca, onde era fácil para muitos o acesso à asiática 
riqueza”. No romance de Olga Gonçalves, lê-se esta realidade através das palavras do personagem 
Manuel quando  lembra a vida. “Quando me ponho a lembrar a nossa casa! Era mesmo ali, metida nas 
rochas, ao pé do porto. Toda uma casa só, o repartimento que tinha era umas sacas feitas em parede. Um 
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onde a gente dormia mais os meus pais, o outro onde a gente fazia a cozinha. Era muito escuro lá dentro. 
Quando se acendia o lume, nem nos víamos uns aos outros com o fumo. E aquele cheiro à morraça. Ai, 
sorte! O que um homem padece desde que nasceu.” (p.22).  A realidade-necessidade da emigração  é  
sentido como  algo a ser extirpado. 

Os imaginários são compensatórios. Coletivos, vistos na sua representação artística em boa 
parte das vezes, eles são evidência do que se sonha, se teme. Indicam por outros meios o clima mental de 
uma época. Sendo plurais, os imaginários de um determinado tempo e sociedade, eles refletem o grupo 
social de onde emergem. A floresta de Bremerhaven  é reveladora do grupo para quem a reconstrução 
de Portugal implica a sua recuperação econômica de modo a que a emigração não seja a sua marca. 
porque  isto carrega o problema das identidades nacionais. 

Este sentimento de pertença, fome de pertencimento como alguém já disse, tão 
característica de nossa época pelo que ela apresenta de ameaçador para as diferenças  culturais é o  que 
está presente nos personagens do romance, ainda que não tenham a consciência disto. Querem ser 
portugueses em Portugal. O sentimento de ter um elo com outros e todos com a nação está presente neles 
sem o conhecimento do que isto representa. Se para os que pensam a identidade nacional como algo a ser 
preservado o retorno dos emigrantes é significativo, para eles próprios  se trata de algo mais sentido do 
que pensado. As dúvidas  sobre voltar para o estrangeiro perturbam. 

Um pátria dispersa em ilhas-comunidades, como as que foram representadas no encontro de 
1977 na Guarda, com a idéia de  preservar a identidade cultural não é exatamente o que se quer. Eduardo 
Lourenço conclui no seu artigo: “Por mais que custe não é a referência ao conjunto dessas ilhas lusíadas 
em estado instável através do planeta que poderá ser núcleo da nossa nova identidade mas apenas 
elemento moral dela. O problema que temos connosco é entre o Minho e o Guadiana” (p.126).  O que nos 
leva a pensar e levantar  questões sobre a identidade cultural, ou seja, isto que, dados os rumos tomados 
pela globalização, se vê como única saída. Será que face à perda da autonomia econômica e o risco de 
perda da identidade nacional, o que se propõe como identidade cultural resguardada é suficiente? O 
nacionalismo cultural, conceito do fim do milênio, constituirá a saída, a compensação? A territorialidade 
da nação parece ser de importância fundamental também..  Com A floresta de Bremerhaven vê-se que 
em nível ficcional é esta a realidade desejada. Os emigrados precisam voltar à terra. 

Considerando a visão de alguns teóricos  acima mencionados, é possível tecer algumas 
considerações a partir do romance. É ele a expressão do momento de sua escrita, coincidente com o 
tempo da história narrada. Vinte e tantos anos depois, plenos de transformações radicais,  a realidade se 
exacerbou. O romance de Olga Gonçalves continua de uma atualidade surpreendente ao mesmo tempo 
que se revela como representação de um imaginário específico. O país que se empenhou para entrar para 
a Comunidade  Européia como única alternativa que lhe restava, após o empobrecimento causado pela 
ditadura e pela prolongada guerra colonial, não é o mais o mesmo do pós-25 de abril . No entanto, 
permanece a verdade da emigração. Emigra-se menos, certamente, mas quem o faz não o faz senão pela 
necessidade.  

 

RESUMO: O estudo aborda o romance A floresta de Bremerhaven como representação da emigração no 
espaço do real e no espaço do imaginário. A estrutura narrativa do romance de Olga Gonçalves  remete 
para um cruzamento do real com o imaginário  através de uma série  de monólogos com a voz  
interlocutora, esta apreendida somente pela voz dos outros personagens., e diálogos que dispensam a voz 
narradora. Uma professora-escritora convive com portugueses que foram emigrantes na Alemanha e com 
diversas pessoas de uma pequena comunidade no Alentejo, e do que escuta é formado um painel da 
sociedade portuguesa no pós-25 de Abril. O romance dá conta de imaginários diversos desencadeados 
pelo evento. Ao contar uma história de emigrantes retornados a Portugal após a Revolução dos Cravos  e 
a partir da realidade dolorosa que é a necessidade de se  deixar a pátria para  poder sobreviver, a autora 
projeta o imaginário do grupo que pensa a emigração e suas consequências para a identidade nacional 
portuguesa da mesma forma que o imaginário dos emigrantes, estes como que expulsos de seu lugar de 
nascimento e divididos entre a pobreza absoluta e a falta de opções  para o futuro  e os vínculos com a 
terra.  O estudo analisa a representação  da realidade social e políti ca do país no momento em que o final 
de um regime retrógrado colocou a nu a situação de Portugal frente ao resto da Europa, examina a 
representação das apreensões frente à virada  democrática bem como  as motivações, ansiedades e 
expectativas dos que vêem na emigração a única saída. Através dos monólogos e de diálogos que 
funcionam de forma  quase teatral no interior da narrativa, depreende-se o imaginário da classe letrada e 
sua função catártica. Contar uma história de  portugueses que retornam ao país com  esperanças de uma 
nova vida  aponta  para  as  sensibilidades coletivas de quem acredita no futuro ou teme que ele não seja o 
que se sonhou. Vozes diversas  são ouvidas – a  dos  que ainda apostam no futuro da revolução e a dos 
que já se mostram céticos quanto a ela.  Entre os ex-emigrados, que ao voltarem têm como único 
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diferencial as economias feitas à custa de um trabalho duríssimos, - pois voltam para as mesmas 
atividades mal remuneradas  -  constatam-se também os mesmos sentimentos ambíguos. Os monólogos e 
diálogos do painel, jogando com as representações do real e do imaginário,  formam uma metafórica  
floresta de muitos caminhos, à semelhança do gênero romanesco e suas muitas possibili dades de leitura. 
O tempo de  ação do romance, julho de 1975, contemporâneo  de sua escrita, permite pensar  na função 
compensatória dos imaginários e suas representações  e aqui especificamente no imaginário de identidade 
dentro do contexto da problemática das identidades nacionais que começa a tomar corpo com o avanço da 
globalização econômica a partir da década de 70 . 
 
PALAVRAS-CHAVES: A floresta de Bremerhaven, Olga Gonçalves, imigração, revolução dos cravos. 
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Este trabalho é uma mostra dos resultados da pesquisa institucional intitulada Sanção e 

metamorfose na li teratura de cordel nordestino, coordenada por mim e de cuja equipe faz parte a aluna 
Alexcydna Rodrigues Feijão, graduanda em Letras da UFC, que participa da pesquisa na qualidade de 
bolsista do programa PIBIC-CNPq; Willian Craveiro, Caroline Vieira da Silva e Franklin Roosevelt, 
também graduandos em Letras na UFC, pesquisadores voluntários, todos sob minha orientação. O 
trabalho que ora desenvolvemos está inscrito no grupo de pesquisa Estudos de residualidade1 li terária e 
cultural, certificado pela UFC e cadastrado junto ao CNPq, sob a liderança do professor Dr. Roberto 
Pontes, de cuja equipe fazem parte dois bolsistas de iniciação científica, Alfonse Rabay e Zuíla Cristiane, 
além da colaboradora voluntária Fernanda Diniz, todos, igualmente, alunos de graduação do Curso de 
Letras da UFC. Portanto, o grupo de pesquisa abrange dois projetos, o meu,  Sanção e metamorfose no 
cordel nordestino, e o do professor Roberto Pontes, Mentalidade e residualidade trovadoresca na poesia 
popular do Nordeste do Brasil. 

A metamorfose é um tema presente na literatura das civilizações antigas. Tanto no universo 
pagão quanto no cristão é possível encontrar referência aos fenômenos metamórficos, basta lembrarmos 
as inúmeras fábulas da mitologia antiga contadas nas Metamorfoses de Ovídio (43 a. C., poeta latino. 
Autor favorito da sociedade mundana de Roma), ou a passagem bíbli ca da conversão de Lot em estátua 
de sal. As metamorfoses das quais falarei hoje para vocês são as da literatura de cordel, que não estão, de 
modo algum, dissociadas das anteriores.  

A temática em apreço veio para o cordel nordestino e nos folhetos encontramos não só 
recriações das lendas mitológicas, mas também das nacionais e regionais, material possibili tado pela 
tradição oral que guardamos em nossa literatura sob a forma de sedimentos mentais, herança dos jograis, 
trovadores, segréis, contadores e cantadores medievais ibéricos a quem devemos residualmente este 
legado que ajuda a compor a nossa cultura. 

O tema que propus diz respeito a uma mentalidade cristã medieval que predomina nos 
folhetos nordestinos, denunciando a visão de mundo dos poetas cordelistas, em que prepondera o 
imaginário religioso cristão. 

Mas qual seria a relação existente entre as metamorfoses ocorridas nos folhetos de cordel 
do Nordeste contemporâneo e  a prática dos tribunais inquisitoriais da distante Idade Média? Para 
estabelecermos tal relação temos que nos reportar ao período inicial da Idade Média, no qual a 
característica fundante era a noção de comunidade, período de pouco espaço para o indivíduo, que só terá 
vez no Renascimento do século XII . 

Imposição significativa na vida religiosa da Igreja nascente era a exigência da confissão 
pública e a exclusão da comunidade até que fosse cumprida a penitência do pecador, para que ocorresse a 
readmissão formal deste no seio da comunidade cristã. 

A heresia surgiu como subproduto do sentimento religioso e do individualismo e passou a 
ser combatida com muita tenacidade pelo Concílio Lateranense de 1215, um dos mais importantes 
eventos da Igreja da Idade Média, que veio para limitar as liberdades do século XII . Cabe lembrar que a 
criação do Tribunal Inquisitorial deu-se em 1184, e que os concílios ocorriam para regulamentar a vida 
moral e espiritual da sociedade, não se limitando a normatizar a vida dos cristãos.  

                                                        
1 A residualidade é a teoria que serve de base aos estudos do grupo de pesquisa “Estudos de residualidade 
literária e cultural” , certificado pela UFC e cadastrado junto ao CNPq. O termo residualidade foi 
empregado por Roberto Pontes a partir de enfoque próprio, como afirma o autor em seu li vro intitulado 
Literatura insubmissa afrobrasilusa (PONTES, 1999) e está empregado também em textos dos demais 
componentes do grupo, a exemplo do ensaio “O caráter afrobrasiluso e residual no Auto da 
Compadecida” (MARTINS, 2000). A residualidade se caracteriza por aquilo que resta, que remanesce de 
um tempo em outro, podendo significar a presença de atitudes mentais arraigadas no passado próximo ou 
distante, e também diz respeito aos resíduos indicadores de futuro. Este último é o caso de artistas que, 
independente da estética à qual pertençam, incluem em suas obras uma linguagem precursora, sendo por 
isso comumente considerados artistas avant la lettre. Mas a residualidade não se restringe ao fator tempo; 
abrange igualmente a categoria espaço, que nos possibilit a identificar também a hibridação cultural no 
que toca a crenças e costumes. 
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O Concílio Lateranense além de empreender o combate à heresia, regulamentou a vida dos 
que compunham então os seis grupos de minorias da Idade Média que eram divididos em duas categorias, 
a saber: a religiosa (judeus, bruxos, hereges) e a sexual (prostitutas, homossexuais e leprosos) 
RICHARDS (1993). Tais minorias, consideradas desviantes das normas cristãs, foram fadadas à 
segregação, ao isolamento e rotuladas de modo a servir como exemplo e prevenir a contaminação dos 
cristãos. Isso foi apenas o reforço do Concílio já havido em 1179, no qual foi referendada a segregação 
dos leprosos, a tanto se somou a prática persecutória aos hereges e demais indivíduos considerados 
desviantes e transgressores. 

Tais minorias foram obrigadas a usar roupas distintivas, o que levou ao desenvolvimento da 
chamada “marca de infâmia” . Todas tiveram de usar trajes distintivos e passaram a usar marcas ou sinais 
para evitar que se misturassem com os cristãos sem serem notadas. A criação destes estereótipos nasceu 
da ameaça às estruturas sociais então vigentes. Eles constituíam o elemento distinto e a diferença era o 
que ameaçava a ordem e o controle social. 

Para a Igreja, o sexo era o denominador comum entre todos os grupos considerados 
minorias na Idade Média, tidos como ameaça para os cristãos “saudáveis” . Além disso, havia um outro 
elemento que predominava na concepção cristã – O Diabo – entidade diretamente associada à atividade 
das minorias, a inspirá-las na busca da destruição da ordem divina.  

Segundo Jefrrey Richards: 
 

A ameaça de perigo pelo impuro é usada para coagir outros a andar na linha. A sociedade 
medieval se encaixa exatamente neste quadro. Havia uma ameaça de contágio vinda das 
minorias perigosas, daí a segregação  e rotulação com a “ marca da infâmia”  de judeus, 
leprosos e prostitutas. RICHARDS (1993: 31)  
 

Decorrência deste modo de pensar, o pecado sexual foi associado à lepra e as grandes 
calamidades como o Dilúvio e a Peste Negra foram considerados conseqüência da sodomia. È neste 
contexto que entra a punição inquisitorial, pois fazia-se necessária a utilização do fogo para purificar e 
destruir os espíritos considerados corruptores da sociedade cristã . Esta prática, somada à segregação, ao 
isolamento e à rotulação, reforçam as advertências no sentido de evitar-se o desvio em relação à norma. 

Após estes esclarecimentos e procedida a contextualização, estamos aptos a adentrar o 
universo cordelístico dos folhetos nordestinos para compreender a relação que há entre a concepção do 
poeta popular e a  mentalidade cristã que predominava na Idade Média. 

Para tanto, passaremos à análise de alguns cordéis que abrigam o universo temático da 
metamorfose. Exemplares, neste sentido, são os seguintes folhetos, de leitura indispensável: A moça que 
virou cobra, de João José da Silva; A moça que virou cadela, de Antonio Lucena e O rapaz que virou 
bode no estado do Paraná, de H. Renato. 

A moça que virou cobra trata da história de uma jovem descrente que além de  negar e pôr 
em dúvida verdades do catoli cismo, não tem respeito nem deferência para com as crenças religiosas 
alheias. É o que ocorre neste cordel com a personagem insolente que põe em dúvida os poderes de Padre 
Cícero e acaba profanando o padre-santo, desrespeitando a crença de um dos romeiros e afrontando 
mesmo a própria mãe.  

Logo no começo o autor diz o seguinte:  
 

Leitores do Ceará 
a 21 de janeiro 
deu-se 1 exemplo assombroso 
com a filha de um fazendeiro 
Jesus Cristo a castigou 
porque ela profanou 
do padre do Juazeiro 
 

Eis como nesta primeira estrofe fica caracterizada a transgressão. A moça profanou o 
padre-santo e portanto, sofreu o castigo divino. A passagem citada demonstra a mentalidade teocêntrica 
adstrita às palavras do poeta. 

A transgressão é categoria que também faz parte da nossa pesquisa juntamente com as 
seguintes: metamorfose, preceito e sanção. Para ser mais precisa, a sanção que se dá pela metamorfose 
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corporal daqueles que transgridem o preceito cristão, por que é esse o meio pelo qual a Igreja obtinha o 
controle da conduta social dos fiéis. 

Neste cordel o castigo anunciado se deu pelo discurso profanador dirigido pela moça a um 
romeiro que, pela terceira vez naquele ano passava diante da fazenda onde ela residia, vestido a caráter, 
rumo a Juazeiro do Norte. Diz ela, de modo desabrido e “com gesto desordeiro” : 

 

    – Diga lá ao Padre Cícero  
que me mande uma fartura  
de mosquito e muriçoca 
percevejo e tanajura 
teu padrinho dando conforto 
de lagarta e gafanhoto 
eu sei que é a safra é segura 
 
    Diga a ele que me mande 
dez tons de dor de barriga 
mil e quientos de sarna 
dois e duzentos de intriga 
vai escrito no caderno  
50 mil réis de inverno   
quarenta mil de bexiga 
 
Na chuva basta mandar  
pingo de um tamanho de um pote  
dê trovão que queime pedra  
desabe açude e serrote  
só digo que corre risco  
se vir pedra de corisco  
maior do que um garrote. 
 

Estas duas estrofes, verdadeiro bestialogismo, caracterizam uma blasfêmia pelo que em 
ambas há de ilogismo e contra-senso.   

Horrorizado com tais palavras, o romeiro aconselha à jovem que peça perdão a Jesus, mas 
ouve como resposta mais uma série de insultos ao Padre de Juazeiro: 

 

A moça disse: eu não creio 
naquele catimbozeiro  
que fazendo bruxaria 
seduziu o mundo inteiro 
laçando a humanidade 
por meio de falsidade  
conquistou o Juazeiro. 
 

A mãe da moça pede que ela se cale e volte atrás, mas o apelo é respondido com um pedido 
ao Padre Cícero, que será atendido quase de imediato e consiste exatamente no castigo em razão das 
transgressões cometidas. Diz ela: 

 

Só creio no Padre Cícero  
Quando ele me castigar 
Fizer eu cair das pernas 
Meus braços se descolar 
Criar ponta e nascer dentes 
Correr virada em serpente 
Mordendo quem encontrar. 
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(...) 
Mamãe deixe de leiseira 
Não mantenha isso na mente 
eu só creio no Padre Cícero 
se ele fizer de repente  
daqui pro fim de janeiro 
eu visitar Juazeiro  
virada numa serpente. 
 

Eis que no outro dia pela manhã a moça tinha desaparecido e só dias depois começa a 
aparecer uma serpente horrível, de tamanho descomunal, nos arredores da fazenda. A aparição do réptil 
remonta à prática da peregrinação penitencial pública imposta como pena para pecados, inclusive das 
minorias da Idade Média. Além da confissão pública, os implicados eram afastados da sociedade e 
distinguidos pejorativamente. Do mesmo modo ocorre na narrativa do folheto. A personagem é 
transformada em serpente, mas nela se conservam a fala e os sentimentos humanos. Aí começa o período 
de penitência e expiação no qual ela chora e se lamenta revelando a todos sua imensa tristeza e os motivos 
por que foi metamorfoseada.  

A exclusão, por sua vez, se dá pela perda da forma humana. Cabe lembrar que segundo o 
cristianismo, os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus. A exposição da personagem à 
comunidade sob forma de serpente mas com sentimentos humanos mantidos, torna o castigo ainda maior, 
assim como leva ao arrependimento algumas personagens dos inúmeros folhetos do universo 
metamórfico implicado na pesquisa.  

Ressalte-se que nem todos os metomorfoseados se arrependem. A forma animal impingida 
ao pecador é o seu sinal distintivo. Nela está impressa a mentalidade da segregação e do isolamento 
praticados na Idade Média, manifestados no cordel contemporâneo através dos resíduos da cultura cristã 
daquela época presentes nesta literatura constituída de sedimentos mentais do imaginário coletivo. 
Leiamos a passagem do cordel concernente aos comentários: 

 

É uma serpente horrenda 
se arrasta pelo chão  
é triste e incalculável  
a sua lamentação  
ela com todo clamor  
dizendo que profanou  
do Padre Cícero Romão. 
 
(...) 
Triste do cristão no mundo 
que fala da vida alheia  
termina assim como eu  
leprenta cascuda e feia  
vagando no mundo a toa 
é infeli z a pessoa  
que Jesus Cristo a odeia. 
 
Quando eu chamei de padrinho  
era uma gentil menina  
porém Deus me castigou  
ando cumprindo uma sina  
virada em uma serpente  
culpada disto somente  
foi minha língua ferina. 
 

Quanto a ter sido a moça transformada em cobra, não podemos esquecer que a serpente se 
reveste de especial significado dentro do universo mental cristão, relacionando-se ao pecado original, de 
modo a redundar na concepção medieval cristã de que a mulher: 
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era filha e herdeira de Eva, a fonte do Pecado original e um instrumento do Diabo. Era a um 
só tempo inferior (uma vez que foi criada da costela de Adão) e diabólica (uma vez que 
havia sucumbido à serpente, fazendo com que Adão fosse expulso do Paraiso, além de ter 
descoberto o deleite carnal e o ter mostrado a Adão) RICHARDS (1993: 36). 
 

Lemos na estrofe anterior que após ser castigada e transfigurada, a personagem passou a se 
considerar “ leprenta” . Ora, na Idade Média era muito comum serem todas a minorias confundidas umas 
com as outras. Os judeus eram chamados de leprosos, e estes, por sua vez, eram relacionados aos 
pervertidos sexuais, porque todo leproso era tido como praticante de excesso sexual. Tanto uns quanto 
outros eram indistintamente chamados de hereges e as prostitutas de leprentas. Enfim, eram todos uma 
grande minoria discriminada, segregada e condenada pela Inquisição. Do mesmo modo ocorre com as 
personagens do universo metamórfico da literatura popular nordestina. 

A personagem continua em penitência e peregrinação, até que sua mãe lhe diz que vá a 
Juazeiro pedir perdão ao Padre Cícero e implorar a intercessão de Frei Damião a fim de arrepender-se de 
coração, de modo que consiga ser perdoada para ter restabelecida a forma humana.  

Arrependida a moça se arrasta até Juazeiro e pede ajuda ao frade. Após muitas e fervorosas 
orações dá-se o desencanto após arrependimento, seguido do reingresso da jovem no universo cristão, 
conforme lemos na estrofe final: 

 

Frei Damião disse assim 
– oh! Virgem Imaculada 
vou rezar uma oração 
do Santo Anjo da guarda 
quando ele levantou-se  
a fera desencantou-se 
estava santificada. 
 

A natureza exemplar da história referida pelo poeta nas estrofes iniciais nos remete ao 
teatro medieval de moralidade. Assim sendo, não podemos deixar de aludir a dois autos, o Auto da Alma e 
o Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, cuja moral cristã gira em torno da mesma idéia do cordel 
analisado, a de que o cristão deve estar sempre atento e vigilante quanto aos seus atos, pois o dia do juízo 
pode estar prestes. O evangelho de São Mateus está referto de passagens nesse sentido. 

Mas o final feli z que se leu na história anterior não se repete no folheto seguinte sobre A 
moça que virou cadela, que versa sobre uma prostituta, tipo também perseguido na Idade Média, pois 
fazia parte da categoria sexual das minorias medievais.  

O cordelista inicia a história dizendo que não gosta de mentir porque Deus pode não gostar 
e depois passa para uma constatação de que as pessoas estão ficando descrentes. Em seguida diz que foi 
tanto pela heresia quanto pelo ateísmo generalizados que a jovem personagem do enredo “teve” que virar 
cadela. Ela não apenas virou cadela, mas “teve” que ser metamorfoseada. Foi imperativo que assim 
acontecesse porque alguns preceitos cristãos foram transgredidos e não ocorre o restabelecimento da 
forma humana quando não há arrependimento. 

Esse início da narrativa demonstra que não é descabido afirmar que este e os demais cordéis 
analisados se relacionam com imaginário cristão, pois esta é a visão de mundo desses cordelistas, 
conforme se pode verificar desde o início da narrativa, que se refere a todos os leitores como partícipes 
duma verdadeira Sodoma em que se tornara a Idade Média e em que o mundo moderno está igualmente 
se transformando, segundo o poeta. 

A moça “das bandas de Ipueiras” se vestia de modo diferente e andava quase nua, dando 
causa ao grande desgosto de sua mãe, que reprovava e condenava tal costume.  O fato de ser doente 
deixava a pobre senhora apenas com vontade de castigar a filha, como veio a prometer um dia. A 
promessa deixou a moça irada, que, por isso, apli cou uma grande surra na mãe. Passando alguns dias 
convalescente, por conta das pancadas, veio a coitada a falecer. Assim a jovem incorre em dois pecados 
gravíssimos, previstos na lei mosaica. O primeiro mandamento descumprido foi o de “honrar pai e mãe” ; 
o segundo foi “não matarás”. A personagem estava mais do que recomendada ao fogo do Inferno. Seu 
caminho já estava muito bem traçado para o castigo que lhe seria apli cado: a transformação de seu corpo 
em cadela. 

A cadela é também uma forma animal bastante significativa no imaginário cristão. 
Enquanto a serpente está ligada ao pecado original, vale aludir neste passo aos Ofitas, adoradores da 
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serpente, constituídos numa seita gnóstica que cultuava a Serpente do Paraíso por ter sido ela, “segundo a 
Bíblia, a primeira que se revoltou contra o Demiurgo criador deste mundo de miséria em que estamos e a 
primeira que propusera aos homens a ‘ciência do bem e do mal’” . CÔNEGO (1962:12)  

A cadela, por seu turno, está relacionada justamente com o Diabo, com o cão, reforçando o 
entendimento de ser a mulher a tentadora, enfatizandoassim sua vinculação com Satanás, com a idéia do 
demoníaco. Mas, há principalmente, a vinculação dos dois com o sexo, pois, para a Igreja, este era algo 
relacionado a uma tentação de Satanás. Quando a Igreja começou a discussão visando transformar o 
casamento em sacramento, considerava o casamento e a procriação dois males necessários, pois que não 
havia outro modo de reproduzir a espécie. Porém, segundo São Paulo, o marido e a mulher deveriam 
celebrar um acordo, como se esta se tratasse de uma relação econômica, na qual um devia e o outro 
pagava. Segundo tal entendimento os corpos eram pertencentes um a outro, ou seja, ninguém dispunha de 
seu corpo. O da mulher era pertencente ao homem, o do homem pertencia à mulher, daí ser o adultério 
pecado; aliás, para o verdadeiro cristão continua sendo; o que mudou foi a visão de mundo e a 
relativização dos valores.  

A prostituição, a promiscuidade sexual e a profanação do sacramento da confissão foram 
desencadeadoras da seqüência de faltas cometidas pela personagem, determinando a sua metamorfose em 
cadela. É o que se constata nos seguintes versos: 

 

A mãe convidou a filha 
Para ir se confessar 
Ao que ela respondeu: 
Se fosse para DANÇAR, 
A senhora não me chamava. 
Eu hoje vou é FARRAR. 
 
(...) 
Quem gosta de confissão 
É velha na viuvez. 
Eu gosto é de namorado, 
Pra isso já tenho três, 
Quando um falta, o outro vem 
E não me falta FREGUÊS. 
 

Porém, na continuidade da leitura somos informados que a moça foi transformada em 
cadela e achou bom. Ela chega mesmo a dizer que estava levando a vida que queria, pois era prostituta, 
virou uma cadela devassa e não se arrependeu dos erros cometidos. É assim que passa a viver nas ruas 
com todo e qualquer vira-lata e no finalzinho da história o poeta narra o seguinte: 

 

Depois disso, a VIRA-LATA 
Apareceu já buchuda, 
E depois teve um filhote  
De carinha cabeluda, 
Meio gente meio bicho 
Parecendo até um juda. 
 

Um “ juda” não sei, mas essa forma híbrida lembra a de um lobisomem. Talvez uma espécie 
de maldição. O cordelista conclui se escusando acerca do destino da moça e da veracidade ou não do fato 
por ele narrado no folheto. Leiamos os versos: 

 

Verdade, mentira ou não, 
O CASO foi bem descrito. 
Se, de fato, aconteceu 
Este episódio inaudito 
Envolvendo u’a mulher, 
Acredite quem quiser 
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Eu mesmo não acredito! 
 

Jorge, personagem principal do cordel O rapaz que virou bode no estado do Paraná, se 
encontra entre os hereges. H. Renato, autor do folheto, começa seu texto com uma visão sobre a 
desordenação do mundo, com uma idéia apocalíptica relacionada à devassidão e afirma que por tudo isso 
“O diabo ganhou o mundo/ e não leva porque não pode” . É então que anuncia a transformação de um 
rapaz em bode.  

Temos mais uma vez um animal eivado de simbolismo. O bode muito se aproxima de 
Satanás, não só pela correspondência física, pois os pés do Diabo têm o mesmo formato das patas dos 
caprinos. Além disso também a palavra pode significar indivíduo feio, repugnante, pessoa que cheira mal, 
e aqui vale lembrar o cheiro de enxofre exalado pelo Diabo, segundo o mito que envolve essa figura. 
Bode significa ainda homem libidinoso, lascivo e, por extensão, segundo Houaiss, indivíduo protestante, 
ateu ou maçom. Por fim, não podemos esquecer que o bode é um animal que furta. 

Jorge é um jogador inveterado e por conta do vício e do desejo fáustico de enriquecimento 
fácil , acaba profanando Nossa Senhora Aparecida. A personagem profere insultos e blasfêmias, tratando a 
divindade com irreverência e desrespeito, até que num surto de raiva lança um desafio à Santa para que 
ele pudesse tornar-se pio: 

 

Não vou mais rezar pra ela  
E só acredito nela  
Quando eu virar num bode,  
 

O amigo de Jorge chama-lhe a atenção, mas de nada vale, pois ele renova o mesmo desafio 
por mais duas vezes. É quando vai dormir e à meia-noite acorda transformado em bode. A hora da 
transformação vem a ser um elemento importante, pois o escuro está relacionado à idéia de trevas, aquele 
que está nas trevas. A propósito diz o poeta: 

 

Então deitou-se na rede 
E foi dormir sossegado 
A meia noite acordou-se 
Já em bode transformado 
Deu uma agonia nele 
E até a rede dele 
O chifre havia furado. 
 

Em forma de animal Jorge assume um comportamento libidinoso e começa a cometer os 
maiores excessos em termos de orgia e luxúria. O curioso é que ele vai perseguir também pessoas que, 
segundo a concepção cristã, eram igualmente pecadoras 

 

O bode vive perseguindo 
Sujeito mexeriqueiro 
Mulher falsa ao marido 
Sedutor e cachaceiro 
E aonde tem um chifrudo 
Que se conforma com tudo 
Ele faz um paradeiro. 
 

O poeta, portanto, através seu texto não só pune o personagem principal, como também 
compromete toda uma leva de pecadores pelas mais variadas falhas cometidas, segundo o imaginário 
cristão. 

A figura do bode é relacionada ao sexo o tempo todo, e não poderia ser de outro modo, 
desde que a prática sexual, principalmente a ilícita, era considerada, pela Igreja medieval, coisa de 
Satanás.  
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Por fim, o poeta previne todos os leitores que têm vida devassa para tomarem cuidado com 
o bode. Neste passo, o animal alegoriza as tentações mundanas que estão sempre a espreitar os menos 
vigilantes. 

Através desta análise pretendemos dar apenas uma mostra deste rico repositório de temas 
para investigação que está contido na literatura popular do Nordeste brasileiro. Cabe lembrar que esta 
pesquisa se encontra em fase embrionária, havendo muito mais ainda a ser desvendado dentro do universo 
temático que é bem abrangente, pois se constitui das categorias do preceito, da transgressão, da sanção e 
da metamorfose, envolvendo teoricamente os aspectos da residualidade, da mentalidade, dos sedimentos 
mentais, da hibridação cultural, da memória (individual e coletiva) e do imaginário cristão e pagão. 
Portanto, há muito mais a ser desvendado, associado e analisado nestes e em muitos outros cordéis que 
versam sobre metamorfose, os quais vão sendo descobertos nas viagens ou nos chegam através de 
doações dos amigos e dos ouvintes que vão tomando conhecimento da pesquisa por nós ora empreendida.  

 

RESUMO: Comunicação que aborda parte da pesquisa intitulada Sanção e metamorfose no cordel 
nordestino, cujo universo literário é o dos folhetos em que personagens transgressoras dos preceitos 
morais-religiosos são punidas pela perda da forma humana e metamorfoseadas em animais. O estudo 
tem por objetivo identificar as sanções a que as personagens são submetidas como resíduos da 
mentalidade ibero-portuguesa medieval, de punição e segregação dos indivíduos integrantes das 
minorias sociais. Ao modo do pensamento religioso da Idade Média ibero-portuguesa, as 
transgressões das personagens em questão, classificadas conforme os sete pecados capitais, quase 
sempre estão relacionadas com o universo sexual pecaminoso e, portanto, diabólico, de acordo com o 
imaginário cristão norteador do universo em análise. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Residualidade, Cordel, Metamorfose, Medievalismo, Religiosidade. 
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ABSTRACT:  The literary production of the women comes demanding of the contemporary critique a 
special attention. Because of the importance of that innovative literary material, in this essay it will t ry to 
find out to research of the feminine voice in the juvenile-infantile literature produced by women, precisely 
for the writers Lygia Bojunga Nunes and Alice Vieira, Brazili an and Portuguese, respectively. One does 
not intend to compare feminine literature with the masculine, if this one is better than that one or not; 
what would be a vain and useless disc ussion because of the artistic value transcends the sexual and/or 
social questions, and the major literary density depends on the degree or quali ty of who produces it, 
either a man or a woman. 
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A produção literária das mulheres vem exigindo da crítica contemporânea uma atenção 
especial. Devido a importância desse material literário inovador, neste trabalho procurar-se-á pesquisar a 
voz feminina presente na literatura infanto-juvenil produzida por mulheres, precisamente pelas escritoras 
Lygia Bojunga Nunes e Alice Vieira, brasileira e portuguesa, respectivamente. Não se pretende comparar 
a literatura feminina com a masculina, se aquela é melhor que esta ou não; o que seria uma discussão vã e 
inútil, isto porque o valor artístico transcende a questões sexuais e/ou sociais, e a maior densidade literária 
depende do grau de qualidade de quem a produz, seja homem ou mulher. 

Atualmente percebe-se a olhos vistos o crescimento de novas vozes tanto no âmbito das 
artes como na das ciências humanas: vozes de mulheres, de crianças e de negros, o que até a metade do 
século XX era difícil perceber. E nessa mesma época ocorre o boom da literatura infanto-juvenil que se 
transforma em importante produção e continua em expansão até nossos dias. Expansão também de grupos 
engajados na valorização da mulher e da negritude, na literatura, nas artes e na cultura em geral. Então, 
verifica-se que desde o início do século XX a literatura feminina, aquela escrita por mulheres, vem se 
impondo à crítica como um fenômeno espetacular. Isso ocorre devido às grandes transformações sociais 
no mundo feminino que atingiram as bases do sistema políti co no mundo civili zado, este de estrutura 
machista, que vem desde os nossos antepassados. 

O confronto entre as produções femininas e as masculinas leva à conclusão de que homens 
e mulheres se igualam em criatividade, desde que tenham oportunidades de desenvolvimento cultural, e 
que a maior qualidade da obra depende do espírito de quem a produz.  

A crítica tem se preocupado em descobrir o que é essa literatura feminina, como se constrói 
e por que trilha determinados caminhos. Averigua como essa escrita marca a presença da mulher na 
história e na cultura do tempo em que ela se manifesta. Sobre esse assunto Nelly N. Coelho assim diz: 

 

Podemos dizer que um caminhar atento pelos meandros da produção feminina mostra-nos 
que, na cultura endocêntrica que está na base da nossa civili zação, a mulher foi sempre o 
diferente que precisava ser domado ou neutralizado pelo “ ìgual” .1 
 

Percebe-se, ao se analisar o contexto histórico no qual a mulher sempre viveu, o porquê das 
dificuldades e barreiras que ela tem de transpor para galgar um espaço privilegiado, até então restrito aos 
homens. 

Dentre as relações possíveis entre a literatura infantil e a mulher, uma observação simples 
se impõe: a de que a mulher, devido ao seu contato mais prolongado com a criança, tem mais 
oportunidade de lhe contar histórias. Essa premissa é muitas vezes evocada por inúmeros críticos da nossa 
literatura. Também não causa estranhamento ao fato de serem femininos os primeiros títulos de obras 
dirigiras ao público de leitores iniciantes: Histórias de Mamãe Gansa, de Perrault, 1697; a obra de 
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Figueiredo Pimentel, Histórias da Carochinha, a qual inaugura a literatura infanto-juvenil brasileira, em 
1894. Esses títulos parecem confirmar a tese de que contar histórias é tarefa feminina. 

Porém, se contar histórias parece pertencer à esfera feminina, o escrever histórias parece 
tarefa masculina, embora os pioneiros anunciem em suas obras um narrador feminino. 

Vê-se, hoje, que se o mundo arcaico das carochinhas está irremediavelmente afastado da 
sociedade moderna pelo sistema de produção capitalista que alterou as bases universais, a mulher 
continua ocupando, no que se refere à literatura infantil, um lugar privilegiado: passando de narradora a 
autora. Lugar onde há uma supremacia feminina. Vista no interior da literatura, por muitas pessoas, como 
um gênero menor, a literatura infantil, ao tornar-se uma esfera de ação feminina, reflete e reforça a 
marginalização da mulher. Tal visão, segundo Marisa Lajolo (p.17, 1989) ajudou a construir uma 
psicologia e uma pedagogia que centralizava as tarefas da educação, fazendo da sociedade moderna um 
prolongamento das sociedades em que o homem ia à caça e a mulher ficava em casa. A grande ruptura 
dessa visão doméstica da mulher surgiu com Monteiro Lobato, ao reunir em 1931, várias histórias sob o 
título Reinações de Narizinho, no qual cria o primeiro matriarcado da literatura infantil brasileira, 
demonstrando a força opinativa da mulher numa sociedade em mudança. Os seguidores de Lobato 
demoram a chegar; só vieram nos anos 70 e as histórias polêmicas, então, esgarçam a imagem 
conservadora da mulher e da sua função social, ao mesmo tempo em que se afrouxam as formas violentas 
do autoritarismo instaurado em 1964, no Brasil. 

Como exemplo da transformação do universo de dominação da voz feminina na literatura 
infantil, pode-se citar a obra A Casa da Madrinha, de Lygia Bojunga Nunes, 1978, na qual percebe-se 
claramente os traços femininos inovadores e transformadores na personagem Vera (e em outras 
personagens também), que no ato de desobediência oferece ao leitor possibili dades de crescimento e de 
abertura intelectual. A obra, ao apresentar Alexandre, mostra-o apoiado na figura da mulher, buscando 
nela a segurança para seus planos futuros. Tanto Vera como a madrinha poderão lhe proporcionar uma luz 
para melhorar sua vida; deixando clara a salubridade da imagem feminina no contexto histórico e social 
do episodio, percebe-se isso claramente na própria voz da autora, pois, esta, ao criar a obra, não o faz do 
nada, mas a constrói buscando na memória discursiva, de longo e de curto prazo, as idéias que subjazem a 
própria sociedade. 

Ao analisarmos e compararmos as literaturas infantil e juvenil , brasileira e portuguesa, 
verifica-se, no ato comparatista, afinidades e diferenças que valem à pena analisar. Afinidades quanto ao 
contexto histórico e social do desenvolvimento da literatura feminina, ou ainda, da presença das vozes 
femininas na literatura infantil e juvenil em Portugal, tal qual sucedeu-se no Brasil. As diferenças são 
enormes, porém, torna-se importante comparar aquilo que merece ser apreciado, polemizado e aprendido, 
visando melhorar as comunicações e as relações universais no que for possível. Sobre esse tema Lúcia 
Pimentel Góes assim se manifesta: 

 

Segundo o exaustivo levantamento das publicações de li vros infantis, em Portugal (do 
Século XVIII a 1928), feito por Henrique Marques Júnior, fica claro que o grande interesse 
por essa produção se difunde a partir do Século XIX e se concretiza basicamente através de 
traduções, de preferência organizadas em coleções. 2 
 

Percebe-se um grande esforço desenvolvido pela Geração Realista portuguesa em oferecer 
às crianças leituras agradáveis e ao mesmo tempo formadoras de caráter. Nessa época não se cogitava 
ainda criar algo específico para a infância, mas sim escolher textos que preparassem as crianças, adultos-
em-miniatura, a transformarem-se em cidadãos ideais que a Sociedade consagrara.   

No início do século XX, em Portugal, com o fim da Monarquia Liberal e o início do 
Governo Republicano, um novo programa de educação ganha vulto. Surge nessa época grande número de 
escritoras para o público infanto-juvenil, com idéias de cooperativismo e de espírito comunitário, com 
intenções pedagógicas. Nas décadas de vinte e trinta o aspecto moralizante fica de lado cedendo espaço 
ao jogo, ao lazer, à brincadeira. A linguagem escrita é essencialmente lúdica. 

A década de setenta foi um momento de importantes decisões na política portuguesa. Em 
setenta e quatro ocorreu a Revolução dos Cravos que pôs fim ao regime ditatorial em que o país vivia há 
cinqüenta anos. Após essa data houve importantes transformações na área da educação e que repercutiram 
na obra literária do país. Dentre os escritores contemporâneos da moderna literatura infanto-juvenil, uma 
das que se destaca é Alice Vieira. Esta tem importante função nas literaturas infantil e juvenil { também na 
adulta} ; por isso tem sido agraciada com prêmios relevantes por diversas vezes. 
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Como um dos objetivos deste trabalho é comparar, faremos uma análise comparatista das 
obras de Vieira e Bojunga. Para tanto será usado como recorte o li vro Águas de Verão, da primeira e A 
Casa da Madrinha, da segunda, como anunciamos anteriormente, com o objetivo de levantar questões 
relativas às vozes femininas presentes, sem deixar de mencionar fatores ligados à linguagem, à políti ca e 
aos costumes. Tendo claro que a voz traz subjacente toda uma memória discursiva que leva o leitor e a 
Crítica a reverem conceitos e a repensarem a própria existência humana. Isso tudo porque a literatura 
comparada tem sua sorte ligada às paixões do homem, como diz J. Brunel: 

 

No microcosmo comparatista se lêem os medos e as esperanças, os ódios e os amores dos 
povos, os sobressaltos políti cos, os ímpetos religiosos dos Estados e das civil izações.3 
 

Assim, ao compararmos autores de contextos sociais diferentes, podemos visualizar as 
diferentes concepções e ansiedades humanas, que têm em comum a busca da feli cidade, apesar das 
diferenças ideológicas, políticas e culturais. 

Bojunga, em A Casa da Madrinha, narra a história de Alexandre e Vera. Alexandre é um 
menino pobre, aluno brilhante, mas que precisa abandonar a escola para ajudar na manutenção da família, 
porém, sua imaginação não o deixa parar de sonhar. A casa da madrinha é um lugar que passa a ser o 
centro de interesse e de desejo do menino. Então, ele deixa o mundo hostil em que vive e parte em busca 
da casa. Como diz Bakhtin, a estrada é o lugar de encontros e, ele encontra na estrada um pavão. Suas 
histórias se misturam e, à medida que se estreitam as fronteiras entre a fantasia e a realidade, uma plêiade 
de personagens vão surgindo: Gata da Capa, João das Mil e Uma Namoradas, o Cavalo Ah, Seu Joca do 
Pandeiro e outras que vão ajudando a (na) caminhada do menino e do pavão. Ao encontrar Vera, esta o 
auxilia no reconhecimento de seu destino, que o leva para além da realidade presente. Pode-se dizer que 
em todo o enredo há a predominância da voz feminina que propõe a vitória da fantasia sobre a realidade, 
do sonho sobre miséria, da utopia diurna sobre o pessimismo humano. Bakhtin diz: 

 

A estrada é particularmente proveitosa para a representação de um conhecimento regido 
pelo acaso (mas nem só para isso). A partir daqui se compreende o papel temático da 
estrada na história do romance. Ela passa pelo romance de costumes e de viagem antigo...)4.  
 

Isso equivale a dizer que a estrada representa um lugar de encontros e desencontros, é o 
local de crescimento experiencial, moral e intelectual das personagens, e verificamos que o caminho é 
uma constante nas obras de Lygia Bojunga e de Alice Vieira. 

Em Águas de Verão, de Alice Vieira, Marta, a personagem narradora é uma adolescente 
que se posiciona como uma intérprete dos acontecimentos que a rodeiam. É onisciente em relação aos 
problemas dos adultos e das crianças. Narra sua vida e a de seus quatro irmãos, sua convivência com a 
professora, com os empregados e com seus pais. Procura entender as relações convencionais sob o ponto 
de vista de quem supera os percalços existenciais pelo aprendizado adquirido com outras personagens do 
romance. As viagens de casa para a estância de águas termas metaforizam um ciclo de vida e crescimento.  

 

Mas não apenas o pregão dos morangos nos fazia sonhar com as férias. Por essa altura a 
mãe chegava a casa carregada de embrulhos, e a Menina Lucinda não tinha um minuto de 
descanso. 
- Meu Deus! Como eles cresceram! (...) 
Éramos então medidos de alto a baixo, à roda da cintura, à roda das ancas, da cintura até o 
chão...5 
 

A voz feminina nesse romance se presentifica como a de alguém que está presa a situações 
conflitantes, que sabe se conter diante do estabelecido, que compreende o universo circunscrito embora 

                                                
3 BRUNEL, J. O Que É Literatura Comparada? São Paulo: Perspectiva, 1995, p. 17. 
4 BAKHTIN, Mikhail. Questões de Estética e de Literatura -A Teoria do Romance.. São Paulo: 

EDUSP,1998. 
5 VIEIRA, Ali ce. Águas de Verão. Lisboa: Caminho. 1985, p. 13. 
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este lhe perturbe. Marta não reage diante dos fatos, apenas os analisa e tenta ser feli z; parece estagnada, 
mostrando-se mais conformada que as personagens de A Casa da Madrinha, de Bojunga. 

Percebe-se que a narradora de Lygia Bojunga é muito mais crítica em relação ao social que 
a narradora criada por Ali ce Vieira, pelo menos muito mais direta na agudeza de seus comentários, na 
forma de expressar seu desencanto diante dos fatos; sua linguagem clara induz o leitor a uma rápida 
reflexão.  

Se analisarmos os contextos sociais em que ambas as obras foram escritas, devemos 
constatar que Portugal passou por uma ditadura, que os escritores portugueses passaram por serias crises 
políti cas, por crivos de censura e de auto-censura que se refletem em suas obras. Daí Ali ce Vieira tentar 
mostrar como era a consciência feminina dessa época, através da narradora, a qual conta como a mãe se 
prende ao supérfluo e ao convencional; as outras mães se alienam da realidade crítica; a professora é 
arcaica, metódica, desmotivada e alienada; as empregadas são futriqueiras, as crianças não conseguem se 
libertar dos ditames sociais estabelecidos. O pai procura ser indiferente às situações conflitantes, e os 
outros homens ou mostram-se autoritários ou cordeiros conforme sejam suas funções/profissões. Só a 
figura do Sr. Gualberto consegue romper os limites, ser diferente ao propor inovações, ao mexer com a 
tranqüilidade/monotonia dos hóspedes, porém, pagando caro por quebrar com estereotipia vigente: 

 

Nessa noite ele lá estava, à hora do jantar, ao pé dos outros tristes músicos. E, como 
acontecia todos os anos, eles tocavam valsas, tangos, canções que as pessoas todas 
reconheciam de as ter ouvido na telefonia. 
E também como acontecia todos os anos, o Sr. Felício tocava violino, e a D. Adriana piano. 
Só ele mudara: Gualberto, o do saxofone. Naquela sala onde tudo era sempre igual, de ano 
para ano, desde a sopa de cenoura às vênias dos criados que lentamente envelheciam, só ele 
era diferente.6 
 

A consciência política do Sr. Gualberto se sobressai aos olhos da narradora, que a distância, 
no tempo da memória, consegue ver o marasmo do povo português, representado pelas personagens do 
enredo. 

Através da vidraça Marta e as outras crianças sofrem; assim os portugueses também se 
situam e sofrem: através da vidraça assistiam ao seu país esgarçar-se pela ditadura. As várias vezes que a 
narradora se refere à janela, à vidraça, aos dias de chuva, às águas de verão, trazem a idéia de que a 
personagem observa a realidade, impassível, sempre à espera que a chuva cesse, que a estação das águas 
pare, que aconteça algo que mude a situação, que a monotonia acabe. Então,  o leitor deduz como estava o 
estado de espírito dos portugueses diante da política governamental paralisante, estagnada e retrógrada, 
estabelecida pela ditadura pós-monarquia, manifestada na voz da narradora.  

 

Como sempre acontecia, chovia quase todas as manhãs. Víamos o pai e a mãe saírem para 
as águas e para os muitos tratamentos com nomes esquisitos que curavam o que quer que 
fosse – e nós ficávamos, de nariz colado aos vidros das grandes salas do hotel, desejando 
que alguém, algum dia descobrisse umas águas quaisquer capazes de curar o 
aborrecimento.7 
 

Bachelard, em A Poética do Espaço, fala da dialética do exterior e do interior que cega tão 
logo a introduzimos em âmbitos metafóricos do sim e do não. O filósofo pensa o ser e o não-ser; o lógico 
em superposição e exclusão; o metafísico em pensamentos abertos e fechados. Vemos que a janela, 
fechada em Vieira, porém envidraçada, permite vislumbrar o exterior a partir das próprias deduções. 

 

O exterior e o interior são ambos íntimos, estão sempre prontos a inverter-se, a trocar sua 
hostilidade. Se há uma superfície-limite entre tal interior e tal exterior, essa superfície é 
dolorosa dos dois lados. { ...} O espaço íntimo perde toda sua clareza. O espaço exterior 
perde o seu vazio.8 

                                                
6 In Vieira, p. 49. 
7 In Vieira, p. 7.  
8 BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 221. 
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O autor diz que tanto a janela como a porta é todo um cosmo do entreaberto, a partir dela 
um destino se desenha. A janela de Vieira aparece ora envidraçada ora nas alturas, lugar de onde suas 
personagens olham. De forma diferente, em Bojunga, as três janelas da casa da madrinha apresentam 
possibili dades várias: uma está aberta e mostra o horizonte, o porvir; outra está encortinada, fechada, 
deixando o ar de suspense na memória do leitor, e por último, a terceira janela está muito bem trancada, 
trazendo o mistério do inesperado, como é a própria vida das personagens, principalmente a de 
Alexandre. 

Ao se confrontar os dois discursos das referidas autoras, observa-se que ao contrário de 
Alice Vieira, Lygia Bojunga Nunes apresenta uma crítica muito mais acirrada; critica ferozmente o 
sistema educacional criando a Escola Osarta do Pensamento, que de trás para a frente traduz-se por 
atraso: A Osarta tinha três cursos: o Curso Papo, o Curso Linha, e o Curso Filt ro.9 

A narradora tece o enredo de forma a mostrar a situação conflitante em que se encontra o 
país, na época da ditadura mili tar, quando toda a produção literária  passava pelo crivo da censura. 

A voz narradora (feminina) critica a família tradicional que se fecha em si mesma, que não 
é solidária com as outras pessoas, que discrimina quem não tem uma família estável, que se volta contra o 
intruso, no caso, contra a personagem de Alexandre, devido ele estar largado no mundo, sem se 
preocupar com o seu futuro, dando-lhe provisões, até certo ponto mesquinhas, só para o presente, como a 
cumprir um ritual de aparências. 

 

Vera ficou pensando o que ia dizer. Os pais tinham resolvido que estava na hora de 
Alexandre e o Pavão irem embora: já tinham dado comida pra eles, já tinham deixado eles 
ficarem um dia e uma noite no sítio. Deram um dinheiro pra Vera: -Toma minha filha, dá 
pro Alexandre. Com esse dinheiro dá pra ele comprar comida uns dois ou três dias. 10 
 

A alienação das pessoas em relação ao social é imensa. Bojunga consegue mostrar em suas 
páginas o descaso das pessoas adultas em relação ao que poderiam fazer para melhorar a situação dos 
seus semelhantes. Porém, ao contrário de Marta, em Águas de Verão, Vera disfarça, dribla o bloqueio dos 
pais e age solidariamente, preocupando-se com o amigo. 

Os espaços onde se desenvolvem os enredos das obras são bastante diferentes. Em Águas 
de Verão as personagens estão do lado de dentro das quatro paredes; e em A Casa da Madrinha, estão, na 
maioria das ações, do lado de fora. Isso, segundo Baclelard, metaforiza evidências de liberdade e falta de 
liberdade no processo existencial. A casa em A Casa da Madrinha é o canto do mundo, o universo 
almejado. Entretanto, em Águas de Verão, grande parte das cenas ocorre dentro de um hotel, onde o 
espaço é muito mais amplo e, então Bachelard (2000, p. 223) diz: o excesso de espaço sufoca-nos muito 
mais que a sua falta. Sendo que toda imagem revela um estado da alma, a casa, mais que a paisagem, 
segundo Michelet, é a própria pessoa.   

Pode-se dizer que as duas obras, Águas de Verão, de Alice Vieira e, A Casa da Madrinha, 
de Lygia Bojunga Nunes, apresentam uma literatura altamente engajada, referindo-se à realidade 
concreta. Dissociam as unidades narrativas para mostrar a falta de ligações mais profundas na sociedade. 
Fil tram os fatos através de uma consciência que se isola do conjunto – mostrando a solidão do homem 
moderno. Levantam o cotidiano alienado. Suas obras são comprometidas com o homem e com a realidade 
dele, partindo do princípio de que a realidade não é um fenômeno puramente externo. O espaço libertário 
que as autoras procuram construir pressupõe a aventura da aprendizagem/desaprendizagem, em termos de 
conhecimento. E isso só será possível desestereotipando o conhecimento de forma sistemática, no qual o 
próprio homem deverá ser o agente desse processo. 

 

RESUMO : A produção literária das mulheres vem exigindo da crítica contemporânea uma atenção 
especial. Devido a importância desse material literário inovador, neste trabalho procurar-se-á pesquisar a 
voz feminina presente na literatura infanto-juvenil produzida por mulheres, precisamente pelas escritoras 
Lygia Bojunga Nunes e Alice Vieira, brasileira e portuguesa, respectivamente. Não se pretende comparar 
a literatura feminina com a masculina, se aquela é melhor que esta ou não; o que seria uma discussão vã e 

                                                
9 NUNES, Lygia Bojunga. A Casa da Madrinha. 12a. Edição, São Paulo: Agir. 1992, p. 24. 
10 In NUNES, p. 71. 
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inútil, isto porque o valor artístico transcende a questões sexuais e/ou sociais, e a maior densidade literária 
depende do grau de qualidade de quem a produz, seja homem ou mulher. 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura infanto-juvenil, literatura feminina. 
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ABSTRACT:  The aim of this article concerns on the aesthetic of the friendship, as thought by Michel 
Foucault, on the Portuguese film director João Pedro Rodrigues̀  O Fantasma. 
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A recente filmografia que tem como tema a vivência e a experiência homoeróticas vem 
deixando de lado tanto a abordagem tradicional, que muitas vezes esteriotipou o homossexual, como é o 
caso de boa parte dos exemplos apresentados no documentário Celulóide Secreto (Celuloid Closet, Rob 
Epstein & Jeffrey Friedman, EUA, 1995), ou o construiu a partir de uma visão confliti va e dolorosa – e 
não pouco tempestuosa - da vida gay, como foi o caso de O Padre (The Priest, Antonia Bird, 
Inglaterra,1995) ou Streets of Philadelphia. 

Por outro lado, filmes como Uma delicada Atração (Beautiful Thing, Hettie Macdonald, 
Inglaterra, 1996), Jeffrey (Christopher Ashley, EUA, 1995) e Saindo do Armário (Get Real, Simon Shore, 
Inglaterra, 1998) investiram em uma visão positi va da vida gay, definitivamente “fora do armário” , e, 
principalmente, em como conviver com a diferença que reside em si mesmo, mas que de forma alguma 
deve ou pode constituir o gay como um outsider dentro do contexto social. De qualquer forma, estes 
filmes convergem para a edificação de uma identidade homossexual que ganha visibili dade social desde 
os tumultos de Stonewall (1969) e que cada vez mais reclama para si o direito à indiferença. 

Entretanto, a narrativa cinematográfica que se elege aqui como objeto de discussão não se 
coloca em nenhuma das duas perspectivas até aqui sugeridas, uma vez que tem por objetivo desenhar um 
retrato de uma das múltiplas possibili dades identitárias existentes no interior da existência homossexual 
do que constitui-la como mais uma identidade social em específico. O Fantasma, produção portuguesa 
dirigida por João Pedro Rodrigues (Lisboa: Rosa Filmes, 2000), narra a história de um lixeiro de Lisboa 
envolvido numa gama de situações que misturam desejos, fetiches, vivência homossexual, conflitos 
pessoais, relações de poder e de afetividade. A lógica do domínio e do poder sobre os corpos se entremeia 
com o um certo tipo de afetividade e uma certa subjetividade em que o outro é exercício da própria dor de 
ser. O filme O Fantasma, do diretor português João Pedro Rodrigues, vem expor o desejo e a escatologia 
como forma de expressão de uma vivência fantasmagórica por mais de um motivo: coletor de li xo, 
adepto de práticas sadomasoquistas e homossexual. Pelo exercício do poder contribuirão para a 
inexistência do afeto e do mergulho do protagonista num processo de mergulho no escatológico e no 
grotesco como formas de marcar a própria existência paralela a sua condição homossexual. 

Sérgio, o protagonista, adepto de práticas sadomasoquistas, é o li xeiro que divide seu tempo 
entre a coleta de li xo e o exercício de seu fetiche. Sua atividade profissional é a fonte de obtenção de 
objetos, roupas e gestos que posteriormente são transformados em objetos de seu culto e/ou de prazer. 

A roupa de látex que o cobre viabili za suas fantasias, transformando-o numa forma de 
representação daquilo que não consegue efetivar em sua vida cotidiana. É esta indumentária que o 
permite individualizar-se, uma vez que, sem ela, é trazido de volta à passividade de sua condição 
proletária, submetida ao trabalho com aquilo que o resto da sociedade considera a última etapa da cadeia 
de consumo. Junto a isso, há a fixação de Sérgio por um rapaz que reside em meio à sua rota de coleta de 
li xo. A partir do momento em que o conhece, Sérgio começa a obter, a partir da coleta rotineira, uma 
coleção de objetos que, aparentemente, lhe dariam acesso ao seu objeto de desejo (um par de luvas de 
couro usadas e uma sunga de banho rota). Não satisfeito passa a ocupar, sorrateiramente, os mesmos 
espaços usualmente freqüentados pelo rapaz: a motocicleta, o quarto, a cama; a piscina em que o rapaz 
nada, o chuveiro em que este se banha, o jardim de sua casa – toda uma lógica baseada no desejo de tê-lo 
para si, fato que se realiza quando Sérgio toca o próprio corpo com as luvas, masturba-se vestido com a 
sunga, nada na piscina e urina sobre a cama. 

O ato da coleta no li xo daqueles objetos por ele considerados sagrados leva o expectador a 
perceber que só existe possibili dade de o personagem efetivar-se como sujeito na sua atitude de buscar no 
que não serve aos demais membros do corpo social a pulsão necessária à construção de um sentido para si 
e para o próprio desejo. Nesse sentido, Sérgio – o servo, aquele que serve – transforma o li xo, produto 
final do consumo, da satisfação ou do desprezo humano, em seu objeto de gozo. 
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Paralelo a isso, o único laço afetivo do personagem é com o cão de estimação do grupo de 
coletores de que Sérgio que faz parte. Aliás, a atmosfera cinofíli ca/canina parece rodear a vida do 
personagem e pontuar seus encontros, atitudes e o próprio comportamento, uma vez que o instinto rege 
seus encontros fortuitos com o chefe, com uma colega e com um policial. Fora do mundo da escatologia, 
só há a existência animal a reger-lhe os impulsos.  

Segundo Freud, o fantasma atua como uma produção puramente ilusória que não resistiria a 
uma apreensão do real.  Para Lacan, o fantasma opõe-se à realidade e encontra-se nos sonhos, nos 
recalques e nas neuroses; é o que afasta o sujeito do contato com o real. O fantasma encena o desejo, ou 
seja, reveste o objeto de desejo de uma dramatização que afasta o sujeito da satisfação do seu desejo. No 
entanto, sem esse gesto, não há como se constituir a fantasia, a ficção - entre o sujeito desejante e o objeto 
desejado é necessário um mínimo de fantasia que sustente o próprio desejo. Assim, o fantasma é 
necessário para articular a relação do homem com o dia-a-dia. Entretanto, se acaso a crença ultrapassar os 
limites daquilo que se mostra no âmbito do admissível e do compreensível e dele for destituída a sua 
condição de fantasma, isto é, transformá-lo no próprio objeto, fica-se a um passo da perda do vínculo com 
a realidade e com os discursos por ela engendrados. 

Ora, o protagonista da narrativa estabelece para si, enquanto ordem do desejo, a fixação em 
objetos (as luvas, a sunga, a moto) e lugares (o quarto, a cama, a piscina) que teoricamente são ou foram 
de domínio do outro. O poder revelado na tomada para si de tais objetos – o exercício do fetiche - traduz-
se, primeiramente, como a única possibili dade de realização do desejo pelo rapaz; passar a desejar os 
objetos e, metonimicamente, possuí-los é possuir o nadador/motocicli sta; ao tê-lo nas mãos, entretanto, a 
fantasmagoria se desmonta na medida em que para Sérgio o que lhe valia era a posse daquilo que achava 
ser, representar e substituir o objeto desejante e não necessariamente o rapaz. Num segundo momento, o 
impulso animal se desvela no domínio pleno do outro, na sua subjugação e humilhação e, sobretudo, no 
fato de ao ver o outro desprotegido, dominado e sem defesas, simplesmente abandona-o na rua, não sem 
antes agredi-lo fisicamente.  

O comportamento perverso – no sentido psicanalítico e no do senso comum – se revela 
neste ponto: o princípio do prazer está não em possuir sexualmente o rapaz ou em deixar-se possuir por 
ele, mas simplesmente exercer o domínio, a violência, ferindo até mesmo os princípios que regem as 
práticas BDSM (Bondage, Domination and Sadomasoquism, citadas na e pelas roupas de látex que são a 
inscrição do personagem num universo particular de erotismo), nas quais todas e quaisquer práticas 
respeitam regras previamente definidas entre os parceiros.  

Tal comportamento fere, portanto, a prática que motiva as vivências homossexuais do 
protagonista: ao vestir-se em látex, assume um comportamento sexual perverso, mas que ainda assim 
tende a respeitar a lógica de um desejo mútuo entre dominado - passivo, boton, escravo – e dominador – 
ativo, top, mestre. Um dos princípios básicos que norteiam as práticas de dominação está o fato de que 
tudo deve girar em torno de uma relação de consentimento tácito entre as partes envolvidas, sempre tendo 
como prioridade a segurança mútua, a realização dos diversos impulsos eróticos, tudo respeitando o 
princípio de que a sanidade emocional e psicológica dos parceiros precisa ser mantida. A grande questão 
do protagonista é que a sua desvinculação com o real é provocada pela crença cega na condição de 
fantasmagoria que rege a sua vida. Há, neste sentido, a quebra com o princípio motivante, uma vez que 
ele passa a ser assumido como verdade do desejo de Sérgio, como única possibili dade de “ser” .  

Pierre Bordieu traduz, com não pouca semelhança, a exata medida do comportamento do 
personagem aqui discutido:  

 

No caso em que , como se dá nas relações homossexuais, a reciprocidade é possível, os 
laços entre a sexualidade e o poder se desvelam de maneira particularmente clara, e as 
posições e os papéis assumidos nas relações sexuais, ativos ou passivos principalmente, 
mostram-se indissociáveis das relações entre as condições sociais que determinam, ao 
mesmo tempo, sua possibili dade e sua significação. [...]a posse homossexual é vista como 
manifestação da ‘potência’, uma ato de dominação... (BORDIEU, 1999: 31) 
 

Parte daí que todo o exercício de poder efetuado pelo coletor de li xo por sobre o outro rapaz 
constituir-se-ia não só como um caracterizador do ato sexual fetichista, como também se traduziria como 
forma de dominação – enquanto objeto de desejo e como impossibili dade de realização afetiva, efetiva e 
amorosa: o outro não era homossexual. Logo, é preciso não só exercer o domínio erótico, como também 
aquele que se estabelece na forma da imposição de uma vontade ao outro. O domínio, a posse, a 
submissão total do outro, neste caso, não fazem parte do jogo sadomasoquista: são puros gestos de 
violência.  
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O poder sobre o corpo do outro parece reger os impulsos não só do protagonista como de 
outro personagem masculino que, no plano do cotidiano, exerce tanto poder quanto Sérgio, no momento 
em que este se reveste/traveste na pele do Fantasma. Virgílio, responsável pela equipe de coleta de que 
Sérgio faz parte, mantém com o coletor de li xo e com uma outra personagem, Fátima, um jogo de posse e 
domínio que se lança para além da relação chefe/subordinado. A negociação sexual que se estabelece 
entre os três tem como vértice o encarregado pela equipe. Este por sua vez, assedia a moça, relaciona-se 
sexualmente com Sérgio e mantém com este um acordo silencioso em que a única forma de realização da 
linguagem é o desejo.  

Virgílio é a própria essência de uma masculinidade em crise: entre a atração física por 
Fátima e o impulso homoerótico por Sérgio, vê na primeira a possibili dade de justificar-se como homem e 
no segundo a realização de um desejo sexual travestido pela e na relação de poder e erotização que 
mantém com o coletor de li xo. Toda lógica do masculino se rompe na medida em que a 
homossociabili dade que deveria aproximar os interesses dos personagens masculinos em questão – a 
posse de Fátima – se rompe na medida em que o envolvimento sexual entre chefe e subordinado constitui 
uma relação homoerótica plena no seu sentido sexual e delega à moça um espaço alegórico entre os dois. 
O papel de Fátima neste jogo se aproxima em muito de outros desempenhados na Literatura Portuguesa 
do século XX: Marta - de A Confissão de Lúcio - e Mademoiselle Dora - de Jogo da Cabra cega -, 
ambas via de realização do desejo homoerótico masculino. 

Não se fala aqui de triangulação do desejo no sentido construído por René Girard, mas sim 
de um esquema circular em que Fátima é o centro excluído do processo, ou seja, ambos – Virgílio e 
Sérgio – se acercam dela apenas como forma de justificarem-se como homens perante o grupo 
profissional de que fazem parte. 

Sérgio por sua vez, ao submeter-se ao desejo do chefe, subverte a lógica do poder que lhe é 
conferido pelo fetiche: do lugar de dominador, passa a elemento passivo e disponível às vontades do 
chefe. A percepção de uma subserviência clara do coletor com relação a Virgílio denota que o 
envolvimento de ambos está muito mais no âmbito daquilo que se poderia chamar dependência afetiva; 
um dependeria do favor do outro para a efetivação do desejo sexual. Entretanto, o coletor de li xo é o que 
melhor consegue trafegar entre os sentidos que seus encontros sexuais fortuitos com seu chefe são 
capazes de construir. Num sentido próximo daquele que o BDSM indicaria, Sergio, de certa forma - e 
apesar de dominado sexualmente por Virgílio – é capaz de continuar a relação de “domínio” , em função 
do fato de que o “escravo” , nestes casos, domina tanto o jogo quanto aquele que “pensa” ser o mestre. Na 
verdade, o passivo é a própria medida e intensidade do prazer do outro, na medida em que esta postura faz 
parte das negociações possíveis para a obtenção do prazer sexual de ambos. 

Logo, não se pode afirmar a existência de uma relação afetiva plenamente constituída, nem 
entre Fátima e Sérgio e nem entre este e Virgílio. Com relação a estes dois últimos, o que se apresenta 
seria aquilo a que Eve Sedgwick chamaria “homossociabili dade” ou estaria próximo ao que Foucault 
denomina “ética da amizade”. Nos ateremos a este último conceito, por o considerarmos mais operativo 
em termos de compreensão dos sentidos do texto fílmico.  

Tal conceito se estabelece em torno do fato de que é necessário procurar “alternativas às 
identidades modernas implantadas através do dispositi vo da sexualidade” (FOUCAULT apud ORTEGA, 
2000: 247), de forma a permitir a criação de relações variadas, múltiplas e percebidas individualmente, 
nas quais cada indivíduo funda/encontra/constrói o próprio princípio ético. A grande questão levantada 
por Foucault no que diz respeito a essa ética é o fato de que ela não se pretende afirmativa, no sentido de 
prescrever ou imaginar uma única gama de comportamentos homossexuais, mas sim um novo conjunto de 
possibili dades a partir das quais aquelas relações podem ser pensadas. Assim, a cultura homossexual não 
só não estaria centrada sobre o prisma da liberação dos desejos, como também não teria como ponto 
fundante a preocupação com a procura de uma identidade homossexual; o que se quer na verdade é 
permitir múltiplas existências justamente motivadas pela homossexualidade.  

Segundo Ortega  
 

A nova ética da amizade procura jogar dentro das relações de poder com um mínimo de 
dominação e criar um tipo de relacionamento intenso e móvel, que não permita que as 
relações de poder se transformem em estados de dominação. Precisamente esse jogo com o 
poder (entendido como possibili dade de dirigir e mudar o comportamento do outro) torna a 
amizade algo fascinante. Falar de amizade é falar de multipli cidade, liberdade, intensidade 
e experimentação. (ORTEGA, 2000: 248) 
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No confronto entre citação e cinema, pode-se inferir que o discurso do filme se estabelece 
entre dois espaços distintos, tornados possíveis pelo protagonista. De um lado, a prática do poder puro e 
simples como forma real de dominação do outro, confronta-se com a realidade de um indivíduo cuja 
marca principal é estar dentro da escala social e profissional em que todos os poderes atuam sobre si. Daí 
a necessidade de o personagem compensar a mediocridade da própria vida, não no âmbito da realidade, 
mas na escala do gozo. Ali, pode constituir-se dono e dirigente daquele que a ele se submete.  

Numa outra perspectiva, Sérgio, ao reinserir-se no mundo real e neste espaço constituir-se 
como homem que se submete ao desejo de outro homem por pura pulsão desejante, trabalha no sentido do 
estabelecimento da referida “ética da amizade” tratada por Foucault, justo por que agora as relações de 
poder não mais apontam para a dominação do corpo do outro enquanto objeto, mas sim motivam a 
liberdade de experimentar fora da esfera do fetiche a imanência do seu desejo. E nesse sentido, a amizade 
que liga o protagonista ao seu chefe assume um caráter plenamente homoerótico, que exclui o feminino 
do processo interacional do desejo.  

A amizade, no seu sentido fraternal, sempre se aproxima de um conjunto de semelhanças 
mantidas entre os indivíduos que dela se util izam e assim se configura como uma estratégia de poder, 
uma vez que, no seu cerne, os laços de fraternidade são sempre excludentes e discriminatórios, ou seja, 
aquilo que não está no seu escopo é considerado exterior e estranho: “aos meus amigos tudo; aos meus 
inimigos a lei” ; ou seja, as políti cas da amizade exacerbam a lógica de pertencimento social e emocional. 
Daí concluir-se que embora não se perceba um vínculo afetivo entre Sérgio e Virgílio, há entre eles a 
cumplicidade homoerótica viabili zada pela questão da amizade e a ética que ela encerra, que os torna 
capaz de, inclusive, servirem-se ambos de Fátima e ao mesmo tempo mantê-la distante da realidade 
erótica que compartilham. 

Segundo Bordieu, “os rapazes tendem a ‘compartimentalizar’ a sexualidade, concebida 
como um ato agressivo e sobretudo físico de conquista orientada para a penetração e o orgasmo” 
(BORDIEU, 1999: 30). É essa compartimentalização sexual, revelada como gesto de conquista e poder, 
cujo fim único é possuir e tomar posse do outro através do ato da penetração e, a partir daí, obter a 
plenitude do gozo, que se percebe claramente em O Fantasma. O ato de dominar, neste caso, já se revela 
enquanto recurso eficaz de manutenção de certos perfis dominados e seus comportamentos previsíveis. O 
jogo do “quem domina quem”, engendrado no filme, aponta justo para esse sentido, na medida em que a 
visão do sexo e do fetiche como um compartimento, nada mais é do que uma estratégia tanto do li xeiro 
quanto de seu chefe, para assim estabelecerem territórios e domínios entre si, como também revela a 
manipulação de ambos do desejo de Fátima. E o jogo de dominação, como inidca Bordieu, nada mais é 
que uma das estratégias da lógica do patriarcado, tanto para regular a si mesma, quanto mais para definir 
e mediar quaisquer atitudes afemininas ou estranhas ao mundo tracionalmente masculino que ousem 
questionar essa lógica.  

Antes de mais, ainda é conveniente ressaltar que Foucaut, em suas proposições a cerca da 
Estética da Amizade, declara que muitas vezes os comportamentos tendem a respeitar um certo estilo, já 
que se revelam como uma proposta estética do sujeito e para o sujeito. Assim, a cultura homossexual seria 
antes uma forma de existir diante da própria sexualidade, que se traduziria, portanto, na própria amizade, 
vista pelo filófofo de Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2002) como uma alternativa às formas tradicionais de 
relacionamento, pulverizadas pelos processos da modernidade. Amizade é, pois, não uma alternativa ou 
uma revolução, mas o escape das convenções sociais, a via paralela em que a crítica social atua sem ser 
taxativa. Considerando a existência homossexual como uma experiência paralela às convenções sociais 
dos gêneros, ela é uma resistência em potencial (cf. ORTEGA, 1999: 97ss). 

Ora, as relações e personagens no filme retratadas são um reflexo dessa políti ca em que as 
lógicas do pertencimento e da amizade (tradionalmente constituídos) são cindidas por comportamentos 
que não se inserem no jogo da solidariedade, de mutualidades ou da ajuda mútua, como prevê Foucault 
(1994: 163ss). Muito mais que uma estética da amizade, o que se percebe ali é um jogo em que os sujeitos 
cada vez mais se isolam e mergulham num processo de maquinização, abrindo mão da vida, não pela ou 
para a morte, mas pelo adentramento – sem volta – no espaço da escatologia e do fanstasioso. O grotesco 
vence o sublime; a escatologia, à esperança e a capacidade do indivíduo de amar e viver a (a) normalidade 
cotidiana. A lógica da amizade, sugerida pelo filósofo francês e por ele considerada como uma forma 
possível de se entender os relacionamentos de caráter homoeróticos , no filme é substituída pelo jogo de 
dominação e pela cisão dos laços de reconcimento e fraternidade, dando lugar somente a um conjunto de 
relações mediadas pelo fetiche e pelo deslocamento.  

Cabe aqui ainda uma pequena reflexão acerca de um filme que, no nosso ponto de vista, 
teve seu mérito garantido justo por trazer ao espaço de uma cultura periférica - como a portuguesa – uma 
discussão ainda mais periférica: a retratação de um universo invisível paralelo à vida gay portuguesa, 
invisível em sua essência como nos indica Eduardo Pitta, em Fracturas. Sobretudo, porque foge ao 
discurso, às vezes, auto-reflexivo desta cultura e, por outro lado, dá margem a uma compreensão do 
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indivíduo e de como novas subjetividades podem estar sendo construídas no interior do panorama cultural 
em Língua Portuguesa. Principalmente porque vem traz a Portugal um conjunto de reflexões já bastante 
adiantadas em outras culturas. 

O filme, em sua dinâmica multicultural, dá à minoria ali representada não o “ar” de 
oprimida, mas o de agente consciente de um processo. É na cultura portuguesa, um paradigma importante, 
já que nela vem constituir, ao lado de outros corpus queer, de outros bons “esquisitos” incatalogáveis, 
como Miguel Esteves Cardoso, Luís Miguel Nava, Guilherme de Melo e Al Berto, - artistas que dão voz a 
aspectos não usuais, não paradigmáticos e não canônicos da Literatura portuguesa – que vêm renovando 
significativamente, principalmente em termos de tematização queer / gay (como os três últimos aqui 
citados). Discursos como esses nos fazem perceber que há mais questões entre o Tejo e o Minho do que 
até então pensava a “nossa vã filosofia”.  

 

RESUMO: A recente filmografia tematiza as vivências e as experiências homoeróticas vem deixando de 
lado tanto a abordagem tradicional, que muitas vezes estereotipou o homossexual, quanto a celebração de 
um universo gay vazio e pitoresco, como as comédias - burlescas - recentemente veiculadas pela mídia. O 
Fantasma, produção portuguesa dirigida por João Pedro Rodrigues (Lisboa, 2000), narra a história de um 
li xeiro de Lisboa envolvido numa gama de situações que misturam desejos, fetiches, vivência 
homossexual, conflitos pessoais, relações de poder e de afetividade. A narrativa cinematográfica que se 
elege aqui como objeto de discussão não se coloca em nenhuma das duas perspectivas até aqui sugeridas, 
uma vez que tem por objetivo mais desenhar um retrato de uma das múltiplas possibili dades identitárias 
existentes no interior da existência homossexual, do que constitui-la como mais uma sociopatia. O 
trabalho pretende, portanto, à luz das teorias que permeiam os estudos gays e lésbicos e das proposições 
foucaultianas sobre a Estética da Amizade, entender essa manifestação da cultura portuguesa, procurando 
locali zá-la dentro do universo de questões que vem sendo discutidas pelo Homoerotismo, assim como 
situar o filme dentro de uma genealogia gay já existente e na Literatura Portuguesa de modo particular. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos queer, Foucault, identidade homossexual.  
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ABSTRACT: This paper presents some of the ideas of the two essays I wrote for my book Dois Estudos 
Pessoanos (Recife, UFPE, 2002), in which I discuss the problem of the Heteronym understood as a 
debate, in Harold Bloom’s terms, between the strong poet and his partners: precursors and successors; 
and also the boom of the reception of Pessoa’s image and texts by the Visual Arts, occurred in the late 
decades of the Twentieth-century in Portugal. 
 
KEYWORDS: Fernando Pessoa; Heteronym; Influence; Poetry and the Visual Arts. 
 
 
0. Introdução 

 
Neste trabalho tenciono apresentar algumas idéias contidas no meu li vro Dois Estudos 

Pessoanos (Recife, Editora da UFPE, 2002), cujos ensaios, embora escritos com um intervalo de quatro 
anos, contêm reflexões complementares. No primeiro, discuto como a heteronímia pessoana, estruturada 
sobre o princípio da despersonalização do sujeito pela multipli cação de personalidades, funda-se na noção 
basilar do luto das origens, presente na interpretação psicanalítica que Harold Bloom dá à gênese da 
poesia em seu li vro A Angústia da Influência. São os conceitos propostos por esse autor que utilizo como 
fundamentação teórica para comentar sobre a saída genial da poética pessoana para ilustrar, entre outras 
coisas, a condenação da verdade literária ao eterno revisionismo histórico, o que poderia ser entendido 
como uma alegoria de questões mais complexas, como, por exemplo, o destino do Portugal pós-
coloniali sta.  

Com a sua revolucionária e visionária poesia, Pessoa assegura, como diz Eduardo 
Lourenço, “a ressurreição de um Portugal que deixa de ser o do português de camoniana e hegemônica 
memória, para ser o do português-ninguém, imerso e dissolvido no universal de todos” . Anunciando-se 
como o poeta do “Super-Camões” , o efebo Pessoa desafia, edipianamente, o seu precursor, atravessando 
todos os estágios necessários à sua afirmação como poeta forte, um processo que representa, 
paradoxalmente, no seio da própria criação, “assassinando” o poeta Alberto Caeiro, figura que ilustra o 
“mestre” : a origem de sua invenção. “Outros haverão de ter o que houvermos de perder” - ecoam os 
versos de Mensagem, mas sem ressentimento, uma vez que o sujeito que fala é o mesmo que se desdobra 
para “realizar em si toda a humanidade de todos os momentos num só momento” . 

Mostrar como a recepção dessa “mensagem”  é problemática para os portugueses é o 
objetivo do segundo ensaio do meu li vro, onde discorro sobre um verdadeiro fenômeno ocorrido nas artes 
plásticas portuguesas no século XX, sobretudo nas décadas de 70 e 80: o desenfreado impulso de se 
retratar Fernando Pessoa e o enigma de sua poesia. Aparentemente procurando a sua verdadeira face - 
suprema traição ao poeta das máscaras -, essas imagens acabam falando desse rosto universal que é, a 
cada dia com mais propriedade, o rosto português no mundo.  

 

1. Pessoa e a celebridade 
Em sua biografia de Fernando Pessoa, Estranho estrangeiro, Robert Bréchon dedica um 

capítulo final ao “mito de Pessoa”, mostrando que a história do poeta não acaba com a sua morte em 
1935, na condição de mera figura pitoresca da vida literária lisboeta, com apenas um livro publicado; mas 
recomeça a partir desta data. Seria mesmo possível escrever um extenso li vro sobre o que lhe aconteceu, a 
transfiguração mítica que sofreu ao longo dos anos que se seguiram, com o resgate, a organização e a 
publicação de seus manuscritos. Por essa razão, João Gaspar Simões também intitula o capítulo final de 
sua biografia pessoana de “Morte e Ressurreição” : “É depois da morte que Pessoa começa a viver!”  

Sob este aspecto, Pessoa terá vivido, obscuramente, em função de uma imortalidade que 
viria com o reconhecimento tardio de sua obra, expresso na imensa proli feração atual da fortuna crítica a 
seu respeito, e também na obsessiva recepção de sua imagem no âmbito das artes plásticas, que suscita, 
talvez, a dúvida com que José Saramago introduz a sua apresentação ao catálogo da Gulbenkian, Um 
rosto para Fernando Pessoa: “Acaso será esse, quem sabe, o perfeito destino dos poetas, perderem a 
substância de um contorno, de um olhar gasto, de um vinco na pele, e dissolverem-se no espaço, no 
tempo, sumidos entre as linhas que conseguiram escrever?”  
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Leyla Perrone-Moisés, no artigo “Costa Pinheiro: uma leitura plástica de Fernando Pessoa”, 
comenta que nenhum escritor do século XX, e talvez de nenhum século, teria inspirado tantos pintores 
quanto Fernando Pessoa.  

 

Afinal, o que teria a figura humana do poeta de tão fascinante? Suas fotografias mostram-
no como um homem discreto, vestido sobriamente à moda de seu tempo, semiocultado pelo 
chapéu e pelos óculos. Alguém que parecia não desejar ser notado, que ao posar para uma 
foto petrificava suas feições e baixava o olhar, ou ao ser surpreendido num instantâneo 
parecia estar fugindo do fotógrafo. Ora, quanto mais passa o tempo, mais gente há correndo 
a seu encalço para flagrá-lo. 
 

Do paradoxal ocultamento pessoano, simultaneamente objeto de mitificação e vazio 
desmistificador, surge uma tendência que se observa na maioria dos artistas plásticos que dialogam com a 
imagem de Pessoa: a referência à pintura do artista belga René Magritte. Autor de uma obra que 
impressiona pelo extremo reali smo de suas representações, e cujo impacto surrealista advém da utilização 
de paradoxos visuais e do choque das associações imprevisíveis entre os objetos retratados, Magritte ficou 
conhecido pela proposta teórica de seu quadro A traição das imagens, onde reflete sobre a questão da 
representação no Modernismo através da imagem de um cachimbo e de sua legenda contraditória: “ Isto 
não é um cachimbo” . 

Há, na pintura de Magritte, alguns motivos que se repetem: o recorte da silhueta no espaço, 
o tema da petrificação e o apreço pela literatura de mistério, no estilo de Edgar Allan Poe, não sendo raras 
as citações à literatura nos títulos de seus quadros. Parecem ser esses elementos, associados à 
preocupação didática do pintor, que inspiram os artistas portugueses a aludi-lo tão freqüentemente nos 
seus retratos de Fernando Pessoa. Cotejadas à obra e ao poeta, tais representações parecem ecoar, muitas 
vezes, a legenda de Magritte: “ Isto não é Fernando Pessoa”. Mas ninguém poderia negar que o que há de 
mais autêntico nessa afirmação é a sua própria ambigüidade. Afinal, o que poderia ser mais pessoano do 
que o não-ser Pessoa?  

É curioso pensar que Pessoa concebeu intencionalmente uma obra virtual, em potência, 
com capacidade para gerar outras obras. Curioso, mas não improvável, se considerarmos como a 
surpreendente idéia da revitalização do precursor, que oferece voluntariamente sua obra à traição, subsiste 
no âmago do jogo heteronímico. Revitali zação paradoxal, porque nasce da negação de si mesmo, do 
ocultamento deliberado, do propósito de fazer da sua invenção um convite à reinvenção pelos tempos a 
vir. Pode-se dizer que o jogo heteronímico cria uma nova tradição: a tradição da traição, como estratégia 
para a defesa de uma nova maneira de pensar a história da literatura e a natureza da criação poética. 

Considerado um órfico, Fernando Pessoa foi também um poeta visual, devendo-se 
provavelmente à sua influência direta a existência do intercâmbio entre literatura e artes plásticas tal 
como se deu em Orpheu. Em carta à tia Anica (24/6/1916) confessava-se um médium, e dizia-se 
surpreendido com uma “coisa curiosíssima”, que se manifestava nas sessões de escrita automática: “uma 
tendência irritante para me responder com números; assim como uma tendência para desenhar”. Além 
disso, reserva para o final da carta o “detalhe mais interessante” : “É que estou desenvolvendo faculdades, 
não só de médium escrevente, mas também de médium vidente. Tudo está muito em princípio, mas não 
admite dúvidas”. 

Tais palavras podem ser tomadas à risca ou como uma brincadeira, já que é possível que o 
poeta, a esta altura envolvido com o límpido olhar de Alberto Caeiro e com as vertigens visuais de Álvaro 
de Campos, estivesse se divertindo um pouco com a tia Anica, dizendo a verdade a mentir ou vice-versa, 
como era o seu hábito. De fato, o poema que deveria ser o menos plástico de toda a sua obra, não só 
porque já distante dos “ ismos” da juventude, mas também pelo que sugere o título - Mensagem, de 1934 - 
é justamente o que vem dispor a linguagem de maneira subalterna e dependente ao desenho de um 
Brasão, sugestão da imagem icônica, de estrutura rígida, sobre cujos elementos os respectivos poemas e 
seções se organizam.  

Como diz Carlos Felipe Moisés (1986:x):   
 

Estamos diante de duas linguagens: de um lado, o escudo heráldico - formas, cores, 
volumes e quantidades, marcados pelo signo da visualidade; de outro, a verbalização dos 
poemas, armada a posteriori para corresponder, simetricamente, ao desenho do brasão. 
Nova metáfora: os conteúdos que se lêem na parte I possuem um correspondente analógico 
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no plano sensível e podem ser representados visualmente pelo ícone coletivo que é o 
brasão.1 
 

Não exatamente, talvez, pelo vínculo que estabelece com o silêncio da imagem, mas pela 
convicção de que “os deuses estão mortos e o destino é mudo” , como diz Pessoa (1986:502); quando 
escreveu a Mensagem, Pessoa já se encontrava tão distante da intenção de transmitir qualquer verdade ou 
essência quanto o poeta Mário de Sá-Carneiro, que “polia as unhas” alheio aos “simbolismos aéreos de 
heráldicas tênues” , e cantava a “Beleza-sem-suporte” das criações irreverentes de formas e cores, as 
mesmas que fizeram da obra de um pintor como Amadeo de Souza-Cardoso um exemplo perenizado do 
Modernismo português com cara de europeu - como queriam muitos, inclusive o próprio Pessoa.2 

A essa altura, tudo se passava como se Orfeu descobrisse não haver Eurídice que a visão 
pudesse apreender, reter ou salvar da escuridão e do silêncio, ou como se Narciso percebesse, afinal, que 
nenhum mergulho poderia garantir o encontro com a beleza, já que nada havia atrás da superfície do 
espelho onde buscou a sua verdade. Era como se até mesmo a Medusa, na extrema solidão a que a 
condenava o seu olhar silenciador e petrificador das coisas vivas e móveis - espécie de vingança da 
imagem contra a mensagem - se desse conta de que o seu castigo só se concretizaria realmente quando 
tivesse a cabeça decepada. Sem cabeça, sem pensamento. Seria esse o triunfo? 

A conseqüência da desenfreada iconoclastia, do culto à descrença e do desrespeito às 
tradições em geral, propagados pelos modernistas, foi, sem dúvida, a conquista de uma liberdade e de 
uma autonomia até então desconhecidas dos artistas. Extremamente produtiva no início, tal conquista terá 
cedido, porém, no decorrer do tempo, um espaço desmesurado às egolatrias individuais, como único 
fundamento possível para a expressão artística num mundo onde já não mais parecia haver uma razão 
para se dizer o que quer que fosse.  

Neste aspecto, os pintores Guilherme de Santa-Rita e Almada Negreiros são antípodas 
absolutos, o primeiro porque culti vou a celebridade como valor máximo - não sendo improvável que 
tenha exercido uma influência opressora no espírito indefeso de Sá-Carneiro, contribuindo de alguma 
forma para a depressão que o levou ao suicídio -, o segundo porque celebrou até o fim, numa estratégia de 
assumida ingenuidade, a defesa de uma mensagem de esperança e de fé num futuro que o transcendesse 
individualmente, e para o qual não admitia que se pudesse prescindir de ninguém.  

Assim como Almada, Pessoa parecia ter opiniões bastante definidas sobre a celebridade, 
que justificariam o seu “ocultamento” voluntário ao longo da vida: 

 

A celebridade é um plebeísmo. Por isso deve ferir uma alma delicada. É um plebeísmo 
porque estar em evidência, ser olhado por todos inflige a uma criatura deli cada uma 
sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalo nas ruas, que 
gesticulam e falam alto nas praças. O homem que se torna célebre fica sem vida íntima: 
tornam-se de vidro as paredes da sua vida doméstica; é sempre como se fosse excessivo o 
seu traje; e aquelas suas mínimas ações - ridiculamente humanas às vezes - que ele quereria 
invisíveis, coa-as a lente da celebridade para espetaculosas pequenezes, com cuja evidência 
a alma se estraga ou enfastia. É preciso ser muito grosseiro para se poder ser célebre à 
vontade. 
 

                                                
1 A título de curiosidade, um dos desenhos de Pessoa de que se tem notícia, efetivamente, é a pintura de 
um brasão, com as armas do seu trisavô, José Antonio Pereira de Araújo e Sousa: um escudo esquartelado 
com, no 1º quartel, as armas dos Pereiras; no 2º, as dos Camisões; no 3º, as dos Sousas e no 4º, as dos 
Araújos. 

2 Para o poeta (1986:331), “Amar a nossa terra não é gostar do nosso quintal. E isto de quintal também 
tem interpretações. O meu quintal em Lisboa está ao mesmo tempo em Lisboa, em Portugal e na Europa. 
O bom regionalismo é amá-lo por ele estar na Europa. Mas quando chego a este regionalismo, sou já 
português, e já não penso no meu quintal” .  
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Por isso, e apesar de sua grande amizade por Sá-Carneiro, Pessoa (1986:501) é muito duro 
na sua crítica a um certo aspecto “suicida” que o Modernismo incensou, ao proclamar a gratuidade de 
todas as ações e a permissividade de todos os sentimentos, assim como o descompromisso do artista para 
com o seu trabalho, o que vale tanto para o amigo que desistiu de viver como para Santa-Rita, que 
mandou queimar a própria obra: 

 

Esses moribundos acróbatas conseguiram tornar a morte cômica e a coragem repugnante. É 
preciso todo o nosso tradicional uso do respeito para ter pena de loucos e de loucos vãos 
ainda por cima. Seu fim une o suicídio sem patético e a tragédia sem dignidade. 
 

Com todo este convencionalismo, Pessoa, sem dúvida, ficaria horrorizado se pudesse 
avançar no tempo e contemplar a si mesmo como uma das maiores celebridades do seu país, constatando 
a realização de todos os seus piores temores a esse respeito: a sua vida íntima devassada nos mais ínfimos 
aspectos, os seus ridículos - que ele quereria invisíveis - comentados e divulgados; e o que é pior: a sua 
imagem pessoal exposta ao uso indiscriminado, transformada em temática recorrente de uma pintura que 
parece decidida a dar-lhe uma expressão mais ou menos atual, um rosto mais ou menos realista, uma 
fisionomia mais ou menos rançosa que possa ser usada de acordo com os interesses dos seus intérpretes, 
quase nunca de acordo com os seus próprios. Tudo isso certamente reforçaria a opinião que Pessoa 
(1986:502) tantas vezes emitiu sobre a celebridade: 

 

Parecendo que dá valor e força às criaturas, apenas as desvaloriza e enfraquece. Um homem 
de gênio desconhecido pode gozar a volúpia suave do contraste entre a sua obscuridade e o 
seu gênio; e pode, pensando que seria célebre se quisesse, medir o seu valor com a sua 
melhor medida, que é ele-próprio. Mas, uma vez conhecido, não está mais na sua mão 
reverter à obscuridade. Dela como do tempo, ninguém torna atrás ou se desdiz. 
 

Tais seriam as críticas que poderiam ser feitas a essa ânsia dos artistas plásticos em realizar 
retratos de Fernando Pessoa, banalizando com isso a sua figura, simplificando os seus pensamentos, 
parodiando ou satirizando as suas idéias.  Mas o próprio poeta já previa isso. Aliás, foi justamente essa 
fragilidade da personalidade individual face ao mundo o que, desde sempre, seduziu de modo avassalador 
o imaginário de Fernando Pessoa. 

Trazendo o assunto para um plano mais amplo, Eduardo Lourenço comenta sobre a 
contingência da fragilidade histórica de Portugal associada ao singular cosmopoliti smo do português, 
emigrante por natureza, como temas igualmente sedutores para Pessoa. Ancorando-se de uma maneira 
muito peculiar à sua terra natal, contudo, Pessoa foi-se destituindo, ao longo de sua vida e de sua obra, 
das condições básicas de qualquer emigrante: a de ser um sujeito e pertencer a uma família, a de possuir 
uma pátria real e a de aventurar-se em busca de riqueza em terras estrangeiras. Embora seu apego a 
Portugal destrua nele qualquer traço do português como emigrante arquetípico, sua crítica ferrenha à 
Pátria não permite a substituição dessa imagem pela de um português nacionalista típico, talvez porque 
acreditasse que a sua existência e a sua obra interessariam tanto ao seu país quanto ao mundo inteiro, que 
ele vê refletido, idealmente, na imagem do Portugal mítico que projeta em sua poesia.  

Pessoa é um caso único até na contingência de seu próprio nome, plural e antinômico, 
“qualquer um” e “personne” - ninguém. Em vida, fez de tudo para não ser um sujeito: executou o suicídio 
sublime da personalidade em defesa de uma impessoalidade realmente universal e fraterna. Buscando 
como missão poética uma vocação indiscutivelmente patriótica, executou uma rasura integral no sentido 
comum de patriotismo. Quanto à conquista de riqueza, buscou-a com uma tenacidade ímpar na confecção 
de uma obra quase megalomaníaca, cuja aventura franqueou-lhe muitas viagens imaginárias, mas cujos 
resultados concretos couberam no espaço de uma arca, em páginas tão caóticas e dispersas quanto a sua 
própria vida, e por isso tão sujeitas a traições, intervenções e apropriações de toda a sorte.  

 

2. Pessoa na janela de Magritte 
O que há, afinal, de tão intrigante em Fernando Pessoa, que justifica o interesse crescente 

que o nosso tempo revela sobre ele? Não será precisamente o que ele revela sobre o nosso tempo? A 
iconografia pessoana tem divagado amplamente sobre essa questão, desde o painel de 1925 pintado por 
Almada Negreiros para o café A Brasileira e intitulado Auto-retrato num grupo, no qual a sugestiva 
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silhueta de um homem sem rosto ocupa o centro da cena. Portando já a atitude e o traje que 
imortalizariam o poeta no imaginário popular, o painel antecipa as célebres pinturas simétricas que dele 
fez Almada em 1954 e em1964, em vermelho e preto, nas quais, acrescentando à figura sem rosto alguns 
traços, principalmente os óculos e o bigodinho, dispôs sobre a superfície da mesa uma arqueologia dos 
objetos que, mais do que a face, serviriam para identificar o poeta ao longo do tempo: a revista Orpheu, a 
xícara de café, a caneta, o cigarro. 

Numa releitura pessoal e contemporânea dessa silhueta, Costa Pinheiro pinta o retrato 
Fernando Pessoa-Só, no qual uma mesma figura é retratada em duplo. Trata-se da imagem recorrente que 
o pintor usa para identificar-se e ao poeta, indistintamente, em contextos diversos, aproveitando-se de 
uma semelhança fisionômica. Sentado em frente a uma janela de onde se descortina o mar, o céu e as 
gaivotas, um franzino homem de terno e chapéu pretos folheia um livro. A cabeça curvada parece 
recusar-se a olhar para fora, sua atenção está inteiramente concentrada na leitura. Atrás dele, e de frente 
para o observador, o seu duplo, como numa imagem especular, parece repetir o gesto em frente à janela 
que é o quadro, recusando-se a encará-lo, mas revelando a sua face. Usa óculos e tem bigode.  

Como em outras pinturas de Costa Pinheiro, a influência de René Magritte é flagrante. O 
quadro remete à tela cujo título vem muito à propósito - A reprodução proibida - na qual um espelho 
reflete, absurdamente, as costas de um homem jovem e franzino, de terno e cabelos escuros, que está de 
frente para ele. Dirigindo-se ao observador, esta imagem surpreende e angustia não só pelo fato de o 
espelho não devolver a imagem do rosto que nele se mira, no interior do quadro; mas também porque 
parece refletir o próprio observador, que acredita olhar o quadro quando na verdade está olhando para si 
mesmo. Está “vendo a ver-se” , como diria Pessoa.   

O que intriga nesta silenciosa recusa da imagem em “dizer-se” é a eloqüência com que, ao 
fazê-lo, permite ao observador perceber o quanto qualquer interpretação de uma representação resulta 
mais de uma construção do sujeito percebedor do que da natureza da coisa percebida. O ato de ver não só 
implica, como também desafia aquele que vê, revelando-o.  Embora seja exatamente isto o que acontece 
com a série de retratos de Fernando Pessoa por Costa Pinheiro - que mais revelam do pintor neles 
implicado do que do poeta - não parece ser esta a disposição intencional do artista, que, centrando-se 
apenas na imagem de Pessoa, parece desafiá-lo, criticando-o por não desviar do li vro os olhos, nem para o 
espelho às suas costas, nem para a janela à sua frente, seja ela a do interior do quadro ou a do exterior do 
mundo. Por isso ele é “Fernando Pessoa-Só” .  

O jovem retratado no quadro de Magritte denuncia, contudo, a inutilidade desta cobrança, 
pois mesmo procurando saber-se, mesmo não fugindo ao espelho ou à janela, ninguém consegue escapar 
à solidão nem obter de si mesmo senão aquilo que se pode legitimamente obter de qualquer reflexo, na 
vida ou na arte: as costas, a confirmação da impossibili dade do auto-reconhecimento, que Roland Barthes 
(1977:42) discute ao mencionar uma reação comum das pessoas diante de retratos e fotografias: “ Mas eu 
nunca me pareci com isto!” . Se a identidade é só uma idéia, Fernando Pessoa terá sido - ao contrário do 
que sugere Costa Pinheiro - não a idéia mais solitária, mas a mais solidária: a mais completa, a mais 
generosa, a mais abrangente, e mesmo a mais eficaz na luta pela liberdade e pelos direitos da pessoa 
humana, na medida em que não excluiu ninguém e não criou opositores nesta luta.  

Tentar reconstituir algo da pessoa real do poeta, porém, é uma tarefa das mais árduas. Não 
por acaso, em meio à enorme quantidade de textos e de imagens acerca de Fernando Pessoa, chama a 
atenção o número relativamente pequeno de biografias existentes sobre ele. Caeiro antecipa este fato, em 
seu conhecido poema: “Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais 
simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra cousa todos os 
dias são meus.” ; e Bernardo Soares o resume no prefácio ao Livro do Desassossego, definindo-o como 
uma “autobiografia sem fatos” . Jorge de Sena refere-se a Pessoa como “the man who never was” , o 
homem que nunca existiu. Que tipo de experiência pode exprimir um homem que buscou tão 
radicalmente emigrar para fora da vida, ou para dentro de si mesmo?  

Mais do que Edgar Allan Poe, e do que Baudelaire e Benjamin, que escreveram e 
teorizaram sobre o anônimo homem das multidões, ou o flâneur, protótipo do cidadão moderno, Pessoa 
representou este papel em sua vida. Essa particularidade do poeta é registrada e enfatizada na 
Composição, uma montagem fotográfica de Gonzalo Armero e Diego Lara, francamente alusiva ao 
quadro de René Magritte Golconda, sobre o qual comenta o pintor, citado por Paquet (1985:84): “O 
homem de chapéu-coco é o Senhor Normal, no seu anonimato. Eu também uso um; não tenho vontade de 
me destacar das massas.”  

Magritte costumava usar em seus quadros uma silhueta masculina-padrão, a do “Senhor 
Normal”, como moldura, recortando paisagens ou pessoas nos limites de seus contornos. É o que 
acontece no quadro Decalcomania, que ilustra um procedimento também muito usado por artistas 
portugueses contemporâneos como Costa Pinheiro e Miguel Yeco ao retratarem Fernando Pessoa, a 
exemplo do quadro Espaço poético I, de autoria do primeiro, e O teatro íntimo do ser, de autoria do 
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segundo. De fato, esse procedimento não era, em absoluto, desconhecido do próprio Pessoa, que o relata 
no Livro do Desassossego (1986:49):  

 

Descendo hoje a Rua Nova do Almada, reparei de repente nas costas do homem que a 
descia diante de mim. Eram as costas vulgares de um homem qualquer, o casaco de um fato 
modesto num dorso de transeunte ocasional. ... Volvi os olhos para as costas do homem, 
janela por onde vi estes pensamentos.  
 

Assim também na vida, o poeta recortou a sua silhueta sobre a paisagem. E nem sempre a 
paisagem que refletia era a do exterior que o envolvia. Emigrante real nos primeiros anos de sua vida, nos 
quais - em função da morte do pai e do irmão, e do novo casamento de sua mãe com um cônsul, precisou 
viajar para a África do Sul - viveu durante quase dez anos uma situação muito singular. Português de 
nascimento, arrancado do solo natal aos sete anos, foi viver numa Inglaterra fictícia, virtualmente 
reproduzida no ambiente de Durban, e visceralmente apreendida no idioma e na cultura que introjetou 
desde cedo, bom aluno que era das tradicionais escolas inglesas que freqüentou. Tinha o corpo em África, 
o espírito na Grã-Bretanha, mas o coração preso à mãe, sua mátria, memória de Portugal. Curiosamente, 
nenhum escrito seu jamais revelou sequer um vislumbre das terras africanas onde viveu sua infância e 
primeira juventude. Não há referências ao lugar, aos eventos e ao povo. Da população local com a qual 
deve ter convivido, menciona apenas, num verso de Caeiro, “os pretos das ilustrações” . Nunca os reais, 
apenas os dos li vros. Não foi, como o emigrante arquetípico português, inteiramente permeável ao 
ambiente que o cercava, nem mesmo ao ambiente familiar.  

Na verdade, foi neste primeiro ambiente que deve ter conhecido a sombra do “ fatídico e 
duro Exílio” , exilado que era em meio à nova família constituída pela mãe, como o sugerem as fotografias 
desta época, que não ocultam o constrangimento do rapaz e o seu deslocamento. Assim, muito novo, 
conheceu a dor de ser estrangeiro em sua própria casa, refém de uma situação que sequer lhe permitia o 
alívio da saudade. Uma fatalidade o impediu de emigrar definiti vamente para a Inglaterra: foi preterido no 
prêmio que lhe daria o direito de cursar uma universidade britânica. Por isso, tão logo lhe foi possível 
decidir, emigrou de volta a Portugal, para redescobrir, como Campos, “Lisboa, a cidade da minha infância 
pavorosamente perdida”, de onde nunca mais saiu, exceto para o cemitério dos Prazeres, onde foi 
enterrado.  

Sua vida em Lisboa, como a vida em família, foi a de um estrangeiro na sua própria terra, e 
mais, a de um nômade, mesmo que no restrito espaço da Baixa li sboeta.  

Criado noutro ambiente e noutro idioma, separado dos parentes mais próximos pela 
distância e pelos anos, não poderia sentir-se à-vontade entre eles. De início, foi morar com a avó paterna, 
louca, e duas tias-avós maternas. Depois, passou a ocupar quartos alugados, mudando-se com muita 
freqüência durante os anos que antecederam a volta de sua mãe, viúva, da África, ocasião em que 
estabeleceu o seu último domicílio. Não teve emprego fixo. Seu maior amigo, Mário de Sá-Carneiro, à 
parte o fato de ter cometido o suicídio muito jovem, era quase um companheiro virtual: vivendo muito 
tempo na França, acabou por estabelecer com Pessoa uma ligação literária, através da intensa 
correspondência que trocaram.  

Quanto ao amor, rejeitou veementemente a oportunidade de constituir sua própria família 
com a única namorada, Ophélia, a quem parece ter-se ligado mais pela afinidade shakesperiana que lhe 
evocava o nome da moça, do que por um real sentimento por ela. Tratou-a com delicadeza, mas com 
profunda indiferença, como atestam as cartas que lhe escreveu, em seu nome e no nome do heterônimo 
Álvaro de Campos. 

Em suma, como diz João Gaspar Simões, Pessoa cumpriu uma estranha sina - a de viver 
português e “nascer” e morrer estrangeiro: estrangeiro à família de origem e à que se recusou a formar, 
estrangeiro à pátria que não o compreendeu, mas sobretudo estrangeiro a si mesmo, de quem 
voluntariamente se fez desentendido. Deve-se, porém, aos efeitos que sua vulgar biografia, 
simultaneamente patética e trágica, determinaram em seu espírito - essa “emigração” radical e profunda 
para fora da vida real - a criação de uma das obras ficcionais mais originais de que se tem notícia, esse 
complexo e ambicioso romance pessoano onde os personagens são homens-texto, ou corpoemas, e o 
enredo é a própria história da literatura reconsiderada.  

Segundo Eduardo Lourenço, “a verdadeira missão que Pessoa se atribui ao profetizar-se 
como Super-Camões é a de resgatar o subconsciente nacional não tanto de históricos e acidentais 
complexos de dependência, mas de si-mesmo, transfigurando a gesta particular de um pequeno-grande-
povo, em gesta da consciência universal” . Nesta rasura do sentido comum de patriotismo, Pessoa já não 
espera nada de Portugal enquanto realidade presente, mas espera tudo de Portugal enquanto símbolo que 
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nega a própria noção histórico-geográfica de pátria, na medida em que assiste à imersão de seu povo na 
história e na geografia de outros povos, de outras pátrias. Portugal, que ele define como “o grande Cais 
donde partimos em Navios-Nações! O grande cais anterior, eterno e divino”, torna-se o símbolo deste 
anseio de uma grande fraternidade humana, unida pelo espírito e pelo idealismo, que encontrariam na 
língua portuguesa o seu corpo e o seu lugar.  

Uma fraternidade que a criação heteronímica teatraliza, pondo no centro o mestre Alberto 
Caeiro, a quem Pessoa atribui uma “natureza ígnea” e todo o seu “poder de despersonalização dramática”. 
A ele cabe a função de facili tar, nos outros, a manifestação de identidades diferentes, por isso a sua 
influência não pode ser um exercício de poder e de domínio, nem um ato de possessão ideológica. O 
mestre, para Pessoa, é o mais incompleto e provisório dos seres, porque a ele cabe a tarefa de estimular 
nos outros a busca da liberdade conseguida a partir do crescimento e autonomia individuais. Como diz o 
poeta, a força que conserva as sociedades é a inteligência de abstração e de imaginação, e toda a 
inteligência de Caeiro, todo o seu talento, força e sabedoria, consistem no poder de influenciar, na Pessoa 
(e, simbolicamente, no próprio Pessoa), as pessoas que precisam expressar-se.  

Analisando a obra do poeta, o pintor Julio Pomar (1986:47) interpreta o imobili smo do 
“drama em gente” pessoano atribuindo-lhe uma qualidade plástica:  

 

Drama estático, ou até quadro. Condição própria do quadro - e que porém muitos quadros 
querem ultrapassar -, esta condição de imagem fixa encontra-se no cerne da idéia do drama 
em gente pessoano, drama vivido, não em atos, mas em gentes, como o mosaico 
virtualmente espacial da superfície pintada. Drama estático: contradição em tudo similar à 
da pintura que se propõe uma narrativa dramática, isto é, que se apropria da duração. 
 

A petrificação das imagens proposta pela poética de Pessoa também é um tema de 
predileção de Magritte, que ele desenvolve numa série de quadros do gênero de O domínio de Arnheim, 
cujo título alude à narrativa de Poe “O domínio de Arnheim ou o jardim-paisagem”, na qual o escritor 
realiza um devaneio poético, cheio de imaginação, sobre uma paisagem silenciosa e imóvel como uma 
pintura. No quadro, Magritte joga com a dubiedade das paisagens exterior e interior: a “águia” é a fusão 
do contorno de uma montanha, tal como é objetivamente vista, com a interpretação subjetiva da 
semelhança percebida entre este contorno e a ave, que o artista reforça pela associação com uns ovos, 
arbitrariamente depositados no patamar da janela. O questionamento sobre os limites entre a realidade e a 
fantasia, proposto por este quadro, é semelhante aquele proposto por Pessoa no seu drama heteronímico.  

As gravuras de cores sóbrias, com colagens de textos e imagens e repletas de labirintos, 
esferas e espelhos com que Bartolomeu Cid dos Santos costuma trabalhar também resgatam a atmosfera 
misteriosa dos livros de Poe, de Kafka e de Borges, estabelecendo assim um parentesco entre esses 
escritores e Fernando Pessoa. No único “retrato” que faz do poeta, Fernando Pessoa antes de ser grande, 
Bartolomeu petrifica uma segunda vez, na gravura, a imagem de um passado já petrificado pela câmera, 
que capta o menino Pessoa antes de virar um mito. As demais representações não têm por objeto o 
homem, mas a poesia. Assim, os heterônimos aparecem como meras sombras, entremeados às palavras de 
seus versos, num procedimento que contamina a imagem com a eloqüência da palavra e a palavra com a 
plasticidade da imagem, petrificando-as no mesmo espaço cinzento, na mesma tessitura “rochosa” da 
gravura.  

É notável a diferença entre a representação dos heterônimos feita por Bartolomeu e as 
representações feitas por Almada Negreiros e Costa Pinheiro. Os heterônimos de Almada são mais 
literais, na medida em que se inspiram diretamente nas descrições de Pessoa (1986:97).3 Já os 
heterônimos imaginados por Costa Pinheiro, projetados como gigantescas sombras na parede a partir da 
imagem de Pessoa, não tentam revestir corpos humanos imaginários, como os de Almada, mas revelar 
(no sentido fotográfico, tornar visíveis), as imagens plásticas que marcadamente os identificam enquanto 
corpos poéticos. Ao contrário de usar palavras, Costa Pinheiro diferencia os heterônimos através de 
imagens metonímicas. Nos óculos dessas sombras vemos, portanto, numa síntese visual, a imagem de 
Álvaro de Campos evocada por uma caravela, a de Alberto Caeiro por uma palmeira, a de Ricardo Reis 
por uma estátua, e a do próprio Pessoa por uma gaivota. 

                                                
3 “Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo 
Reis e Álvaro de Campos. Construi-lhes as idades e as vidas” .  
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Soterrado no espaço do subsolo da modernidade, nas paredes azulejadas da estação Alto 
dos Moinhos do metropoli tano de Lisboa, o Pessoa de Julio Pomar esbarra diariamente com a multidão 
indiferente. Com tempo para engraxar os sapatos, ler o jornal e sentar-se à mesa da memória dos cafés 
para conversar com os heterônimos, acompanha o movimento da população apressada que viaja nos 
comboios. Já não pode ver o Tejo, nem circular ao ar li vre, pela Baixa. Mas quem o contempla, assim, 
transformado em detalhe decorativo no espaço simbólico de uma estação de trens, não pode deixar de 
lembrar da  frase de Bernardo Soares, que relativiza toda a questão da emigração, quando diz: “Para viajar 
basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo, ou do meu 
destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre 
diferentes, como, afinal, as paisagens são.”  

Todo o patrimônio que o viajante Pessoa deixou coube numa arca. Uma arca “cheia de 
gente”, como diz Antonio Tabucchi, não só das pessoas que ele inventou, mas das pessoas que a 
invadiram e continuam a invadir em busca de tesouros sempre imprevisíveis. Segundo Robert Bréchon 
(1998:539), “da massa informe de inéditos, que datam de todas as épocas, podemos extrair quantas obras 
ou li vros quisermos” . Pois, para além das raras obras verdadeiramente acabadas, tudo o que foi publicado 
com seu nome desde a sua morte não é senão seqüência de montagens, que não temos certeza de que ele 
reconheceria como suas. Porém que mais se pode fazer? É essa “traição” ou o esquecimento definitivo” . 

Como no quadro do café A Brasileira, de Almada, o homem desaparece na série A Arca e a 
Fábula, acerca de Fernando Pessoa, de Emília Nadal. Mas não apenas o rosto se perdeu sob as máscaras; 
o corpo inteiro sumiu sem deixar vestígios. Contudo, a representação não está desabitada. Tocado pelo 
condão de um estranho mago, a negra silhueta de Pessoa metamorfoseia-se na poderosa imagem de um 
corvo, guardião soberbo da obra, testemunha de sua perenidade, cujos pequenos olhos parecem fitar o 
observador numa muda interrogação.  “Corvo loquaz de Ovídio e de Edgar Poe” - como diz Vasco Graça 
Moura (1984:87) -, “animal guardador de despojos santos e alimentador de eremitas, mas também de 
ocultas inquietações e de alguns enigmas obscuros da alma. Que outra presença teria mais força do que 
esta, lá onde de alguém perturbadoramente ficaram, acumuladas, as palavras?”  

A capacidade provocativa da imagem-Pessoa à leitura criativa parece inesgotável. 
Contrariando a seriedade do corvo, vemos a Biblioteca, aquarela de Alfredo Margarido, que oferece uma 
representação bem-humorada de toda essa gente amontoando-se em torno da arca. Suas muitas caras e 
cores aparecem superpostas, empilhadas, apertadas, confrontadas, inclinadas ou aprumadas, ao lado da 
frase de Bernardo Soares: “Tenho grandes estagnações” . O Pessoa de Margarido assemelha-se à eterna 
criança que, no poema de Caeiro, O Guardador de Rebanhos, desce do céu para fazer travessuras na terra. 
Como diz Arnaldo Saraiva, “Margarido ignora praticamente o Pessoa hierático, introvertido, embrulhado, 
estático, complexo, profundo, pensativo, geométrico e sombrio que a iconografia já clássica de Pessoa (a 
de Almada e de Costa Pinheiro, mas também de Julio Pomar e Miguel Yeco) nos serve.”4  

O que encanta nas aquarelas da série 33+9 Leituras Plásticas de Pessoa é realmente o 
inusitado deste poeta inocente, transparente e mágico, feli z em seu divertido Passeio nos Telhados, ou 
enrolado sobre si mesmo num infinito caracol-fantasia, que relativiza, por alguns instantes, a gravidade e 
a complexidade de seus pensamentos, rindo-se deles. Como diz Eduardo Lourenço, “Já era tempo de 
assumir a faceta lúdica do universo de Pessoa. Não foi apenas durante a festa modernista dos bons tempos 
de Orpheu que Pessoa exerceu os seus dons de jogador nos múltiplos tabuleiros de si mesmo. O seu 
particular humor - sobretudo o que se exerce contra si mesmo - em nada afeta a sua visão nii lista do 
mundo. Esse humor é o remédio, o mais eficaz.”5    

José João Brito também realiza pequenas esculturas bem-humoradas de Pessoa, em geral 
sobre o suporte de antigos brinquedos de madeira, movidos a empurrão. É o caso do Pessoa cicli sta e do 
Pessoa alado, atado com sua musa a um carrinho. Numa interpretação igualmente irreverente, transforma 
o quadro Grupo de críticos num jogo de futebol de botão, onde o bonequinho-Pessoa é o goleiro a 
defender a rede do ataque dos bonequinhos-críticos.  

Somada as tantas interpretações que em tão variados campos se deram de sua obra, Pessoa 
é, hoje, autor de um Livro que guarda relações com o sonho de Mallarmé - le Livre - e que Arlindo 
Machado (1996:165) define como “um livro integral, múltiplo, que já contivesse potencialmente todos os 
li vros possíveis; ou talvez uma máquina poética, que fizesse proli ferar poemas inumeráveis; ou ainda um 
gerador de textos, impulsionado por um movimento próprio, no qual palavras e frases pudessem emergir, 
aglutinar-se, combinar-se em arranjos precisos, para depois desfazer-se, atomizar-se em busca de novas 
combinações” : 

                                                
4  SARAIVA, “Aguarelas e aguardentes”, in: MARGARIDO (1988:8). Margarido, não raro, dialoga com 
alguns retratos dessa “ iconografia clássica”, citando em várias de suas interpretações cômicas de Pessoa 
alguns dos traços mais conhecidos de seus vários rostos criados por outros artistas. 
5 LOURENÇO, “Divertimento pessoano” , in: MARGARIDO (1988:13). 
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Esse li vro - o Livre de Mallarmé - jamais pôde ser concluído (mas a um livro desses cabe a 
idéia de completude?), restando apenas, como indícios do projeto, fragmentos, anotações 
esparsas, apontamentos quase ilegíveis, recuperados graças a um notável trabalho filológico 
de Jacques Scherer. O Livre deveria ter uma forma móvel, seria mesmo um processo 
infinito de fazer-se e refazer-se, algo sem começo e sem fim, que apontaria continuamente 
para novas possibili dades de relações e horizontes de sugestões ainda não experimentados. 
Suas "páginas" (se é que se pode chamar assim) não obedeceriam a uma ordem fixa, seriam 
intercambiáveis e se deixariam permutar em todas as direções e sentidos, segundo certas 
leis de combinação que elas próprias, na sua procura do orgânico, engendrariam. Já não se 
trata nem mesmo de uma obra poli ssêmica, no sentido corrente dos termos, mas de uma 
obra verdadeiramente potencial, um livro onde os poemas estariam em estado latente e em 
que, a partir de um reduzido número de células de base, se poderia reali zar milhares de 
possibili dades combinatórias. 
 

Talvez não seja casual a semelhança do Livre, de Mallarmé, com o Livro do Desassossego, 
de Pessoa, e mesmo com os textos dispersos - poemas em potencial, desejo de romance - que deixou para 
trás. Talvez esses escritores trabalhassem já com a idéia de um livro-limite, o limite da própria idéia 
tradicional de li vro, ou o li vre à venir, que, segundo Blanchot, não está verdadeiramente em lugar 
nenhum, nem se pode mais ter nas mãos. Mallarmé e Pessoa não tinham meios técnicos para realizá-lo, 
mas suas obras incompletas, dispersas, provocativas, intertextuais, parecem sugerir ou demandar um 
outro veículo material como suporte instrumental da palavra. 

Uma das teses mais desafiadoras de Walter Benjamin em seu ensaio “A obra de arte na era 
de sua reprodutibilidade técnica” é aquela em que afirma que o papel da arte é criar uma demanda que só 
poderá ser preenchida mais tarde. Por isso, na sua opinião, o Dadaísmo teria antecipado o cinema, 
exercitando o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel crescia 
cada vez mais na vida cotidiana. O mesmo terão feito todos os “ ismos” da modernidade, antecipando-se e 
preparando as mudanças que estavam por vir.  

Nos dias de hoje já não se fala em “reprodutibilidade técnica”, mas em “reprodutibilidade 
digital” . A revolução produzida pela informática e a vertiginosa mudança que tem provocado nos hábitos 
de ler - cada vez mais associados a ver e a ouvir - tornam possível, hoje, se pensar numa nova forma de 
li vro. Forma esta talvez pressentida no início do século por autores como Fernando Pessoa e seus 
companheiros da revista Orpheu: não por acaso, a primeira publicação multimídia do país. A mensagem 
da heteronímia como um vazio fundamental de verdade; a insistência de Pessoa no próprio ocultamento, 
de modo a ressaltar a imagem dos seres virtuais de sua criação, que falam, trocam idéias, estão 
continuamente lendo e  deslendo a si mesmos; e o fato de que as suas produções jamais adquiriram, pelo 
menos durante a vida do poeta, a forma convencional do li vro publicado (à exceção do poema 
Mensagem), tornam os escritos pessoanos bastante adequados ao suporte do “ li vro eletrônico” .  

Como diz Hilli s Miller (1992:36): 
 

O li vro eletrônico é uma produção multimídia. É interativo. Aquele que o utili za pode 
modificá-lo. Ele é, portanto, variável e produto de uma multiplicidade de autores. É 
imaterial, no sentido de que não existe como um objeto concreto, manipulável. Sua base 
material reside no arranjo invisível dos elétrons que compõem as informações acumuladas 
num disco. Uma rede computadorizada é a corporificação de um reino telepático que 
sempre esteve implícito no ato da leitura, mas que assumirá formas novas e hiperbólicas na 
era da informática. A interatividade exigida pelo meio relativiza a noção dos limites entre 
cada consciência individual, lançando-a num sistema transindividual de signos.  
 

Nos últimos anos, pelo menos duas publicações multimídia, veiculadas no formato CD-
Rom, foram produzidas sobre Fernando Pessoa e sua obra: Fernando Pessoa-Multimédia, da Texto 
Editora, em 1997 e Fernando Pessoa, da Porto Editora, em 2000, concretizando o desejo de um autor que 
sonhou a sua obra como produto de um patrimônio cultural abrangente e permanentemente aberto à 
renovação. Embora não tenha o intuito de substituir as edições impressas, esse tipo de produção traz 
como vantagens a possibili dade de pesquisa automática da informação, de e sobre o autor, inclusive 
proveniente de outros meios como a música, a pintura e o cinema, e a maior liberdade concedida ao leitor 
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na recepção, organização e interpretação dos textos, que não sofrem uma ordenação prévia tão fechada 
quanto na composição de um livro. Os poemas aparecem, assim, numa ordem mais próxima à real 
“desordem” em que foram deixados pelo autor: expressão de sua identidade plural, vasta, aberta, 
reconstituível, interdisciplinar, enciclopédica, desafiadora, provocativa e inesgotável, através da qual 
Fernando Pessoa entendeu o indivíduo como uma expressão da humanidade, desterritorializou a pátria e 
deixou, como patrimônio, uma obra-provocação,  voluntariamente franqueada à história e às suas 
inevitáveis traições. 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta algumas idéias contidas nos ensaios que escrevi para o meu livro Dois 
Estudos Pessoanos (Recife, UFPE, 2002), nos quais discuto o problema da Heteronímia entendida, à luz 
da teoria da poesia de Harold Bloom, como o embate sublime entre o poeta forte e os seus pares: 
precursores e sucessores; e sobre o boom da recepção plástica da imagem e dos textos pessoanos ocorrido 
nas últimas décadas do século XX em Portugal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fernando Pessoa; Heteronímia; Influência; Poesia e Artes Visuais. 
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O PORTUGUÊS QUE NOS PARIU: HISTÓRIA? 
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ABSTRACT: This essay intends to present questions about the narrative construction of the O português 
que nos pariu (Relume Dumará, 2000) books, by Ângela Dutra de Meneses, catalogged like a historical 
narrative. 
 
KEY-WORDS: identity; history; narrator. 
 
 

A associação da origem da identidade cultural brasileira à identidade portuguesa é fato 
indiscutível. Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda nos diz que o transporte das culturas 
européias ao novo mundo deu-se de forma tão eficiente que nem a mistura de raças (indígenas, africanas, 
etc.) foi capaz de marcar diferenças profundas entre nós e a nação lusa. Há, segundo o autor, uma tradição 
longa e viva que ainda nos associa a Península Ibérica e “podemos dizer que de lá nos veio a forma atual 
de nossa cultura; o resto foi matéria que se sujeitou mal o bem a essa forma”2. 

É esta a mesma tese de Ângela Dutra de Meneses em O português que nos pariu, publicado 
pela editora Relume Dumará, no ano em que o descobrimento do Brasil completou 500 anos. Via história 
de Portugal, pretende-se explicar aspectos culturais da nação brasileira. Assim, são apresentadas como 
herança lusa o “ jeitinho brasileiro”, o gosto pela degola, o messianismo (espera por milagres) e a 
valorização do ócio.  

Quanto ao “ jeitinho” , a autora/narradora explica ter surgido através da luta pela 
sobrevivência dos judeus perseguidos pela inquisição, os quais “driblavam” os inquisidores tendo uma 
crença e aparentando outra. Segundo Ângela Dutra, os sefarditas são nossos mestres desconhecidos, pois 
“marcaram indelevelmente o caráter luso-brasileiro”3.  Enquanto que Sérgio Buarque parece explicar o 
“ jeitinho brasileiro” pelo espírito de aventura vindo dos portugueses, estimulado pela “ânsia da 
prosperidade sem custos, de títulos honoríficos, de posições e riquezas fáceis, tão notoriamente 
característica da gente de nossa terra [...]” 4 . Esta é também a explicação do autor para a valorização do 
ócio pelos portugueses que foi herdada pelos brasileiros e que, de outro modo, a autora/narradora de O 
português que nos pariu relaciona com ensinamentos vindos da inquisição, dizendo: 

 

A inquirição, que ensinou-nos o desmérito do trabalho, também inculcou-nos o vício de 
olharmos de esguela as atividades manuais, carentes do bom diploma: simples serviços 
rasteiros desonram o trabalhador. Se é preciso trabalhar, o digno é ser doutor. Ao menos 
garante servos saracoteando em volta. (p. 60). 
 

Sérgio Buarque no fala ainda do “homem cortes” brasileiro que contrasta com o caráter 
violento apresentado pela autora quando aponta para o gosto pela degola herdado dos lusos via influência 
sefardita, durante o período da Reconquista. 

 

Durante o período da Reconquista – retomada do território português que permanecia em 
mãos infiéis – os mouros também acreditavam travar a jihad, ou Guerra Santa. Portanto, 
não conversaram. Respeitaram sua crença e enfiaram as cimitarras em gargantas lusas na 
maior sem-cerimônia. Os cristãos acharam prático e aprenderam a lição. O  português que 
nos pariu tornou-se mestre no assunto. Mais tarde, ensinou-nos a técnica. Nós, brasileiros, 
não decepcionamos: em dois tempos, tornamo-nos craques. Nas Guerras de Independência, 

                                                
1 Eunice de Morais é Mestre em Estudos Literários pela UFPR e exerce função de coordenadora do curso 
de Letras na FACEAR – Faculdade Educacional de Araucária. 
2 HOLANDA, Ségio B. de. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 40. 
3 MENESES, Ângela Dutra. O português que nos pariu. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. p.42. As 
citações desta obra serão seguidas apenas do número da página de onde foram colhidas. 
4 HOLANDA, p.46. 
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no Contestado e durante a Revolução Federali sta (Rio Grande do Sul, final do século XIX), 
o que cortaram de garganta foi uma enormidade. (p.32).  
 

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque diz que o Brasil dará ao mundo o “homem cordial” , 
no sentido de que o brasileiro herdou de seus ancestrais os “padrões do convívio humano, informados no 
meio rural e patriarcal” . 5 (p. 147). Ainda o mesmo autor dirá que:  

 

detestamos notoriamente as soluções violentas. Desejamos ser o povo mais brando e o mais 
comportado do mundo. (...). Modelamos a norma de nossa conduta entre os países mais 
cultos, e então nos envaidecemos da ótima companhia.6 
 

Quanto ao messianismo, que Ângela vai buscar no Sebastianismo, ele é mais uma 
explicação para a crença ou a esperança de milagres pelo povo para alcançar seus desejos. Segundo ela, o 
sebastianismo repartiu-se em “movimentos milagreiros que acreditavam que o rei voltaria e devolveria a 
cidadania aos humilhados portugueses” . Em seguida a esta definição a autora/narradora faz uma relação 
de “movimentos heréticos que pregavam o fim dos tempos” (p.42), esta relação, no entanto, cita apenas 
movimentos brasileiros (se assim podemos chamá-los), São eles: 

 

“Canudos, contestado, Cruzeiro novo, Cruzeiro Velho, Cruzado, Cruzado Novo, Mega-
sena, Loto, Quina – gente o papel principal da novela das oito. De qualquer jeito um 
milagre. Sempre a expectativa de um  milagre.” (p.42). 
 

Já o autor de Raízes do Brasil  expli ca a evasão à realidade pelo “amor pronunciado pelas 
formas fixas e pelas leis genéricas, que circunscrevem a realidade complexa e difícil dentro do âmbito de 
nossos desejos” . Por isso, o brasileiro foge a tudo que represente um trabalho mental aturado e fatigante, 
ele prefere “as idéias claras, lúcidas, definitivas, que favorecem uma espécie de atonia da inteligência”.  
Há, segundo o autor, uma confiança no poder milagroso das idéias que parece revelar o secreto horror dos 
brasileiros à realidade. Assim os elementos selecionados pela autora/narradora de O português que nos 
pariu podem ter uma relação de significado com o messianismo do Sebastianismo, ou seja, eles têm o 
mesmo caráter milagreiro expresso pelo sebastianismo, mas não advêm exclusivamente deste movimento. 
Parece-nos que este não é um caráter da cultura brasileira, mas uma resposta às condições sociais e até 
históricas impostas a uma nação. Os portugueses, sim, viveram o sebastianismo e podem usá-lo como 
explicação a vários aspectos de seu caráter nacional, mas como os brasileiros do século XIX e XX, 
locali zando temporalmente os elementos relacionados pela autora/narradora, guardaram esta herança lusa 
para praticá-la três ou quatro séculos depois? Há aí uma falha na transposição do caráter herdado. Ângela 
Dutra não esclarece a transposição histórica do caráter luso para o caráter brasileiro, o que nos faz 
desconfiar da narrativa, no sentido de que falta à narrativa aspectos factuais da história do Brasil, para 
comprovar a aquisição e a permanência desta esperança do milagre no ser brasileiro. 

Desta forma, recheado de teses historiográficas e não historiográficas, em O português que 
nos pariu, há uma distinção clara entre história oficial e história oficiosa, referindo-se, às vezes, às lendas 
e à história popular, numa tentativa de constituir-se em uma história das mentalidades. Esta forma de 
narrativa histórica, segundo Jacques le Goff, é uma das divisões da História das representações, que teve 
origem no questionamento da noção de fato histórico,  provocando “o reconhecimento de ‘ realidades’ 
históricas” 7. O li vro é, além disso, uma construção da história dos vencidos, que não deixa de ser 
instituída, tanto quanto a história dos vencedores. É bastante claro o posicionamento da autora/narradora 
sobre a história dos vencedores. Vejamos alguns trechos: 

 

a) A história é escrita pelos vencedores. E nem islâmicos, nem judeus sefarditas, tiveram 
um final feli z na Península Ibérica. (p. 38).  
 

                                                
5 HOLANDA, p.147. 
6 Idem, p. 177. 
7 LE GOFF, J. História e memória. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1990. p. 11. 
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b) Debatemo-nos entre as versões oficial e oficiosa. Nosso caráter é complexo, repleto de 
incertezas – estreamos assim. (p.68). 
 
c) A história verdadeira dá de dez na oficial. Nossas cores têm passado. Nasceram em 1401, 
ano em que Brites Pereira aceitou para consorte dom Afonso de Aviz, primeiro dique de 
Bragança. (p.89). 
 

O questionamento da história oficial é já bastante claro e vemos que ele se estende ao 
conceito de documento, quando a autora/narradora trata do registro da palavra caravela que, segundo ela, 
pode ser encontrado em documento de 1225, firmado em Vila Nova de Gaia. A autora/narradora conclui: 
“Sem dúvida, a vocação marítima lusitana é mais antiga do que conta a história oficial” . (p.63). Este 
questionamento é, na verdade, o caráter mais interessante da obra, pois justifica toda a sua construção 
narrativa, toda a sua estrutura. Desde o início do li vro as críticas à história estão presentes, ainda que de 
forma menos direta, apontando já para a idéia de uma história dos vencidos, marcada pelo traço oficioso, 
que se confunde com a história dos vencedores (marcada pelo traço oficial). Assim, Ângela D. Meneses 
que em tantos momentos exalta a nação portuguesa com o intuito de transferir esta exaltação aos 
brasileiros, seus leitores, diz o seguinte: 

 

e principalmente pelo questionamento à história oficial, que aqui parece se distinguir da 
oficiosa pela referência aos documentos, havemos de considerar o caráter ensaístico da 
obra. A discussão que o li vro propõe vai além da questão da formação cultural da nação 
brasileira e alcança questões conceituais e estruturais sobre a construçã[...] Os portugueses 
inventaram o mulato enquanto arquitetavam a ideologia da segregação. Tudo ao mesmo 
tempo, servido em bandeja de prata e temperado pelo axioma do amor cristão. Discurso 
lindo, realidade nem tanto. Mas a gente continua discursando e fingindo que acredita. 
Sobrevivemos assim há milênios – os fatos impor tam pouco, o impor tante é o que se 
diz. (p.17, grifos meus). 
 

A história oficial é “o que se diz”, na afirmação de Ângela Meneses e não pode 
simplesmente ser ignorada. Por isso, há no li vro recorrências tanto a fatos não documentados quanto à 
história popular e à história oficial. Há no texto expressões como: “não existem documentos claros sobre 
este período...” ; ou “dizem, não há provas documentais que...” ; ou “desconfia-se que” ; “pode ser que...” ; 
entre outras que marcam a importância dos registros históricos como quando diz que a “história não 
esclarece a dúvida, mas registra a chegada de novo exército cristão, reforçado pelos cavaleiros templários, 
guerreiros respeitados.” (p.35). O que demonstra que a história oficial é, muitas vezes preenchida pela 
oficiosa e em alguns momentos a autora/narradora dá preferência à história oficiosa, por considerá-la 
mais plausível ou mais objetiva, como em: 

 

Tudo indica que já nascemos embromando. Quando despachou Cabral para Calecute, 
Portugal pretendia, simplesmente, sacralizar a posse de terras que Duarte Pacheco visitara, 
talvez em 1497. Naturalmente, há a versão oficial: tempestade, pane nos instrumentos de 
navegação, perda da rota, tosse, gripes e resfriados. De repente... oh, eis que surgem, ao 
horizonte, as palmeiras onde cantam os sabiás. As sabiás, Gonçalves Dias ignorava que 
sabiá macho não canta. (p. 68). 
 

Diante deste entrecruzamento da história oficial com a oficiosa o da narrativa da história. 
Neste sentido, observamos que o questionamento que a autora/narradora faz sobre a verdade exposta pela 
história oficial e a utilização desta mesma história para dar credibili dade ao não oficial é um processo de 
construção narrativa próximo ao utilizado pela ficção histórica.  

Passamos, agora, a uma avaliação da função do narrador em O português que nos pariu,  
que aponta para outras considerações a respeito da obra. 

Não há dúvidas de que o narrador desta obra se identifica com a autora, o que poderia nos 
levar a concluir de imediato que este é um narrador historiador. Porém, há também alguns elementos 
narrativos que nos levam a questionar esta conclusão imediata. Por exemplo, o relacionamento deste 
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narrador com o leitor (ou leitores) explícito na narrativa e as referências aos historiadores, que assinalam 
que o narrador não é historiador, mas assume a sua função durante a narrativa. 

A presença do leitor é marcada pela referência a uma segunda pessoa, que é tratada o tempo 
todo pelos pronomes “você” , nós ou a gente e pelo uso de verbos no imperativo em trechos como: 

 

Coloque uma vasilha dentro d’água. A massa só alcançará o ponto exato se os ingredientes 
forem misturados em recipiente mergulhado na água salgada. Senão, a receita desanda. (p. 
13).  
 

Esta “Receita de português” , que didaticamente ensina ao leitor a formação da nação 
portuguesa, é uma síntese histórica amplamente comentada pela autora/narradora. Seu caráter humorístico 
revela, talvez, uma intenção de tornar a narrativa mais distante das formalidades do texto histórico, 
principalmente mais distante das obras didática de uso escolar. E, ainda, confirma o perfil do público 
leitor a que se destina a obra, que foi antecipado pelo título O português que nos pariu, o qual revela a 
informalidade e o tom de brincadeira e ironia presentes na narrativa.  

O diálogo que a Autora/narradora mantém com o leitor nos lembra, ainda que de longe, a 
relação narrador/leitor em Machado de Assis. Ela inicia a narração que culminará na briga entre os filhos 
de dom João VI: um liberal e outro conservador, mas não a desenvolve, dizendo aos leitores que “quem 
quiser saber do acontecido, descubra sozinho. Ou espere a nova  edição deste li vro.”  (p.145). Este leitor, é 
um personagem que acompanha e, de certo modo, direciona a narrativa pela sua localização temporal. É o 
leitor adolescente do ano 2000, com toda a sua bagagem lingüística e toda a sua informação cotidiana. Ele 
é, certamente, uma variável dentro da narrativa de O português que nos pariu, justamente por esta 
locali zação temporal, marcada em trechos como:  

 

Hoje, se pegarmos um avião da Espanha para Calcutá e aterrissarmos no caribe, só há duas 
possibili dades: ou o piloto bebeu, ou seqüestraram o avião. Claro, você também pode estar 
no avião errado. Chance remotíssima, os embarques são controlados eletronicamente”. (p. 
61). 
 

Ou ainda em: “Em 2001, 21 de abril foi numa quinta-feira. Em 2004 e 2005 este feriado 
cairá numa segunda e numa terça-feira – oba!” . (p. 135). Esta informação é seguida por outra que anuncia 
a morte do Marques de Pombal, no dia 8 de maio de 1782.  

Esta construção sobre o tempo passado, atravessado pelo tempo presente, marca a variação 
temporal da narrativa, que parece nos querer mostrar que o tempo do calendário, o tempo 
fenomenológico, segue a sua seqüência e está reinscrito na narrativa, assinalando o seu aspecto 
cronológico, porém esta cronologia é entrecortada por divagações e comentários sobre o presente do leitor 
que quebram esta cronologia histórica, sem destituí-la. Deste modo, considerando a definição de P. 
Ricouer8 sobre a narrativa histórica que é a “reinscrição do tempo fenomenológico sobre o tempo 
cósmico” 9, podemos dizer que O português que nos pariu é uma narrativa histórica. No entanto, não 
podemos ignorar a presença deste leitor, como uma refiguração, para usar a terminologia de Ricouer, 
variável e portanto, ficcional na narrativa.  

Podemos observar, ainda, que há variações discursivas que caracterizam a  aproximação ou 
o distanciamento da autora/narradora em relação ao leitor. Vejamos:  

 

a) Foi ordem de El Rey, o venturoso dom Manuel: “Misturem nosso sangue” . Grande dom 
Manuel, sabia direitinho que se Portugal evitasse os diferentes, acabaria engolido por eles. 
(p. 18). 
 
b) Uma ordem de dom Manuel, orientando os colonizadores a “misturar seu sangue ao 
sangue de todos os povos” , revive a ideologia templária de confraternização dos povos. [...] 

                                                
8 RICOUER, P. Tempo e Narrativa. (Tomo III) . Trad. Roberto L. Ferreira. São Paulo: Papirus, 1977. p. 
218. 
9 Idem, p.218. 
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Dom Manuel não era tolo. Sabia que, sem se misturar um país de 3 milhões de pessoas 
jamais controlaria a vastidão de terras recém-descobertas. (p. 75-76). 
 

Apesar de Sérgio Buarque de Holanda afirmar que a miscigenação não era novidade para os 
portugueses, que já se misturavam aos povos africanos, a autora parece louvar a atitude de dom Manuel, 
como uma saída para nunca morrer. Nas citações acima, podemos ver que a autora/narradora apresenta a 
mesma idéia sob duas formas discursivas. Na primeira, o discurso direto, apresentando a fala de dom 
Manuel, traz o personagem histórico à presença do leitor, o que lhe permite comentários em uma 
linguagem informal que o aproxima também do leitor. Na segunda, o discurso indireto, que cita, 
provavelmente, a narrativa de um historiador que não nos é apresentado, já que a obra não apresenta 
relação bibliográfica da pesquisa. Esta citação formal é própria da narrativa da história, que marca o 
distanciamento do leitor. 

Assim, O português que nos pariu apresenta um jogo narrativo em que cabem formalidade 
e informalidade, história oficial e oficiosa, aproximação e distanciamento do leitor. No entanto, o jogo 
que provoca o leitor experiente é o jogo em que se transpõe a cultura portuguesa para a brasileira, ainda 
que de forma um tanto precária como já pudemos observar, a história dos brasileiros para a sua própria 
história, em que refigura seu bisavô português. Deste modo a história dos brasileiros é também a sua 
história biográfica. A narrativa, no último capítulo do li vro de Ângela D. de Meneses, passa para a 
primeira pessoa e a autora/narradora é também personagem desta história. 

Neste capítulo intitulado “Nossos bisavós portugueses” , a autora/narradora que desde o 
início fez referências aos “historiadores” para apresentar versões sobre o narrado, lembrando ao leitor que 
este narrador não é historiador, mas uma jornali sta carioca, esta autora/narradora apenas exerce a função 
de historiadora e, como nos diz Ricouer, paga sua dívida para com os mortos. Ela se apresenta como 
descendente do português João Jorge Gaio Junior, que chegou ao Brasil em 1882, fugindo de uma crise 
econômica que ocasionou uma imensa imigração lusa. É a este português que o li vro é dedicado pela 
autora antes mesmo de tornar-se narradora. A jornalista encontra no bisavô a motivação, que parece ser 
maior que a comemoração do descobrimento do Brasil, para buscar os detalhes da história: 

 

Seu Gaio era pai de minha avó materna, detalhe que, em nossa cultura matrilinear, explica 
sua forte presença em minha vida e o fato de eu tentar, escrevendo, refazer-lhe os caminhos 
– quem sabe não tropeço em alguma coisa e posso re/encontrá-lo? (p.147). 
 

Seu Gaio é a homenagem explícita da obra, enquanto que a homenagem ao descobrimento 
ficou por conta dos resenhistas de jornais e revistas, na ocasião de seu lançamento, como um recurso de 
marketing. Ao refazer o caminho inverso ao do descobrimento, Ângela D. de Meneses quer leva o leitor à 
história de Portugal, fazendo-o encontrar-se com uma história da cultura brasileira, na qual pode ser 
inserida a história de cada brasileiro e ela insere a sua própria. Há, assim, uma transposição da história 
canônica para a história de seu Gaio, um nome entre tantos imigrados de Portugal. 

É através deste personagem, um anônimo da história, que a autora/narradora se permite 
relatar suas próprias experiências, assumindo, definitivamente, sua função de personagem, de testemunha 
da história: “ Eu mesma, ao vivo e em cores, passei pela experiência de aceitar o convite para tomar um 
café no aeroporto de Lisboa.(...)” (p.151). Este é o ponto máximo da aproximação da autora/narradora 
com o leitor. Ela utiliza a própria história para convencer o leitor de que tudo o que foi dito anteriormente 
é verdade. A pretensão à verdade é uma característica do historiador e do jornali sta; da história, da 
informação e da notícia e o texto de Ângela Dutra de Meneses é um misto destas três modalidades, por 
seu caráter ensaístico, com a instância ficcional, por seu discurso variável, pela presença explícita do 
leitor e pela auto-referência da autora/narradora como personagem da história.  

Esta mistura formal e discursiva apresentada em O português que nos pariu, leva a um 
questionamento sobre a catalogação do li vro enquanto obra histórica, mas isto não quer dizer que esta 
possa ser destituída de imediato, pois não oferecemos aqui nenhuma catalogação mais adequada. 

 

RESUMO: Este trabalho é um questionamento sobre a construção narrativa da obra O português que nos 
pariu (Relume Dumará, 2000) de Ângela Dutra de Meneses, catalogada como narrativa histórica. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Identidade; história; narrador. 
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A abordagem do conceito de fronteira pode ser feita à luz de inúmeras vertentes como a de 

fronteira religiosa, cultural, lingüística, dentre muitas outras. Em todos os casos estaríamos tratando de 
construções ancestrais e longínquas que resultam em realidades originais correspondentes aos anseios das 
populações construtoras. Neste trabalho, no entanto, a nossa opção de análise recai sobre a fronteira física 
entendida enquanto construção políti ca e militar, arbitrária e indiferente aos interesses das populações e 
refém apenas dos acordos e tratados políti co-diplomáticos reali zados pelas elites políticas num processo 
que se estende até os dias de hoje. Recordamos, no entanto, que a concepção de fronteira físico-políti ca 
que temos hoje completa-se, apenas no século XIX e tem sido revista desde fins do século passado à luz 
do processo de globalização.  

Neste trabalho recuaremos nossa análise à época medieval quando, segundo a 
historiografia, as fronteiras físico-políti cas começam a ganhar os primeiros contornos definitivos. 
Propomos um alargamento desta idéia apontando a desconsideração por parte de importante parcela das 
elites políticas em relação à fronteira física. Uma desconsideração que tem a ver com a fragilidade de um 
conceito maior que subjaz o de fronteira, o conceito de Estado. Segundo Joseph Strayer, este conceito só 
está completamente construído, de um modo geral,  no século XIX, ainda que suas bases já estejam 
presentes na época medieval. Este pesquisador coloca  três critérios definidores de um Estado, que 
corresponderiam a estágios de aperfeiçoamento das estruturas estatais: 
 

Para resumir esta primeira parte, diremos que os nossos critérios são os seguintes: o 
aparecimento de unidades políticas persistentes no tempo e geograficamente estáveis, o 
desenvolvimento de instituições permanentes e impessoais, o consenso em relação à 
necessidade de uma autoridade suprema e a aceitação da idéia de que esta autoridade 
deve ser objecto da lealdade básica dos seus súditos ( STRAYER: 16). 

 

Este último critério de abstração da lealdade dos súditos a um nível estatal não está presente 
nas realidades políticas medievais. O poder régio apoia-se, especialmente no nível da sua sociedade 
políti ca, em vínculos pessoais, daí que a natureza do poder régio medieval seja pessoal. Por isso não 
concebemos que a nível das elites de poder, especificamente dos grupos nobil iárquicos esteja 
desenvolvido, mesmo na baixa Idade Mèdia, o último critério de que nos fala Strayer., o sentimento de 
pertença a algo comum e abstrato, rotulado de Estado. Estas elites dispõem de concepções próprias de 
pertença a algo comum, muito mais antigas que o próprio Estado: as teias de vinculação linhagística 
fortalecidas pela estrutura vassálica. Afinal, as linhagens antecedem em séculos a instituição monárquica, 
realidade constantemente lembrada na literatura linhagística1 que conecta os nobres do século XIV aos 
primeiros homens criados, numa estratégia de afirmação frente aos monarcas que passa pela via literária. 
A nobreza antecede também a realidade de fronteira pois apóia-se numa rede muito mais ampla, 
ignorando, assim,  os limites físicos dos reinos. Quando falamos de sociedade políti ca referimo-nos a 
todos os grupos sociais com capacidade efetiva e contínua para a prática do poder políti co, tanto pelo que 
exercem eles por si mesmos como sua intervenção ou participação no poder da monarquia. Os três setores 
a distinguir dentro deste conceito seriam o eclesiástico – dirigido pelo alto clero- o nobili árquico e o 
próprio das aristocracias que encabeçam os governos locais. Dentro deste conceito de sociedade políti ca 
detemo-nos, neste trabalho, no setor nobili árquico.  

É difícil falarmos, na Península Ibérica, de uma nobreza puramente portuguesa ou 
castelhana ou mesmo aragonesa e navarra. Os laços familiares que unem a alta nobreza peninsular são tão 

                                                
1 Livro de Linhagens do Século XVI e Portugaliae Monumenta Historica..., Livros Velhos de Linhagens. 
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estreitos que poderíamos arriscar dizer que a Península Ibérica  pelo menos até a segunda metade do 
século XIV, trata-se de um espaço geográfico onde linhagens poderosas entrecruzam-se e estabelecem 
suas raízes. Predomina a solidariedade linhagística. 

Cabe aqui, ainda uma outra reflexão geral. A nobreza desenvolve durante toda a Idade 
Média, estratégias matrimoniais e patrimoniais que buscam fortalecê-la enquanto grupo. Estratégias que, 
no entanto, acabam por ter resultados contraditórios. Assim, as estratégias matrimoniais estabelecidas 
pela nobreza no sentido de sedimentar as alianças intra e inter-linhagísticas, resultam na construção de 
uma base fixa de apoios que em momentos de ameaça despoleta a atuação dos vínculos linhagísticos, 
acima de qualquer outra fidelidade, mesmo régia.  

Quanto às estratégias patrimoniais, geram indivíduos excedentes, excluídos pelo sistema de 
sucessão patrimonial agnático que beneficia os primogênitos e que vai se consolidando especialmente 
entre os séculos XIII e XIV2. Indivíduos excedentes cuja mobili dade e desvinculação os empurra para 
outros reinos em busca de condições de estabelecimento. Excedentes das grandes casas senhoriais que se 
constitutirão enquanto indivíduos descomprometidos com os laços linhagísticos, li vres para assumirem 
uma posição individual, segundo seus interesses pessoais, nos momentos de disputa entre reinos. 

A composição da maior parte da alta nobreza que cerca os reis portugueses é oriunda de 
ramos secundários ou ilegítimos das principais linhagens castelhanas. Migração que é constante durante 
toda a Idade Média mas que se acentua à partir do reinado de Dinis, resultado da situação de instabili dade 
e revoltas nobili árquicas que assolam o reino de Castela, desde o reinado de Sancho IV até o de Pedro, o 
Cruel3, com continuidade na dinastia Trastâmara. Passam ao reino vizinho fugindo de perseguições e 
vinganças partidárias, ramos mais fracos de linhagens onde mesmo os cabeças de linhagem são 
atingidos4. 

A primeira fase da monarquia portuguesa, que vai de Afonso Henriques (1139- 1185) a 
Sancho II (1223-1245), é geralmente caracterizada como uma monarquia de cariz guerreiro. Após a 
autonomia do Condado Portucalense em relação a Leão, Afonso Henriques tem de lidar com várias 
fronteiras de hostilidades, para construir as bases territoriais do reino e garantir sua autonomia.  

A primeira fronteira de hostil idades é frente aos cristãos. Leão que tenta recuperar o 
Condado e a Galiza, cujos Condes pretendem a unificação com Portucale. Outra fronteira é a dos 
muçulmanos, fronteira apontada como religiosa, pois corresponde a uma das fronteiras da Cristandade. 
No contexto da Península Ibérica, os interesses políti cos dos reinos cristãos oscilando entre a unificação e 
a autonomia geram, em casos bastante recorrentes, alianças de reinos cristãos com muçulmanos contra 
outros reinos cristãos. Daí que as fronteiras de hostilidades de Afonso Henriques tenham, em muitos 
momentos conjugado forças e se tornado um inimigo único.  

Nesta primeira fase da monarquia portuguesa vivia-se ainda um contexto de intensa 
Reconquista cristã  em toda a Península Ibérica. O esforço do rei português para construir a definição 
territorial de Portugal é constante e caracteriza sua política externa. A nível interno sua política 
diversifica-se em inúmeras estratégias complementares à políti ca externa. Assim, o repovoamento é o 
eixo da manutenção dos territórios reconquistados e a concessão de forais e consequente instituição de 
Municípios ou Concelhos, com várias isenções e privilégios nestes territórios recém-conquistados 
estimula a fixação de populações nesta franja móvel que se chama fronteira. O reconhecimento régio de 
senhorios de natureza específica, como as beetrias5, nestes “extremos” ,  constitui idêntica estratégia 
voltada para os senhorios. 

A mesma políti ca seguirão seus descendentes, primeiros representantes da dinastia de 
Borgonha até pelo menos Sancho II , quando a estagnação do processo de Reconquista na Península muda 
o sentido da política externa e interna dos reinos peninsulares, especialmente Portugal. Os casamentos 
entre representantes das Casas régias portuguesa e peninsulares resultantes de tratados de paz e alianças 
políti cas não promovem uma significativa alteração dos limites fronteiriços do reino pois envolvem terras 
e castelos de pouca expressão e em muitos casos de domínio temporário. Além disso, a relação risco / 
benefício destas alianças é sempre incerto, frente à constante ameaça de integração do reino português em 
Castela. Uma ameaça real que gerou vários consórcios régios portugueses com representantes das Casas 
régias exteriores ao círculo leonês-castelhano e algumas vezes mesmo, exteriores à Península Ibérica. 

Um segundo momento da monarquia no que respeita à fronteira é o que se abre com o 
reinado de Afonso III ( 1248- 1279) e seu filho, Dinis (1279-1325) e nos leva até  Fernando (1367-1383), 
o último rei da dinastia de Borgonha e limite, neste trabalho, da nossa análise. 

                                                
2 MATTOSO, 1985,a, p.47-56 e Id., b, p.373-417. 
3 FERNANDES, 2000,b, p.136-144. 
4 FERNANDES, 2003,  p.321-5. 
5 FERNANDES, 2001,c,  pp. 75-93 



342     O CONCEITO DE FRONTEIRA NAS FONTES MEDIEVAIS PORTUGUESAS 

 

Numa perspectiva panorâmica da questão poderíamos dizer que os acordos de 1264 e o 
tratado de Badajoz de 1267, assinado no reinado de Afonso III , definem a fronteira física sudeste do reino 
português. Estabelecem o usufruto do reino do Algarve por Portugal, ainda que colocando o reino 
português numa posição de vassalagem em relação a Castela.  No entanto, são as iniciativas régias daí 
derivadas que gerarão a novidade no contexto das monarquias medievais. Afonso III é inequivocamente 
considerado o maior implementador das iniciativas de centralização monárquica do reino português à 
partir da orquestração e apli cação de medidas de caráter legislativo e judicial em Portugal. Afonso II I 
encara as novas realidades do seu contexto, no qual o esforço de Reconquista encontra-se esgotado e 
utiliza-se de modernas estratégias de governação importadas da Escola de Bolonha, da Corte de Luís IX 
de França, onde foi criado e dos modelos da corte de Afonso X de Castela, seu sogro. Afastada a iminente 
preocupação com a definição territorial do reino, Afonso III volta-se para o seu ordenamento jurídico-
administrativo6, buscando estabelecer  os âmbitos e limites do exercício de seu poder régio e da delegação 
de atribuições a seus representantes dentro deste espaço definido como reino português. 

O seu sucessor, Dinis, assina o Tratado de Alcanices com Castela, em 1297, fixando 
definitivamente as fronteiras portuguesas e dá continuidade à política paterna de centralização do poder 
régio e correspondente maturação das estruturas municipais que a suportam 7. No mesmo sentido 
caminham os reinados de Afonso IV (1325-1357) e Pedro I (1357-1367). Aparentemente, a fronteira 
física parece uma realidade estável , no entanto, o reinado de Fernando (1367-1383) demonstrará a 
fragilidade desta interpretação.  

Já desde Afonso IV desenrola-se a Guerra dos Cem Anos, inicialmente promovida entre a 
França e a Inglaterra, mas só no reinado de Fernando, o reino português intervirá diretamente nas 
hostilidades, envolvendo-se na disputa pelo trono castelhano usurpado por Henrique Trastâmara, numa 
das periferias do conflito, a Península Ibérica. Tal mudança de posição tem tido várias interpretações, 
dentre elas a que imputa a Fernando uma ambição desmedida, a integração de Castela por Portugal8, o 
que resultaria numa significativa ampliação da fronteira física do reino português. A partir de nossas 
pesquisas concluímos que o móbil de tal inflexão no posicionamento português frente à guerra tem outras 
explicações que resultam da pressão de um contexto internacional que não permite mais a neutralidade do 
reino português, situado num dos espaços de conflito da Guerra dos Cem Anos, como a Península 
Ibérica9. Pressionado, Fernando oscila, durante todo o seu reinado entre o eixo franco-castelhano ( que 
envolve ainda a Flandres)  e o eixo anglo-imperial, evitando a absorção por qualquer um dos dois. As 
estreitas ligações familiares entre as Casas régias abonavam, praticamente qualquer pretensão à Coroa 
alheia, e mais importante ainda, as vinculações linhagísticas da nobreza peninsular e mesmo européia 
reforçavam esta tendência, independente da naturalidade dos indivíduos.  

O trânsito de indivíduos e grupos nobres de um reino a outro, seguido de seu 
estabelecimento é bem definido por Salvador de Moxó como uma das características da nobreza 
medieval, a “extraterritorialidade”10 . Esta característica está presente desde antes do século XII quando 
surge o reino português, no entanto, é no contexto do reinado de Fernando, durante as três guerras 
promovidas contra a Castela Trastâmara que ficará mais nítida a indiferença das elites de poder que 
acompanham o rei português, em relação à idéia de pertença a algo comum, um espaço físico onde as 
aspirações e lealdades dos indivíduos sejam conjuntamente canalizadas para uma autoridade impessoal, 
um Estado e a defesa de sua correspondente fronteira. Os partidarismos dos representantes destas elites 
mostram claramente que a fronteira, neste século XIV, ainda não tem, para eles, validade institucional. E 
o mais importante, por estarmos tratando de uma realidade “pré-estatal” , a natureza das relações políti cas 
é pessoal, como acima dissemos, e portanto, as políticas régias são ainda francamente influenciadas por 
estes partidarismos pessoais e de grupo destas elites de poder. 

Outros aspectos do poder régio devem ainda ser considerados. Desde os inícios da 
monarquia portuguesa, os reis, como vimos, fomentam o fortalecimento da base municipal, não-nobre. 
Com isto, além de estabelecer as bases patrimoniais do reino fortalecem uma força sócio-políti ca de 
equilíbrio frente às constantes pressões nobili árquicas. O objetivo deste jogo de relações políti cas é o 
equilíbrio régio frente aos nobres e aos municípios, representantes do povo.  Mas o resultado é que os 
ritmos e o sentido da  evolução da instituição nobili árquica e a da base municipal são distintos. A força 
conservadora será a nobreza e a força dinâmica, os municípios. Conforme veremos, as estruturas estatais 
serão mais precoces na base municipal, convivendo com estruturas conservadoras, feudais, nobili árquicas, 
no mesmo reino. Para cada uma das forças o conceito de fronteira terá uma entonação diferente. 

                                                
6 FERNANDES, 2000, c. 
7 FERNANDES, 2001, a, p. 1453-67. 
8 ARNAUT, p.11-33 e AYA LA MARTINEZ, e RUIZ DE TOLEDO, p.233-45. 
9 FERNANDES,2003. 
10 MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, p. 21, n. 57. 
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Assim, após esta breve introdução dos pressupostos que envolvem a natureza do poder 
régio e suas interações com a sociedade políti ca que cerca os reis medievais, podemos partir para a 
análise da fronteira na Península Ibérica e averiguar da sua validade enquanto construção políti co-militar 
para as elites de poder. Uma idéia que colide, nas fontes li terárias, chancelares e legislativas com outros 
conceitos que lhe estão adscritos como o de estrangeiro, o de traidor e o de naturalidade, dentre outros.  

Utili zaremos neste trabalho uma metodologia de análise historiográfica de base 
prosopográfica o que nos levará ao estudo da trajetória de alguns nobres, que vivem no reino português, 
representantes daesta sociedade políti ca e que constituirão excelentes modelos de exposição das 
definições apresentadas. Trabalhos da mesma natureza vêm se desenvolvendo em quase todos os meios 
historiográficos europeus, já há duas décadas.Trabalhamos na linha de pesquisadores como Salvador de 
Moxó, Marie-Claude Gerbet Rafael Sánchez-Sauz, Garcia Oro, Leontina Ventura e Rita Costa Gomes11. 
A preconizada individualização generacional de Salvador de Moxó acompanha a nossa seleção destes 
indivíduos e dá maior respaldo às conclusões pois estas se pautam em individualidades destacadas do 
grupo nobili árquico no seu contexto, responsáveis pela representação do seu grupo ou linhagem no reino 
e pela divulgação de modelos de comportamento e ação políti ca. Não trabalhamos com um corte 
horizontal no grupo nobil iárquico como alta e baixa nobreza, pois conforme o contexto, os mecanismos 
de ascensão e decadência dos indivíduos próximos aos monarcas promovem importantes mudanças na 
composição dos quadros desta sociedade políti ca, independentemente da posição linhagística, além de 
diluir os grupos predominantes. Buscamos, assim, extrair, à partir da análise de casos comparados, 
realidades historicamente comprováveis, uma postura deste grupo frente ao conceito de fronteira física. 

A nossa hipótese é que as elites de poder ainda que tenham participado na construção das 
fronteiras físicas das monarquias medievais, não as consideram de forma  prioritária nas suas  relações 
políti cas. Para eles a fronteira é uma ficção mais que uma realidade, é mais uma fronteira imaginada que 
uma fronteira real. Senão vejamos. 

João Afonso de Albuquerque, português, criado em Castela, goza, junto ao rei castelhano 
Afonso XI, de uma privança semelhante à de Pero Fernández de Castro, castelhano criado em Portugal e 
retornado a Castela. Ambos acompanham o cortejo de coroação do monarca castelhano numa posição de 
privilegiados na Corte12. Ambos participarão das campanhas andaluzes e estarão juntos no cerco de 
Gibraltar de 133313. A ligação de ambos à Casa régia portuguesa, seja devido ao nascimento, seja à 
privança, manifestar-se-á num dos momentos de hostilidade entre Afonso XI de Castela e Afonso IV de 
Portugal14. Findo o dissídio entre os dois reinos, Albuquerque conduz a Infanta Constança Manuel ao 
reino português, onde se casa com o Infante português15,. Neste séquito vai para Portugal, Inês de Castro, 
filha natural de seu companheiro Pero Fernández de Castro16, que manterá com o Infante português 
Pedro, uma ligação estreita e duradoura.  Alguns anos mais tarde, João Afonso de Albuquerque retorna a 
Castela, acompanhando, então, a filha de Afonso IV de Portugal, Maria, sua prima, esposa de Afonso 
XI17.  

Observamos, ainda, que nos momentos de cisão entre monarquias a nobreza de cada um 
dos reinos envolvidos divide-se internamente em partidarismos relacionados às suas condições 
particulares de criação e estabelecimento mais que à sua naturalidade. Nas crises internas, a nobreza 
divide-se em função da teia de fidelidades criada para a sua própria ascensão. Assim, compreendemos o 
descontentamento de Pero Fernández e João Afonso de Albuquerque diante do estreitamento das relações 
de Afonso XI, rei de Castela com Leonor de Guzmán, sua barregã, para desgosto da rainha Maria18. Mais 
que o perigo que representava a  influência  dos Infantes bastardos junto à Coroa de Castela, o 
posicionamento de crítica e desagrado de Castro e  Albuquerque nesta questão deve-se à proximidade que 
tinham à Casa régia portuguesa. Tal proximidade exigia que estes nobres pusessem cobro às humilhações 
infringidas por Afonso XI à sua esposa, filha de Afonso IV de Portugal, a quem Pero Fernández e João 
Afonso deviam parte da sua criação, para além do parentesco de Albuquerque com a rainha que ele 
próprio escoltara desde Portugal. O Castro e Albuquerque cumprem, assim, seu papel de fiéis, não apenas 

                                                
11 Buscar as referências dos títulos destes autores nas referências bibliográficas. 
12 RODRÍGUEZ AMAYA , p.190-2. 
13 GARCIA ORO, p.11. 
14 O rei castelhano, Afonso XI, não permite que Constança Manuel, filha do Infante castelhano Juan 
Manuel, saísse de Castela para  consorciar-se com o Infante D. Pedro de Portugal, herdeiro de Afonso IV, 
ainda que já tivesse sido repudiada pelo mesmo Afonso XI. ZURITA,t.II I, p.420.  
15 LOPEZ de AYA LA, p.30-1 e GOMES, 1995, p.58 e p.163, nota 63.  
16 LOPES, 1984, (CDP), p.XXIII - XXV III . 
17 História de Portugal, v.2, p.484-6. 
18 RODRÍGUEZ AMAYA , p.193-4 e TORAÑO, p.37. 
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do rei castelhano, mas também do rei português, buscando concil iar interesses e fidelidades que em 
alguns momentos eram impossíveis de concili ar. 

Pero Fernández de Castro, morre de peste no cerco de Algeciras de 134319. Idêntico destino 
aguarda o rei Afonso XI, no segundo cerco de Algeciras em 1350. Acontecimentos que determinam uma 
significativa alteração no quadro de fidelidades da Corte régia castelhana. Desaparecido o rei e o seu 
maior privado, é o momento de um verdadeiro expurgo, seguido da ascensão dos grupos que até então 
mantinham-se em compasso de espera. Assim, vemos que a ascensão ao trono castelhano de Pedro, o 
Cruel, sucessor de Afonso XI, dada em condições de fragilidade, devido a sua pouca idade e saúde frágil, 
agrava ainda mais esta incerteza de posições20. 

A projeção de Albuquerque, amparada na privança de que sempre gozou junto à rainha 
Maria, e nas condições em que se dá, permite que inicialmente busque impôr ao  novo rei, a necessidade 
de estabelecimento de vínculos matrimoniais com o reino de França, a fim de buscar uma colocação 
vantajosa para si e para o reino no contexto da Guerra dos Cem Anos21. No entanto, o repúdio de Pedro, o 
Cruel a Branca de Bourbon e a sua aproximação a Maria de Padilha e seu clã familiar, será o estopim de 
uma nova crise que exigirá uma redefinição de fidelidades e uma conseqüente instabil idade de posições. 
A posição de Albuquerque encontra-se ameaçada22 , situação que gera uma revolta nobili árquica, na qual 
o rei castelhano, disputa a um nobre português a primazia da condução de seu próprio reino. 

No contexto desta revolta, destacar-se-á um outro representante da linhagem dos Castro, 
um filho natural de Pero Fernández, Álvaro Peres de Castro23. Pela linha materna era parente das 
principais linhagens estabelecidas no reino português24, além de ser irmão de Inês de Castro25. Álvaro 
Peres de Castro, tem, portanto, estreitos laços familiares inclusive junto à Coroa régia portuguesa, 
especialmente após a ascensão de Pedro I, em 1357. 

Antes disto, porém, encontra-se integrado em Castela junto a João Afonso de Albuquerque. 
Em várias ocasiões demonstrará sua aproximação a este personagem, partilhando dos riscos a que a 
hostilidade do novo rei castelhano, Pedro, o Cruel submeterá seus inimigos. Álvaro Peres e Albuquerque 
procuram refúgio na Corte portuguesa de Afonso IV, onde nem os embaixadores de Pedro, o Cruel, 
conseguem obter a extradição de Albuquerque, que era sobrinho do rei português26. Estreita malha de 
ligações que impõe prioridades. 

Álvaro Peres de Castro, ainda no reinado de Afonso IV, será encarregue de oferecer a 
Coroa de Castela ao então Infante português, amante de sua irmã, Pedro. Uma proposta gestada por 
Albuquerque e os Infantes bastardos de Castela, mas que o rei Afonso IV de Portugal não permite ao filho 
aceitar27. Proposta que favorecia a causa de Albuquerque, mas principalmente a causa pessoal de Álvaro 
Peres de Castro. Pedro, o Cruel, ao tomar conhecimento do que se tramava contra ele, abandona Juana de 
Castro28, irmã de Fernando Peres de Castro. 

Fernando de Castro, ao contrário de seu meio-irmão,  assume inicialmente uma postura de 
neutralidade neste contexto de revolta nobili árquica contra o rei castelhano, mas após o abandono de sua 
irmã, Fernando de Castro une-se aos revoltosos.  

No entanto, a morte de Albuquerque em 1354 e o desastre do cerco de Toro, imposto ao rei 
castelhano, promove a desintegração da coalisão nobili árquica dos revoltosos e obriga a uma revisão de 
posições29.  

Desta evolução dos acontecimentos emerge a figura de Fernando de Castro como privado 
por excelência do rei castelhano, na esteira do perfil de comportamento de seu pai.  A sua nova 
partidarização leva-o a conseguir a mão da irmã de Pedro, o Cruel , Juana, em troca da sua fidelidade ao 

                                                
19 Livro de Linhagens do Século XVI, p.84; MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, p.64 e RODRÍGUEZ 
AMAYA , p.199. 
20 LOPEZ de AYA LA, año primero, p.409. 
21 SANTOS, p.272 e TORAÑO, p.112-3. 
22 Será de referir que Maria de Padilha servia na casa de João Afonso de Albuquerque à sua mulher, Isabel 
de Menezes, onde o rei Pedro, o Cruel a conhece ( LOPEZ de AYA LA, ,año 1361, cap.VI e LOPES, 
CDP, cap.16, p.73). 
23 Portugaliae Monumenta Historica ...Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, título XXXV II ; Livro de 
Linhagens do Século XVI, p.84; FREIRE, v.I, p.67-70; MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, p.64, n.184. 
24 FERNANDES, 2003, cap.2, p.50, n.23 e p.211, n.1. 
25 LOPES, CDP., cap.27, p.125-7 e ARNAUT, 1960. 
26 LOPEZ de AYA LA, año 1354, cap.V, p.441; LOPES,c, CDP, cap.XVI, p.74-6; RODRÍGUEZ 
AMAYA , p.215-6; TORAÑO, p.125-6 e p.149-50 e DIAZ MARTIN, p.148-53. 
27Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, v.3 e RODRÍGUEZ AMAYA , p.221. 
28 LOPEZ de AYA LA, año 1354, cap.X. 
29 LOPEZ de AYA LA, año 1354, cap. XXV II a XXXV III e año 1355, cap.II e TORAÑO, p.185-216. 
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rei castelhano30. O desenrolar dos acontecimentos marca a conquista de todos os principais cargos régios 
por parte de Fernando de Castro, substituindo a figura de Albuquerque31. Esta será a base da Galiza 
legitimista, que defenderá a causa de Pedro, o Cruel frente às pretensões de seu irmão bastardo, Henrique 
Trastâmara.  

Enquanto isto, Álvaro Peres de Castro, após a morte de Albuquerque, em 1354 e a de sua 
irmã, Inês de Castro, em 1355, afasta-se dos assuntos castelhanos e estabelece-se temporariamente no 
reino português, junto a seu cunhado, o futuro rei Pedro I. Após a morte de Inês, o cabeça de linhagem 
dos Castro, Fernando de Castro, não se mobili za para intervir contra o rei português Afonso IV que 
promovera o assassinato da nobre castelhana. É o irmão de sangue de Inês de Castro, Álvaro Peres de 
Castro, tão ilegítimo quanto ela, que assumirá a iniciativa de perseguir os assassinos de sua irmã.  

Álvaro Peres de Castro na Corte régia portuguesa assumirá, inclusive, na continuidade, 
posições diametralmente opostas àquelas assumidas por Fernando de Castro, nos vários episódios que 
precedem e mesmo envolvem a guerra civil  entre os partidários de Pedro, o Cruel e os de Henrique 
Trastâmara32,  a qual acaba por gerar a ascensão de uma nova dinastia régia em Castela, a dos Trastâmara, 
e uma renovação parcial dos quadros nobili árquicos. Os dois adversários que disputam a Coroa de 
Castela, buscam o envolvimento deste conflito local num contexto mais amplo de Guerra dos Cem Anos. 
Daí que Pedro, o Cruel busque apoio dos portugueses e ingleses e o Trastâmara, através de Aragão, dos 
franceses33. 

Henrique Trastâmara fôra aclamado rei de Castela, em Calahorra e em Burgos em março de 
1366. Pedro, o Cruel vai então, buscar, ainda que em em vão, o apoio de seu tio, Pedro I de Portugal, 
exigindo, no retorno ao seu reino, escolta no território português34. A alegação util izada para este pedido 
era a de que o rei castelhano temia a possível hostili dade do então Infante português, Fernando que 
devido às estreitas ligações familiares entre as Casas régias portuguesa e castelhana, poderia alimentar 
legítimas pretensões ao trono castelhano, além de deter, sem questionamentos, o direito à sucessão 
portuguesa 35.  

Neste episódio do retorno de Pedro, o Cruel a Castela, Álvaro Peres juntamente com seu 
primo, João Afonso Teles são incumbidos de escoltar Pedro, o Cruel. Ambos deixam o rei sozinho, a 
meio caminho de Castela, infeli z com a indiferença de seu tio e destes naturais de seu reino36.  

João Afonso Teles é um nobre castelhano, secundogênito de sua linhagem, casado com a 
filha de Lopo Fernandes Pacheco37. É armado cavaleiro com grande pompa, em Portugal, pelo rei Pedro I, 
em 1357, além de instituído Conde de Barcelos. E consegue isto em função da privança régia que 
conquistara apoiado nos laços familiares de que dispunha, reforçados pela sua união matrimonial38. Já em 
relação ao rei castelhano pode-se dizer que João Afonso Teles, tal como Álvaro Peres, teria mais razões 
para odiá-lo que para apoiá-lo, pois Pedro, o Cruel mandara matar seu irmão, Martim Afonso Teles, 
privado da rainha Maria39. 

Pedro, o Cruel, de volta a Castela estreita ainda mais os laços de fidelidade com Fernando 
de Castro que será largamente beneficiado na Galiza40.  Enquanto isto, Álvaro Peres de Castro, temeroso 
da truculência de Pedro, o Cruel com seus opositores estabelece-se definitivamente na Corte portuguesa41. 
Os dois irmãos estavam em campos opostos, mas buscavam um mesmo fim, assegurar uma via de 
estabelecimento pessoal, objetivo invariável desta nobreza baixo-medieval, independente das suas 
condições de nascimento.  

                                                
30 LOPEZ de AYA LA, año 1354, cap. XXXV III ; Livro de Linhagens do Século XVI, p.84. 
31 Mordomo-Mor, Adelantado-Mor de León e Alferes-Mor (DIAZ MARTIN,p.29,49, 51 e 89-91 e 
TORAÑO, p.413). 
32 FERNANDES, 2000, b, p.144-147. 
33 GERBET, p.156-7. 
34 LOPES, CDP,  cap.39,  p.180-1. 
35 Id., ibid., cap. 39 p.180. 
36 Id., ibid, cap.39 e cap.40, p.183-5. 
37 João Afonso Teles é filho de Berenguela Lourenço, irmã de Aldonça Lourenço, mãe de Álvaro Peres de 
Castro. Assim, João Afonso Teles era primo direto de Álvaro Peres de Castro e também cunhado de 
Diogo Lopes Pacheco, pois era casado com a irmã por parte de pai, de Diogo Lopes, Guiomar Lopes. 
Vide LOPES, CDP, cap. 16, p.76; Portugaliae Monumenta Historica..., Livro de Linhagens do Conde D. 
Pedro, tít. LVII e tít.XXXV II ; FREIRE, v.I, p.117 e MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, p.64, n.184. 
38 Portugaliae Monumenta Historica..., Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, tít. LVII ; Livro de 
Linhagens do Século XVI, p.84; FREIRE, v.I, p.117 e FERNANDES, 2003, cap.2, p.211-218. 
39 LOPES, CDP, cap.16, p.76. 
40 LOPEZ de AYA LA, año 1366, cap.XII e DIAZ MARTIN, p.29 e 51. 
41 LOPEZ de AYA LA, año 1366, cap.XII e LOPES, CDP, cap.40, p.184-5. 
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Pedro, o Cruel é assassinado em Montiel, em março de 1369, pelo seu meio-irmão 
Henrique Trastâmara42 e com este episódio termina a fase mais aguda da guerra civil em Castela. A prisão 
de Fernando de Castro, que também se encontrava em Montiel, e a sua posterior fuga para o reino 
português43, definirá a estratégia de sobrevivência da causa petrista, agora em Portugal. 

Com isto, passamos a tratar de uma das figuras mais paradigmáticas da segunda metade do 
século XIV, Diogo Lopes Pacheco, nascido em Portugal, filho de Lopo Fernandes Pacheco, que criara o 
Infante Pedro. Em pagamento de semelhantes serviços Lopo Fernandes será alçado, pelo rei Afonso IV, 
da sua condição natural de cavaleiro à categoria de rico-homem, assim como seu filho Diogo Lopes 
Pacheco44. Esta privança junto ao rei faz de Diogo Lopes um dos conselheiros régios, mais ciosos da 
defesa do espaço de proximidade à Coroa, recém-conquistado. Daí que tenha sido um dos que 
recomendam a Afonso IV o afastamento sumário de Inês de Castro da Corte régia. Este afastamento, 
oficialmente, obedece a duas razões: a ameaça que os Infantes bastardos representavam para o único 
herdeiro legítimo da Coroa e o oferecimento do trono de Castela ao Infante Pedro, pelo irmão de Inês, 
Álvaro Peres de Castro, dentro do contexto de revolta nobili árquica que grassava em Castela. Na 
realidade, o assassinato de Inês, objetivava afastar da influência régia a poderosa linhagem dos Castro 
galegos, que ofuscaria qualquer iniciativa de projeção das outras linhagens junto ao rei, inclusive a dos 
Pacheco. O próprio Diogo Lopes é acusado de ser um dos assassinos de Inês de Castro, situação que o 
obrigará a exilar-se de Portugal quando da ascensão de Pedro I ao trono, em Julho de 135745. 

Exilado e confiscado em seus bens, Diogo Lopes busca refúgio em Castela onde a sanha de 
Pedro I quase o alcança46. Vê-se obrigado a fugir para mais longe, para a Corte de Aragão e depois para 
Avinhão, onde aproxima-se de Henrique Trastâmara47. Situação que se arrasta até janeiro de 1367, 
quando o rei Pedro I, à beira da morte, atesta a inocência de Diogo Lopes48.  

O início do reinado de Fernando, sucessor de Pedro I, é marcado por tentativas de 
envolvimento do reino português na disputa pelo trono castelhano que dividia facções em Castela e no 
restante da Europa. Disputa que alimenta os partidarismos específicos da Guerra dos Cem Anos e que 
esclarece quanto ao posicionamento assumido pelos principais agentes políti cos dos reinos ibéricos, 
especialmente a alta nobreza, nos momentos de conflito aberto entre os reinos.  

Diogo Lopes Pacheco, apoiante de Henrique Trastâmara, retorna ao reino português em 
março de 1367, na condição de procurador do seu candidato ao trono castelhano, tentando cooptar apoios 
para a sua causa junto Fernando, o novo rei português. Aproveita a ocasião e pede a revisão de sua 
sentença no reino português,  que ainda não tinha sido concretizada desde a morte de Pedro I. Buscava 
sedimentar as bases de seu retorno a Portugal49. Um mês depois, a causa Trastâmara, apoiada pelo reino 
de França, sofre dura derrota em Nájera, frente a Pedro, o Cruel e seus aliados ingleses. Neste momento 
Diogo Lopes Pacheco retorna ao reino português, sendo então reinvestido na sua honra e bens50. 

No entanto, já em meados de 1369, o contexto volta a favorecer o Trastâmara, 
especialmente após o assassinato de Pedro, o Cruel.  Iniciam-se as movimentações da primeira guerra 
fernandina contra Castela, estimulada pelos  exilados pró-petristas51 de Castela, acantonados em Portugal 
e  liderados por Fernando de Castro52. O rei, Fernando, acaba por ceder e promove três guerras contra o 
Trastâmara. 

É interessante observarmos que no decurso da primeira guerra a postura dos conselheiros 
do rei português, com exceção de Fernando de Castro, frente ao Trastâmara é unânime. Iniciemos a 
análise com Diogo Lopes Pacheco, antigo companheiro de exílio de Henrique Trastâmara. Sua postura 
será, naturalmente de inação, sem qualquer participação ativa nas movimentações de caráter béli co. 
Inclusive, seu envolvimento deve ter sido desaconselhado, na medida em que fôra recentemente 

                                                
42 LOPEZ de AYA LA, año 1369, cap.IV-VIII . 
43 LOPES, 1989, (CDF), cap.24, p.73 e cap.34, p.93-4. 
44 LOPES, CDF, cap.81, p.211; FREIRE, v.1, p.118; MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, p.69-71 e p.202 e 
ANTT, Chancelaria de D. Fernando, li vro 1, fólio 2. 
45 LOPES, CDP, cap. 30, p.142-3. 
46 Diogo Lopes Pacheco seria trocado por traidores castelhanos refugiados em Portugal, no entanto, 
avisado ,foge para Aragão (LOPES, CDP, cap.30, p.141-4). 
47 LOPES, CDP, cap. 31, p.145-8; LOPES, CDF, cap.81, p.212 e ainda TORRES,  p.507.  
 
48 LOPES, CDP, cap.4, p.20 
49 LOPES, CDP, cap. 4, p.20 e LOPES,CDF, cap.1, p.10-11 e cap. 81, p.212. 
50 ANTT, Chancelaria de D. Fernando, li vro I, fólio 2 e fólio 66. 
51  Apoiantes da causa de Pedro, o Cruel, já falecido. 
52 LOPES, CDF, cap. 25, p.75-6; FERNANDES, 2003, cap. IV, p.269- 318 e Id, ,2000,d, p.101-115. 
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reinvestido no reino português. Além disso, a confiança na sua fidelidade ao rei português ficava turvada 
pelos anos de convivência e proximidade ao adversário do rei Fernando.  

Álvaro Peres de Castro e João Afonso Teles, também tinham razões para apoiar o 
Trastâmara,  na medida em que ele combatia a causa de Pedro, o Cruel. Assim, o conselho destes dois 
nobres vai no sentido de evitar o  embate  direto contra o Trastâmara, mesmo quando este já se encontra 
em território português53. Os Concelhos manifestarão, igualmente,  pouco entusiasmo no confronto e 
apenas os exilados galegos estimulam o embate. 

Findo o primeiro conflito, é o próprio Diogo Lopes Pacheco quem leva os termos do acordo 
de paz a Castela, a seu antigo companheiro de exílio, Henrique Trastâmara. O Tratado de Alcoutim que 
estabelece a paz  é assinado em março de 137154. No entanto, os termos definitivos só são assinados no 
Tratado de Tuy, de abril de 1372, pois o rei português não honrara um dos compromissos de Alcoutim, o 
de casar-se com a Infanta castelhana. Prefere unir-se à sobrinha de João Afonso Teles, Leonor Teles55. A 
paz é temporariamente restabelecida, no entanto, novos episódios gerarão o retomar das hostilidades entre 
os dois reinos56. 

Voltando um pouco ao casamento de D. Fernando com Leonor Teles, oficializado 
possivelmente em maio de 137257, surge aqui um outro momento de queda em "deserviço" por parte de 
Diogo Lopes Pacheco. Este último recusa-se a beijar a mão da nova rainha, acusada de bígama, o que 
granjeia-lhe uma nova ocasião de exílio em Castela58. De lá vem a Portugal em agosto de 1372 como 
agente do Trastâmara a fim de cooptar apoios em Portugal a uma nova investida Trastâmara. Aproveita 
para levar consigo o Infante Dinis, um dos filhos de Inês de Castro e o rei Pedro I. Infante que igualmente 
recusa-se a reconhecer a nova Rainha e que lidera levantamentos contra o casamento régio. Escapa de ser 
morto pelo próprio rei Fernando, seu meio-irmão, e à partir daqui não retorna mais ao reino português 
senão para combatê-lo, no decurso da segunda guerra entre os dois reinos59, como vassalo do rei 
castelhano de quem recebe amplos benefícios.  

Também Diogo Lopes Pacheco pegará em armas contra Portugal no decurso das 
movimentações que envolvem esta segunda guerra60. Diogo Lopes, neste segundo conflito já encontra-se 
sob o patrocínio do rei castelhano e pega armas contra seu reino natal. Tal postura, de franca hostilidade 
de Pacheco e do Infante Dinis, serão causa de queixa do rei português em seu testamento de 1378, 
agravada, inclusive, por uma tentativa de regicídio orquestrada por ambos61. 

Pacheco e o Infante Dinis  serão, no entanto, oficialmente perdoados por cláusula 
obrigatória do Tratado de Santarém de março de 1373 que o Trastâmara impôe a Fernando, a qual implica 
em nova devolução dos bens da linhagem dos Pacheco no reino português62. Nem a devolução se 
concretizou, nem Diogo Lopes ou o Infante  Dinis retornam ao reino português antes da morte de 
Fernando63. Diogo Lopes só retornará definitivamente ao reino português quando a filha de Fernando, 
Infanta Beatriz tornar-se a Rainha de Castela, quando o Pacheco buscará, então, aproximar-se da nova 
dinastia portuguesa de Avis64. No mesmo Tratado de Santarém no qual o Pacheco e o Infante Dinis são 
perdoados, Fernando de Castro e parte de seus apoiantes são expulsos do reino português Após a expulsão 
do reino português, a maior parte seguirá para Aragão e finalmente para Londres65. 

E quanto a Álvaro Peres de Castro e João Afonso Teles ? Ambos permanecem a serviço  do 
rei português durante o resto de suas vidas66. 

O terceiro conflito que estala em 1382 é fruto de uma nova conjunção de fatores que 
envolve a entrada em cena dos ingleses como aliados oficiais de Portugal67, a morte de Henrique 

                                                
53 LOPES, CDF, cap. 36, p.98. 
54 Id., Ibid,  cap.53, p.142. 
55 Id., ibid,  cap. 59, p.159-160. 
56 LOPES,CDF, cap. 66, p.175-6 e cap. 69, p.182.   
57 LOPES, CDF, cap. 66, p.175 e FERNANDES, 2003, p. 23-30. 
58LOPES, CDF, cap.81, p.213 e Id., 1991, (CDJI) 1ª parte, cap.184, p.397.  
59 LOPES, CDF, cap. 62, p.166; cap.66, p.175-6; cap.71, p.187; cap. 72, p.190 e cap. 73, p. 194. 
60 LOPES, CDF, cap. 71, p.187.  
61 ARNAUT, 1960, apêndice n. 7, p. 294 e ANTT, Chancelaria de D. Fernando, livro II, fólio 64v-65. 
62 LOPES, CDF, cap. 82, p.217 e RUSSELL, 1951, p. 455-73. 
63 ANTT, Chancelaria de D. Fernando, li vro I, fólio 10 v. 
64 LOPES, CDJI, 1ªp., cap. 116, p.226-8. 
65 FERNANDES, 2000, d, p. 101-115 e RUSSELL, 1940,  p.19-25. 
66 FERNANDES, 2003, cap. II , p.50-63 e p. 211-218.  
67 LOPES, CDF, cap. 115, p.325-7 e RUSSELL, 1940, p.20-30. 
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Trastâmara6869.A paz é estabelecida no Tratado de Elvas-Badajoz e redime a humilhação imposta no 
Tratado de Santarém70. 

Observamos, assim, como posições pessoais, individuais, acabam por predominar enquanto 
posição do reino português frente ao inimigo externo. Além disso, são posicionamentos que não 
priorizam a naturalidade. Nos casos por nós analisados, o único natural português, Diogo Lopes Pacheco, 
é aquele que consubstancia o ideal do traidor típico, enquanto que os naturais de Castela, Álvaro Peres de 
Castro e João Afonso Teles encarnam o ideal do "fiel". Daí a necessidade de adequarmos estes conceitos 
então devemos adequar estes conceitos à sua especificidade medieval e ibérica. 

Assim, quando falamos de fidelidade, no século XIV, temos de nos remeter ainda a uma 
dimensão de vassalidade régia. Entendemos relações feudais como aquelas que regulam internamente os 
estratos privilegiados e as relações entre estes e o rei71. A fidelidade, é, portanto,  uma concepção que não 
privilegia o espaço de nascimento ou a naturalidade, como penso termos demonstrado.  

Outra conclusão importante é a de que as linhagens, estrutura constituinte básica da 
nobreza, não atuam de maneira uníssona. E isto porque congregam indivíduos em posições hierárquicas 
distintas, posições que implicam em variações no grau de acesso aos meios de estabelecimento, e que, 
portanto, manifestam posturas distintas frente à ameaça de instabil idade do "status quo". Resumindo, 
todos os nobres de uma linhagem serão vassalos do rei, desde que lhe jurem fidelidade. No entanto, uns 
são mais beneficiados pelo rei, na exata medida em que prestarem melhores serviços ou pertencerem ao 
ramo principal da linhagem. Os secundogênitos e bastardos devem buscar nas Cortes estrangeiras, a 
proximidade ao rei, fonte de todo poder. Daí que encontremos exemplos como o de João Afonso Teles, 
secundogênito na sua linhagem, mas que na Corte portuguesa consegue uma grande festa de armação na 
ordem da cavalaria promovida pelo próprio rei português. Situação impensável no seu reino de origem, 
devido à sua posição na hierarquia linhagística. Caso semelhante ao de Álvaro Peres de Castro. 

Logo, podemos concluir que a posição de fidelidade ou "deserviço" será marcada entre 
cada vassalo e o rei que aquele elege para servir, o que oferecer melhores condições de estabelecimento, o 
que nem sempre coincide com o rei do reino onde o vassalo nasceu. Fica, assim,  bem marcada a 
extraterritorialidade desta nobreza peninsular e a a pouca consideração da nobreza pela fronteira físico-
políti ca dos reinos, estrutura facilmente ultrapassada por vínculos mais amplos que qualquer limite 
territorial. Estamos, portanto, diante de um nível de concepções onde as estruturas do Estado estão ainda 
em processo de amadurecimento.  

No entanto, devemos ainda considerar que um rei, mesmo medieval não pode governar 
apenas sustentado pelas suas elites de poder. Como já observamos, desde Afonso Henriques, o equilíbrio 
interno das forças sócio-políti cas é vital para  a sobrevivência da monarquia. O rei medieval é digno da 
fidelidade e serviço dos seus vassalos, na medida em que respeita os foros e costumes e que promove a 
paz no reino. Existem situações frente às quais os reis não podem tomar decisões sem consultar os povos. 
Logo, o funcionamento da sociedade políti ca medieval implica na manutenção de um equilíbrio entre o 
rei e as suas bases de poder. 

Assim, extrapolando o âmbito das elites de poder, observamos que o conceito de fidelidade 
dependente da naturalidade, é muito mais precoce nas camadas ditas populares. Os casos de acusação de 
traição, no mesmo contexto por nós analisado, de elementos populares, dizem respeito a acusações contra 
os Concelhos que se omitem de fazer frente ao avanço dos invasores castelhanos no decurso das guerras 
contra Castela72. Ou mesmo de indivíduos que facilit am a entrada dos invasores nos castelos e cidades 
portuguesas sitiadas pelo inimigo. A traição tem a ver com a indiferença na defesa do espaço físico natal, 
na defesa das fronteiras portuguesas. E esta indiferença, especialmente no caso das guerras de Fernando 
contra Castela, gera-se pela iniciativa isolada do rei em convocar as guerras sem consulta da base 
municipal em Assembléias de Cortes Gerais73. A insatisfação dos Concelhos é visível nas atas de Cortes, 
especialmente pelo desequilíbrio entre os potenciais benefícios e os muitos prejuízos recebidos pelos 
municípios em decorrência destes conflitos. As queixas dos povos incidem ainda sobre o controle 
exercido por estrangeiros em cargos vitais da defesa do reino português. Desde Dinis, os almirantes 
portugueses pertencem à linhagem genovesa dos Pessanha74. Durante as duas primeiras guerras de 
Fernando, as alcaidarias próximas às fronteiras são controladas por nobres galegos exilados em Portugal 

                                                
68 LOPES, CDF, cap. 110, p.307-9. 
69 LOPES, CDF, caps.102-6, p.279-292, cap.120, p.337-9; cap. 127, p.355-6 . 
70 LOPES, CDF, cap. 155, p. 429-31. 
71 MATTOSO, 1987, p.115-165. 
72 LOPES, CDF, cap. 36, p. 97-8 e ANTT, Chancelaria de D. Fernando, livro II, fólio 90 v. 
73 FERNANDES, 2000, a, p. 141-144. 
74 FERNANDES, 2001, b, p. 199-226. 
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com Fernando de Castro75. Assim, as derrotas em importantes batalhas, agravarão o questionamento ao 
controle de cargos de defesa por parte de estrangeiros.  

Podemos concluir que a nível da cúpula de poder, o fundamental é a vinculação vassálica 
ao rei, no entanto, nos meios municipais vão se impondo os germéns de um sentimento nacional. A 
relação do rei com suas bases municipais é muito mais institucional, impessoal e centralizadora. As 
cobranças são muito maiores que os benefícios oferecidos, e quando um rei como Fernando privilegia as 
relações de natureza pessoal em detrimento de uma política de poder público própria do nível régio-
municipal, este desequilíbrio abala a fidelidade devida ao rei por parte dos súditos comuns que estão na base 
da organização Concelhia. 

Concepções diferentes, que refletem relações de natureza diferenciada entre o rei e os 
cavaleiros-vilãos dos Concelhos, daquelas que regulam as relações entre o rei e os seus vassalos nobres. 
A precocidade municipal na implantação de estruturas pré-estatais é gerada pela necessidade real e 
quotidiana de identificar algo comum e diferenciá-lo do que é externo, diferente, do outro, do estrangeiro, 
do invasor, do que está para além dos limites físicos da fronteira. Uma fronteira, que para as elites de 
poder baixo-medievais portuguesas é ainda e apenas imaginada, irrelevante para suas relações pessoais e 
políti cas enquanto que para as camadas populares impõe-se como referência fundamental na criação da 
identidade portuguesa.  
 

RESUMO: Neste trabalho pretendemos analisar o conceito de fronteira na Idade Média e sua influência 
nas relações políti cas da nobreza peninsular a partir do estudo de casos concretos e a luz da metodologia 
prosopográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fronteira medieval; prosopografia; nobreza medieval 
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1. 
O fantástico deste título deve ser lido numa acepção próxima daquela que Todorov definiu 

para esse termo a partir dos formalistas russos, ou seja, o da irrupção de uma estranheza de teor não-
reali sta num universo ficcional concebido segundo o realismo, sem que qualquer explicação para tal 
enigma possa ser encontrada com segurança. Mas, para além do conjunto de histórias típicas, herdadas e 
depois sistematizadas segundo um esquema de géneros por Edgar Allan Poe a meio do século XIX, 
interessa falar de um modo de ficcionação, de um regime de projecção de personagens e de uma textura 
de intrigas que escapam ao realismo.  

Em termos das Vanguardas históricas do princípio do século XX, pode ser associada a esta 
tradição moderna do fantástico a reivindicação de uma quarta dimensão da realidade, e as experiências de 
imaginação de Kafka, tanto como as de Kandinsky, de Apoll inaire ou do Futurismo – ou as do 
Modernismo português seu contemporâneo – não são movimentos para um exterior da realidade concreta 
em direcção à abstracção, nem operações de delírio ou jogos de automatismo, mas explorações 
sistemáticas e aprofundadas dessa outra dimensão que a arte moderna é capaz de desvendar na 
experiência da realidade mesma.  

Em suma, o fantástico interessa-me segundo o entendimento fenomenológico de 
consciência imaginante ou de absoluta liberdade imaginativa: como uma actividade e não como a 
produção de imagens mais ou menos simbólicas, mais ou menos aptas à interpretação mítica ou 
psicanalítica.  
 

2.  
O reali smo da cultura portuguesa tem sido muitas vezes apontado, entre outros, por 

ensaístas clássicos do século XX português como António José Saraiva, Jacinto do Prado Coelho ou 
Eduardo Lourenço, que em momentos sucessivos fundamentaram essa tendência.  

Como sempre, por oposição à cultura espanhola. Aí, avultariam as oposições principais de 
traços como a sentimentalidade vs. sentimento trágico, ou, sobretudo, o realismo vs. expressionismo.  

António José Saraiva dá o exemplo da versão portuguesa de um romance popular, a Bela 
Infanta, que acaba bem, ao contrário da versão espanhola que acaba mal. Depois, Jacinto do Prado 
Coelho, apesar da valorização que em toda a sua vida de crítico fez de Camilo Castelo Branco, da sua 
figura como da sua obra – no que acompanha, entre outras, essa vasta homenagem a Camilo Castelo 
Branco que é a obra novelística de Agustina Bessa Luís – não assume aquele que parece ser o seu 
expressionismo, e que a admiração que lhe devota Miguel de Unamuno seria, no entanto, suficiente para 
provar.  

Neste mesmo sentido, Eduardo Lourenço, para obedecer à lógica argumentativa da 
afirmação geral de um inescapável reali smo, analisa Raul Brandão em ordem a mostrar de que modo o 
seu (mais que evidente) expressionismo é, afinal, uma superação do expressionismo. E num dos capítulos 
de um livro de 1999, A Nau de Ícaro, acrescenta à inexistência desse traço cultural expressionista a falta 
de um outro, o fantástico. E define então a característica básica de uma compulsão portuguesa para a 
feli cidade, figurável na culminânia barroca da arquitectura e da literatura, ou ainda o desejo de uma 
superação da morte pela saudade, num campo todo de atracção pelo concreto e pelo verosímil.  

Usada neste contexto, portanto, «realista» é palavra que faz sentido só enquanto se opõe a 
«fantástico» e a «expressionista». E sempre numa acepção genológica muito larga, não vinculada a 
normas ou a escolas poéticas precisas. (A sua operatividade é, por assim dizer, branda.) Neste sentido, a 
vontade de realismo que animaria a tradição portuguesa parece exempli ficar-se de um modo legível, e 
curiosamente constante, ao longo da história da poesia lírica. Assim, e se nos referirmos apenas aos 
momentos culminantes dela, é possível dar conta na poesia trovadoresca medieval de pequenas pinturas 
psíquicas da vida quotidiana; do mesmo modo, n’Os Lusíadas descreve Camões os seus cenários míticos 
com uma inesperada cópia de pormenores sensíveis; e, se passarmos para a modernidade, a presença 
objectual da vida concreta impõe-se com uma clareza avassaladora: bastam os nomes de Cesário Verde, 
António Nobre, Álvaro de Campos, Alexandre O’Neil l, Carlos de Oliveira – para seguirmos, na 
contemporaneidade, para nomes tão diferentes, mas tão aproximáveis por essa via, como são, por 
exemplo, os de António Osório, João Miguel Fernandes Jorge, Helder Moura Pereira, Adília Lopes ou 
Manuel de Freitas. 
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3.  

Outro exemplo, não menos elucidativo: a verdade é que o fantástico não abunda no cinema 
português. E o cinema é uma linguagem especialmente apta à produção do antástico, dado que consiste 
num movimento de imagens. De resto, na sua história, quer o expressionismo alemão, quer o sistema de 
géneros criado pela indústria de Hollywood mostram muito bem essa aptidão. De facto, nem mesmo o 
expressionismo, se exceptuarmos a obra (recente) de Teresa Villaverde. Em toda a vasta filmografia de 
Manoel de Oliveira, realizada ao longo de mais de 70 anos, talvez apenas os filmes Benilde ou a Virgem-
Mãe e Os Canibais possam ser ligados a alguma coisa que se pareça. O primeiro caso é uma adaptação de 
uma peça de José Régio em que é discutível que a designação de fantástico se aplique, dada a sua feição 
religiosa. O  segundo caso é o de uma adaptação de um conto do romântico Álvaro do Carvalhal que se 
tornou um musical operático, diluindo assim a estranheza que o habita.  

Um dos grandes realizadores surgidos no período do «cinema novo», João César Monteiro, 
usa com facili dade o maravilhoso popular, ou até uma forma sua de maravilhoso pop, que entra numa 
atmosfera de feérie e de ritual em que se aproxima de uma romancista com a qual várias vezes trabalhou, 
Maria Velho da Costa. Só raramente, e por citação do Nosferatu de Murnau, o afloramento do fantástico 
ocorre, por exemplo em Recordações da Casa Amarela.  

Mas, de facto, apenas se encontra merecedor de citação, de outro realizador do «cinema 
novo», Fernando Lopes, um único filme que possa pertencer sem ambages ao género fantástico, O Fio do 
Horizonte, de 1996. Mas, curiosamente, trata-se de uma adaptação de um romance italiano de António 
Tabbuchi.  
 

4.  
Para voltar agora, por minha conta, à história da cultura portuguesa, os dois mitos nacionais 

maiores, o de Inês de Castro e o de D. Sebastião, teriam tido potencialidades inerentes de construção do 
fantástico, dada a montagem que ambos exibem de natural e de sobrenatural. Mas não é, de facto, esse o 
seu carácter nem a temperatura mítica que foram revelando. O mito de Inês de Castro sempre se orientou 
para o macabro, desde o Cancioneiro Geral de Garcia de Resende ao filme de António Lopes Ribeiro, e o 
mito de D. Sebastião resvalou inevitavelmente para o religioso nacionalista, com mais exposição 
melancólica em António Nobre, mais forte compleição simbólica em António Patrício ou maior 
misticismo paradoxal em Fernando Pessoa. 

Se pensarmos agora na saudade portuguesa, tal como foi conceptualizada, nas suas 
regências líricas e linguísticas, por Teixeira de Pascoaes, também aí a possibili dade de uma mutação 
fantástica existia. De facto, a saudade é apresentada como uma espécie de máquina do tempo, permitindo 
regressar ao momento da memória, ou então antecipar de forma vívida o momento do desejo. 
(Entendendo-se a saudade, no estrito discurso da Renascença Portuguesa nos primeiros anos da revolução 
republicana, como um misto de memória e de desejo, de tristeza pelo bem passado que se recorda e de 
contentamento pelo bem futuro por que se anseia. Diga-se que este modo de entender a saudade pode 
igualmente ser ilustrado com exemplos do li rismo português de todos os séculos.) A saudade poderia ter 
sido um tema de aventuras extraordinárias e não apenas o maravilhoso bucólico de antropomorfismos 
arrebatados como o poema épico em 19 cantos Marânus. No seu geral, Teixeira de Pascoaes retirou à 
saudade toda e qualquer  nuance de ficção, tentando fazê-la ganhar o papel de organizadora de um modo-
síntese do ser português, o autêntico berço de nada menos que uma arte, uma religião e uma política. Sem 
dúvida que, visto por este ângulo, o Saudosismo pouco tem a ver com o Simbolismo.  
 

5.  
O Simbolismo, pelo contrário, e na medida em que é uma escola da autonomia da arte, ou 

da arte pela arte, pode aceder facilmente a esse grau ou efeito do fantástico. Daí a centralidade que Edgar 
Allan Poe ganha para todo o universo de Baudelaire: assim, ele cria o conceito fundador, expli citado na 
Filosofia da Composição, de uma matemática elementar das operações estéticas, e cria os exemplos que 
provam a capacidade criadora dessas operações, e, entre outros, os géneros novos do conto fantástico, 
poli cial e de ficção-científica. 

Voltando ao caso português, há vários contos de Fialho de Almeida ou de António Patrício 
que têm a ver com o fantástico, ainda que permaneçam na sua roupagem de citação das ambiências 
decadentes ou culti vem certo maravilhoso às vezes de tom ingénuo. Neles o fantástico é uma 
consequência, um efeito e não um processo como tal articulado. As personagens que vemos e ouvimos 
são ou jovens mulheres que se alimentam de pétalas de rosa ou dandies que percorrem a Europa 
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consumidos pela paixão das fontes e das músicas da água. Tudo isto no circuito curto de uma poética que 
tem em vista a realidade, tal como o naturalismo ou o saudosismo a configuram. 
 

6.  
Edgar Allan Poe é, por sua vez, central para a leitura de Mário de Sá-Carneiro e Fernando 

Pessoa. A constituição de um certo gosto de ficções, por um lado, e, por outro, de uma filosofia da 
composição – que leva Pessoa a traduzir vários poemas de Poe nos anos de preparação da heteronímia.  

O fantástico em Edgar Allan Poe surge como um intensificador do belo, pela estranheza 
inquietante que introduz. Mário de Sá-Carneiro é a culminância do processo moderno tal como 
Baudelaire o inicia através dessa referência constitutiva, e o fantástico da Confissão de Lúcio é uma 
construção configurada como um dispositi vo completo em si mesmo. É verdade que as novelas de Céu 
em Fogo são muito mais abertas, e que entre os dois li vros, separados por dois anos, corre um mundo de 
transformação, que coincide com uma absorção da Vanguarda europeia, e que beneficia do diálogo 
criador que estabelece com Fernando Pessoa e vai levar à publicação de Orpheu.  

Mas a leitura que se pode fazer de Mário de Sá-Carneiro como uma evolução a partir do 
Simbolismo pode encontrar na sua prática do fantástico uma corroboração efectiva. Esse lado da sua obra 
em que corresponde na perfeição aos dados de um género mostra-o de forma clara. Aliás, pode dizer-se 
que Mário de Sá-Carneiro tenta mesmo reconstituir em termos de teoria poética o efeito de estranheza 
preconizado por Edgar Allan Poe. No artigo O Teatro-Arte, que Mário de Sá-Carneiro publica em 1913, e 
que é um verdadeiro manifesto simbolista embora escrito no momento em que o Simbolismo vai ser 
superado, ou estilhaçado, ele fala de sensações físicas de estesia extrema que associa em modalidades 
diferentes a obras de arte precisas.  
 

7.  
O fantástico entendido como uma actividade imaginante é o exacto modo pelo qual Almada 

Negreiros entende aquilo a que chama a arte moderna. O seu universo de arlequins e saltimbancos 
participa dessa floração disseminante de imagens soltas, fluidas. Nas suas ficções dos primeiros anos, 
desde a inaugural Engomadeira até ao K 4 Quadrado Azul de inspiração directamente futurista, há 
acontecimentos bizarros e personagens contraditórias que aparecem num cenário que se poderia encarar 
como o reali smo de mundos imaginários. Desenhadas com traço leve, dançante, as figuras habitam bolhas 
de champanhe ou simples inflexões de uma voz. 

Outras narrativas, as de António Ferro, principalmente as contidas no conjunto A Amadora 
dos Fenómenos do princípio dos anos 20, têm a mesma leveza modernista num espaço de cidade, que 
constantemente procura um efeito ficcional de insólito, de inexplicável, na corrente de temas que podem 
interessar ao jornali smo de luxo, à vida estranha que mimetiza o cosmopoliti smo de epiderme, a ambição 
sobre-humana que parece habitar o labor das máquinas. 
 

8.  
Agora: apesar da efectiva existência em Portugal de um, embora desorganizado, grupo de 

Vaguarda, que incluiu Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa, António Ferro, Almada Negreiros, Santa 
Rita Pintor, Amadeo de Souza-Cardoso e outros, a verdadeira revolução modernista assentou na energia 
libertada pelo trabalho, muito mais secreto que público, de um único homem, Fernando Pessoa.  

E, em Fernando Pessoa, o fantástico não se encontra na ficção, como por exemplo em 
Mário de Sá-Carneiro, mas só na dicção.  

Com excepções, mesmo assim: O Marinheiro, desde logo, o mais importante porque 
publicado na revista Orpheu. Mas também certos contos em inglês deixados inéditos, como Czarkresco 
ou O Homem de Preto, ou a sequência em português A Hora do Diabo. Em todos os casos se 
manifestando a proximidade simbolista, deliberada e excessiva, à maneira de uma paródia.  

Mas a razão por que se aproveita a distinção proposta por Genette entre dicção e ficção tem 
a ver com o facto de a heteronímia, no seu aspecto, conter, à maneira de Borges, uma sugestão de 
personagens animados de uma misteriosa vida e habitando num labirinto de mil reflexos.  

No entanto, a heteronímia não é da ordem do fantástico, mas da ordem poética da 
«interrogação cooperativa» – a pergunta que o leitor formula não é «quem verdadeiramente se oculta sob 
a máscara de Álvaro de Campos?», ou ainda «quem é afinal o Fernando Pessoa ortónimo?», o que poria 
em jogo essa ordem e esse modo de leitura, mas sim «o que é um autor?», ou «como estabelecer o jogo 
ficcional da verdade?», ou ainda «qual o exacto modo da oposição entre fingimento e sinceridade?». 
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Outro exemplo deste rebatimento da estranheza arquitectural da heteronímia na 
naturalidade do procedimento teórico é o sentido que toma o uso imoderado do oculti smo em diferentes 
pontos cruciais da sua obra. Escreve Pessoa a Adolfo Coelho, numa réplica publicada em 1912, que «a 
Realidade é concebível só como uma», e o oculti smo nele será sempre como que uma forma de ciência. 
Uma das definições mínimas de Quinto Império é precisamente o lugar de reunião entre as duas ciências, 
a racional e a intuitiva – logo, o oculti smo não é mais que um instrumento para o conhecimento da 
realidade, não o rasgão que abre para uma outra realidade que seja paralela ou alternativa. 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (355-359) 

 
O RITUAL ESOTÉRICO NO POEMA "ABDICAÇÃO" DE FERNANDO PESSOA 

 
Fernando de Moraes GEBRA (Universidade Estadual de Londrina) 

 
 
ABSTRACT:  In the poem "Abdicação", inserted in Cancioneiro by Fernando Pessoa, the esoteric 
discourse is poetized through discoursive mechanisms (actor, time and place), related to the material 
universe. The present article analyses the textual structures in the poem by Pessoa, responsible to the 
discoursive  poetization operated in Cancioneiro. 
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O poema "Abdicação" foi escrito em 1o  de fevereiro de 1913, numa carta de Fernando 
Pessoa a Mário Beirão. O leitor da carta poderia se perguntar sobre a relação entre o conteúdo da mesma 
e o assunto do poema. Após a análise de outros poemas do Cancioneiro  pessoano, realizada na 
Dissertação de Mestrado, intitulada O ritual esotérico no Cancioneiro de Fernando Pessoa, podemos 
dizer que a aparente incoerência lógica e racional que um leitor desavisado poderia supor como existente 
na obra de Fernando Pessoa, revela-se na estrutura profunda dos mesmos, uma coerência metafísica, em 
que o sujeito, por meio de um ritual esotérico, busca atingir o processo de auto-conhecimento. 

Como acreditamos ser o discurso epistolar importante para compreendermos o pensamento 
filosófico e metafísico do poeta, faremos alguns breves comentários sobre a carta antes de passarmos para 
análise de "Abdicação". Na carta, Fernando Pessoa, após comentar a solidão em que se encontra, relata a 
"crise de abundância" que vem passando, caracterizando-a como um estado na alma de rapidez ideativa, 
ou seja, um tumulto de idéias poéticas, filosóficas, críticas e metafísicas. "As idéias que perco causam-me 
uma tortura imensa, sobrevivem-me nessa tortura, escuramente outras" (1999, p.81). Acreditamos ser esse 
tumulto de idéias a força-motriz da produção poética de Pessoa, principalmente nesses anos de 1912 a 
1915, anos de transição entre o saudosismo de A Águia e as irreverentes propostas de Orpheu.  

Fernando Pessoa comenta, ainda, a sua fobia de trovoadas, provinda do medo que tinha de 
tempestades quando morou na África do Sul : "V. sabe, creio, que de várias fobias que tive guardo 
unicamente a assaz infantil mas terrivelmente torturadora fobia das trovoadas" (1999, p.82). Mesmo aflito 
com  a chuva que estava começando, Fernando Pessoa resolveu compor "Abdicação". Eis o que o poeta 
escreve acerca da gênese de seu poema: 

 

E neste estado de espírito encontro-me a compor um soneto - acabei-o uns passos antes de 
chegar ao portão de minha casa - , a compor um soneto de uma tristeza suave, calma, que 
parece escrito por um crepúsculo de céu limpo. E o soneto é não só calmo, mas também 
mais ligado e conexo que algumas coisas que tenho escrito. O fenómeno curioso do 
desdobramento é coisa que habitualmente tenho, mas nunca o tinha sentido nesse grau de 
intensidade (1999, p.82). 
 

O depoimento acima nos fornece alguns elementos para discutirmos todo o conteúdo 
simbólico do poema. Passemos agora a analisá-lo por meio dos recursos teóricos fornecidos pela 
Semiótica Greimasiana e pelo confronto intratextual e intertextual com outros textos esotéricos. Na 
Dissertação de Mestrado, intitulada O ritual esotérico no Cancioneiro de Fernando Pessoa, comentamos 
sobre os graus de iniciação, classificados em quatro: graus de provação, de interpretação, de compreensão 
e de reintegração. Vimos que "Chuva Oblíqua I" e "Eros e Psique" representavam o primeiro grau, pois o 
sujeito passava pela provação de se reconhecer desdobrado. Já em "Iniciação" e "Na sombra do Monte 
Abiegno", o sujeito passava pelo segundo grau, pois sentia a alma dos símbolos e os interpretava. Com 
relação ao poema "Abdicação" e "O menino da sua mãe", o sujeito encontra-se no terceiro grau, que é o 
da compreensão da necessidade de abandonar os bens materiais para o alcance dos valores espirituais. 

 

Abdicação 
 
Toma-me, ó Noite Eterna, nos teus braços 
E chama-me teu filho ... Eu sou um Rei 
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Que voluntariamente abandonei 
O meu trono de sonhos e cansaços. 
 
Minha espada, pesada a braços lassos, 
Em mãos viris e calmas entreguei, 
E meu ceptro e coroa - eu os deixei 
Na antecâmara, feitos em pedaços. 
 
Minha cota de malha, tão inútil, 
Minhas esporas dum tinir tão fútil -  
Deixei-as pela fria escadaria. 
 
Despi a Realeza, corpo e alma,  
E regressei à Noite antiga e calma 
Como a paisagem a morrer do dia. 
 

Em "Abdicação", o percurso figurativo dos bens materiais é extenso e é composto pelas 
seguintes figuras: "meu trono de sonhos e cansaços" (primeira estrofe), "minha espada", "meu ceptro e 
coroa" (segunda estrofe), "minha cota de malha", "minhas esporas" (terceira estrofe), "Realeza" (quarta 
estrofe). Podemos perceber que essas figuras remetem ao universo da realeza, ao universo material de 
ostentação, luxo e poder que são repudiados pelo enunciador do texto, o que constatamos pela presença 
dos seguintes verbos: "abandonei" , ligado ao objeto "trono"; "entreguei", referente à "espada"; "deixei", 
ligado ao "ceptro e coroa", "cota de malha", "esporas"; e "despi", no que concerne à "Realeza". 

Ao fazermos um estudo do categoria temporal do poema, podemos observar que há apenas 
debreagens enunciativas, ou seja, projeções do tempo do agora no enunciado, que se dá por meio de duas 
relações temporais no poema: relação de concomitância com a enunciação: presente do indicativo e 
relação de não-concomitância e anterioridade:  pretérito perfeito. Em "Abdicação", os verbos no pretérito 
perfeito apresentam-se em maior quantidade do que os verbos no presente. São eles: "abandonei", 
"entreguei", "deixei" e "regressei", todos referentes ao abandono dos bens materiais comentados 
anteriormente. Além dos verbos no imperativo afirmativo ("toma", "chama"), encontramos apenas um 
verbo no presente: "sou" na primeira estrofe. O verbo ser aponta para a problemática da existência do eu, 
de um sujeito que abandona os bens materiais na busca de outros valores relacionados à transcendência, 
encontrada no delineamento espacial do poema. 

Com relação à espacialização, podemos dizer que são dois espaços fechados ("antecâmara" 
e "fria escadaria") e um espaço aberto ("paisagem ao morrer do dia"). Os espaços abertos simbolizam 
uma ascensão gradual do sujeito, do abandono do seu palácio, representado pela "antecâmara" e pelos 
objetos ali deixados (cetro e coroa), até o trilhar pelo caminho alquímico proposto desde o início do 
percurso narrativo do sujeito em "Chuva Oblíqua I" e que em "Abdicação" é figurativizado pela escadaria 
que o leva do espaço fechado ao espaço aberto, onde ocorrerá o abandono total dos bens materiais 
("Despi a Realeza, corpo e alma"). E o abandono dos bens materiais levará o sujeito à morte física, 
representada pela imagem crepuscular do último verso, e ao encontro transcendental com o mundo 
espiritual, representado pela "Noite antiga" do penúltimo verso. 

As imagens crepusculares anunciam a vinda da noite, que, segundo o Dicionário de 
Símbolos, apresenta, pelo traço sêmico de obscuridade, a purificação do sujeito. (2001, p.640) .Convém 
lembrarmos que a figura da "noite" está presente tanto no início como no final do poema, de forma 
circular, o que nos remete para a teoria das reminiscências de Platão. Como sabemos, Platão concebia a 
existência de dois mundos: o mundo sensível (material) e o mundo inteligível (espiritual). O filósofo 
Clément Rosset, em seu livro O real e seu duplo, relaciona a teoria da reminiscência de Platão com a 
teoria do duplo: 

 

A verdade do platonismo permanece então realmente ligada ao mito da caverna: este real-
aqui é o inverso do mundo real, sua sombra, seu duplo. E os acontecimentos do mundo são 
apenas réplicas dos acontecimentos reais: eles constituem os momentos secundários de uma 
verdade cujo primeiro momento está em outro lugar, no outro mundo. Este é, como se sabe, 
o sentido da teoria da reminiscência, que ensina que jamais poderia existir neste mundo 
uma experiência verdadeiramente primeira. Nada jamais é descoberto: tudo aqui é 
reencontrado, trazido novamente à memória graças ao reencontro com a idéia original 
(1998, p.53) 
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Segundo Clément Rosset, o mundo sensível seria, pois, o duplo do mundo inteligível. No 
poema de Fernando Pessoa, a "Noite Eterna" da  primeira estrofe, também chamada de "Noite antiga" 
representaria o universo duplicado, o mundo inteligível para o qual o sujeito deseja voltar e reencontrar as 
idéias originais de que fala Rosset. No nível narrativo do poema, o sujeito, de posse da competência 
modal, principalmente o querer ("Que voluntariamente abandonei") realiza o programa narrativo de 
abandono dos bens materiais e obtém uma sanção eufórica: "E regressei à Noite antiga e calma. Essa 
sanção implica na desmaterialização do sujeito, que passa pelos movimentos de morte e vida ("Como a 
paisagem ao morrer do dia") e retorna ao mundo inteligível, metaforizado pela "Noite Eterna" ou "Noite 
antiga". 

Além da simbologia da noite, encontramos no poema figuras relativas ao campo lexical da 
realeza. Para a análise dessas figuras, recorreremos ao Dicionário de símbolos. Serão descritas as 
simbologias das seguintes figuras: "trono", "espada", "cetro", "coroa" e "escadaria". As quatro primeiras 
fazem parte do campo lexical da realeza, enquanto a última, embora pertencente ao campo da 
espacialização, encontra-se ligada às demais figuras. 

Ao se descrever como um rei que abandonou um "trono de sonhos e cansaços", o 
enunciador, após passar pelo processo iniciático ("Iniciação" e "Na sombra do Monte Abiegno"), começa 
a abandonar os bens materiais que lhe são mais caros, o que justifica sua auto-caracterização de rei. 
Segundo o Dicionário de símbolos, "O trono e o pedestal têm a função universal de suporte da glória ou 
de manifestação da grandeza humana e divina" (2001, p.910). Assim sendo, seu abandono representaria a 
renúncia da glória e da grandeza materiais, tanto nos seus aspectos positivos ("sonhos") como nos 
negativos ("cansaços"). 

No tocante à figura "espada", o Dicionário de símbolos descreve várias simbologias. A 
espada pode representar a virtude, a bravura, a justiça, a palavra e o poderio quando for emblema do rei. 
Lembremos que o enunciador de "Abdicação" se define enquanto rei: "Eu sou um Rei". Dentre os objetos 
abandonados por esse rei, a espada é o único a ser entregue a outras pessoas: "Minha espada, pesada a 
braços lassos, / Em mãos viris e calmas entreguei". Por meio da metonímia "mãos", podemos apreender 
outras simbologias concernentes à "espada". Ao mesmo tempo em que representa o poderio e a força 
("mãos viris"), representa também a paz e a justiça ("mãos calmas"). Com tais atributos, "o fulgor ou o 
fogo da espada só podem ser suportados por indivíduos qualificados" (2001, p.392). Esses indivíduos 
devem apresentar os seguintes valores: serem, ao mesmo tempo, dotados de força e justiça. 

Os demais objetos são simplesmente abandonados por onde o sujeito passa. O cetro se 
caracterizaria como símbolo da força e da autoridade, representa o poder vindo de cima. "Quebrar o cetro 
significa deixar o poder" (2001, p.226). Em "Abdicação", o sujeito deixa o cetro e a coroa "feitos em 
pedaços", o que representa a renúncia aos bens materiais da Realeza.  

Para o Dicionário de símbolos, a coroa designa toda superioridade e serve para 
recompensar um feito de méritos excepcionais (2001, p. 291-2). Seu simbolismo está associado à 
dignidade, ao poder, à realeza e ao acesso a um nível e a forças superiores. Quando o sujeito deixa a coroa 
em fragmentos, no poema, está não apenas renunciando ao poder, mas também indo à direção da 
transcendência já que, mesmo representando a elevação, o poder e a iluminação, a coroa faz parte dos 
objetos materiais que o iniciado deve renunciar. 

Em "Abdicação", o sujeito estaria conjunto com a coroa para, ao deixá -la "em pedaços", 
passar à disjunção com esse objeto. Se ele estava conjunto com a coroa é porque havia atingido o grau 
mais elevado da sua evolução espiritual. Só lhe restava, nesse momento, abandonar todos os objetos e 
paixões materiais, o que será feito também no poema "O menino da sua mãe". 

Além do cetro e da coroa, outros objetos materiais, dotados de menor importância, são 
abandonados pela "fria escadaria". De fato, o enunciador do poema atribui valor disfórico a esses objetos, 
notadamente pelo uso dos adjetivos "inútil" ao se referir à "cota de malha", e "fútil", com relação às 
"esporas". Esses objetos, de importância menor que a espada, o cetro e a coroa, são simplesmente 
deixados pela escadaria: "Deixei-as pela fria escadaria". Segundo o Dicionário de símbolos, "a escadaria 
é o símbolo da progressão para o saber, da ascensão para o conhecimento e transfiguração" (2001, p.382). 
Em "Abdicação", a escadaria é o último lugar em que o sujeito passa antes de se reintegrar à "noite antiga 
e calma". 

Após analisarmos o percurso narrativo do sujeito neste poema, bem como os revestimentos 
figurativos de seu processo de abdicação dos bens materiais, passemos à análise do nível fundamental do 
poema. Em "Abdicação", fica mais claro o processo da dinamização do modelo da estrutura elementar. 
Segundo Diana Luz Pessoa de Barros:  
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A dinamização do modelo taxionômico da estrutura elementar - as relações são tratadas 
como operações orientadas - permite passar ao ponto de vista sintático. A orientação das 
relações é a primeira condição de narratividade e pressupõe já um sujeito produtor do 
sentido (1988, p.22). 
 

Como ocorre nos outros poemas, a oposição fundamental deste poema é caracterizada pelo 
eixo semântico da /materialidade/ e o eixo semântico da /espiritualidade/. O material recebe valor 
disfórico, o que fica claro pelo uso dos adjetivos "inútil" e "fútil" para designar dois dos objetos materiais 
abandonados. Já o espiritual recebe valor eufórico, pois a transcendência é o grande valor da busca 
espiritual do sujeito e o regresso ao mundo inteligível representa o grande desejo do sujeito. 

Deve-se ressaltar que o texto produzido por Fernando Pessoa e intitulado "Abdicação", o 
enunciado, na sua relação com o discurso epistolar, reporta à enunciação, isto é, o momento de produção 
desse enunciado. Cumpre lembrar que o poeta produziu este poema num estado de agitação. Lembremos 
o que ele diz na carta a Mário Beirão: 

 

O outro dia o céu ameaçava chuva e eu ia a caminho de casa e por tarde não havia carros. 
Afinal não houve trovoada, mas esteve iminente e começou a chover - aqueles pingos 
graves, quentes e espaçados - ia eu ainda a meio do caminho entre a Baixa e minha casa. 
Atirei-me para casa com o andar mais próximo do correr que pude achar, com a tortura 
mental que V. calcula, perturbadíssimo, confrangido eu todo. (PESSOA, 1999, p.82) 
 

O trecho citado atesta a agitação mental em que se encontrava o poeta na ocasião da escrita 
de "Abdicação". Tal agitação foi causada pelo medo de trovoadas que Pessoa tinha desde sua infância na 
África do Sul. As expressões que remetem a esse estado mental agitado são "atirei-me", "andar mais  
próximo do correr", "tortura mental", "perturbadíssimo", "confrangido". Se nos lembrarmos do fragmento 
da carta citado no início da presente análise, podemos perceber que antes de chegar a sua casa, Fernando 
Pessoa começou a compor "Abdicação", que ele caracteriza como "um soneto de uma tristeza suave, 
calma, que parece escrito por um crepúsculo de céu limpo" (1999, p.82). Como explicar que da enorme 
perturbação em que se encontrava, Fernando Pessoa pudesse compor um soneto que revelaria um estado 
mental de calmaria? 

De fato, os estados mentais de Pessoa parecem muitas vezes confusos e até mesmo 
contraditórios se fizermos uma leitura desatenta de seus poemas, suas cartas e dos fragmentos do espólio. 
No entanto, para organizarmos o fragmentado pensamento de Pessoa na presente carta, basta atentarmos 
para duas palavras-chave do trecho citado: "crepúsculo" e "calma".  

O crepúsculo, que aparece no poema no verso "Como a paisagem ao morrer do dia", 
simbolizaria a morte do sujeito e sua reintegração no mundo espiritual ou inteligível, como vemos no 
seguinte verso: "E regressei à Noite antiga e calma". A noite antiga, além de se referir à "Noite Eterna" da 
primeira estrofe do poema, é acompanhada do adjetivo "calma" presente na "tristeza suave, calma" do 
trecho da carta citado anteriormente, simbolizando o suave caminhar do sujeito pelas escadarias e o 
abandono dos bens materiais. E de fato, como bem assinala Pessoa na carta, "o soneto não é só calmo, 
mas também mais ligado e conexo que algumas coisas que eu tenho escrito" (1999, p.82). Assim, as 
relações de sentido são estabelecidas com o confronto do discurso esotérico da carta com o discurso 
esotérico do poema, que revela um processo de desdobramento: "O fenómeno curioso do desdobramento 
é coisa que habitualmente tenho, mas nunca o tinha sentido neste grau de intensidade" (1999, p.82) 

O fenômeno acima descrito apresenta-se poetizado em "Abdicação" na forma de um 
desdobramento espacial, pois o sujeito percorre o mundo sensível, onde abandona os bens materiais, mas 
deseja o mundo inteligível, em que as verdades insondáveis do universo podem ser compreendidas. No 
entanto, ainda falta o abandono do próprio corpo, que ocorrerá no poema "O menino da sua mãe". Assim, 
após haver passado pelo processo de desdobramento actancial e pelos graus de provação ("Chuva Oblíqua 
I" e "Eros e  Psique"), pelos graus de interpretação dos símbolos durante o processo iniciático ("Iniciação" 
e "Na sombra do Monte Abiegno") e pelo primeiro grau de compreensão da necessidade de renúncia dos 
aspectos materiais da existência ("Abdicação"), falta ao sujeito passar pelo segundo grau de renúncia, a 
do próprio corpo, antes de passar ao entendimento dos aspectos da dualidade cósmica.  

 

RESUMO: No poema "Abdicação", inserido no Cancioneiro  de Fernando Pessoa, o discurso esotérico é 
poetizado através de componentes actanciais, espaciais e temporais, ligados ao universo material da 
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realeza. O presente artigo analisa as estruturas textuais do poema de Pessoa, responsáveis pela poetização 
discursiva operada  no Cancioneiro . 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fernando Pessoa; Cancioneiro; esoterismo; poesia; Semiótica 
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ABSTRACT: Since the second half of nineteenth century, Garrett’s Romanceiro is target of a debate 
over his fidelity to traditional canon of popular ballad. We propose to discuss the question by the analisis 
of changes accomplisheds by the portuguese author and their motivations. 
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No início do segundo quartel do século XIX, quando inicia a publicação de seus “romances 

recriados da tradição” 1, Almeida Garrett imagina estar privilegiando o universo tradicional, da longa 
duração. Acredita “ver com que maravilhoso enfeitavam suas ficções e seus quadros poéticos nossos bis e 
trisavós” (1983, v.1: 55). Pensa estar revelando a poesia “mais antiga de que tradição nos chegou” (1983, 
v.1: 59). Não importavam os retoques que, aqui e ali, visavam a reformar a poesia “ informe e mutilada 
pela rudeza das mãos e memórias por onde passou” (1983, v.1: 61) – assim haviam feito Walter Scott, 
Percy, Burns, mestres imediatos do poeta no exílio. Sob sua própria óptica e a de seus contemporâneos, o 
autor recebia e entregava o legado dos ancestrais encarnado no povo português, dava seguimento à 
tradição. 

Meio século mais tarde, porém, a emergência de um pensamento cientificista provocaria 
uma revisão no estatuto dos romances de Garrett. Teófilo Braga foi o primeiro a denunciar a “ traição”. Na 
Introdução de seu Romanceiro Geral, escreve que Garrett 

 

apresentou um trabalho excellente sob o ponto de vista artístico, pelo gosto de Percy, mas 
não merece a absoluta confiança dos que quizerem surprehender a alma do povo na 
elaboração da sua poesia. (1867: vii – grifo nosso) 
 

Carolina Michaëlis de Vasconcellos também comenta a “ ilusão” criada “pelos romances 
que Almeida Garrett havia retocado com gosto tão deli cado” (s.d.: 12). É sintomático que, nas 
“Investigações bibliográphicas, biográphicas e histórico-li tterárias” que compõem o segundo volume de 
seu Cancioneiro da Ajuda, a mesma autora comente a presença de “reminiscências e motivos soltos” do 
romance de Tristão a partir de diversos romanceiros portugueses – Romanceiro popular e Romanceiro do 
Archipelago Açoriano de T. Braga; Romanceiro da Madeira, de Azevedo – sem mencionar o de Garrett 
(1990, v.2: 506). 

Mais tarde, no Brasil, ouve-se Câmara Cascudo dizer, no seu Dicionário do folclore 
brasileiro, que 

 

Garrett, infeli zmente, recebendo várias cópias de trechos de romances, reconstruía o modelo 
perdido com o material agenciado, e não sabemos o que é tradicional e o que é realmente a 
colaboração garrettiana.  
 

No primeiro parágrafo da carta de 1824 a Duarte Lessa que serviria, em 1828, de Prefácio à 
Adozinda, Garrett já previa críticas: “Tanto melhor para quem gostar de dizer mal, que não lhe faltará de 
quê” (1983, v.1: 53). O motivo das objeções esperadas por Garrett, no entanto, era diverso, para não dizer 
oposto – a rudeza dos versos – daquele que alimentou a crítica do fim do século XIX – a deli cadeza dos 
versos. 

Este é um problema central no estudo do Romanceiro: saber o que há nele de recuperação, 
de continuação do modelo tradicional; o que há de ruptura, inovação em relação ao mesmo modelo. Se 
Teófilo Braga, Câmara Cascudo e Carolina Michaëllis apontam para a “ traição” de Garrett, Athaide 
Oliveira, nos primeiros anos do século XX, escreve que “Garrett excedeu a todos pela nítida compreensão 

                                                
1 A obra é Adozinda, publi cada em Londres, em 1828. O romance de que se trata aqui é o “ romance tradicional”, 
gênero poético popular que não deve ser confundido com o romance em prosa moderno. 
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do gênio do nosso povo distribuído na sua poesia” (1905: xi). O etnólogo Viegas Guerreiro afirma que 
“de modo geral, Garrett não transforma tanto quanto se tem dito a dicção popular; por vezes quase se 
limita a pôr uns versos por outros” (1983: 74). É oportuno, aqui, parafrasear Fernando Pessoa: “Cada um 
me contou as suas razões. Ambos tinham razão” (1986: 54) – mas não toda a razão.  

O objetivo deste trabalho é aferir o que há de razão em uns e em outros: o Romanceiro de 
Garrett é digno representante da tradição popular, de uma cultura de longa duração? Ou as modificações 
feitas pelo poeta resultam em ruptura, em algo diverso, um cancioneiro culto, por exemplo? Enfim, o 
autor estabelece um caso com a tradição ou é culpado de traição? 

É certo que Garrett exercia manipulação consciente  sobre material que recolhia. Na breve 
introdução à versão inglesa que John Adamson fez do “Bernal Francês” , Garrett escreve: 

 

Mais para fazer aceito ao comum dos leitores um estudo e um gosto que infali velmente há-
de regenerar a nossa poesia e com ela nossa língua e literatura toda, revertendo-a à 
simplicidade bela de sua origem natural, de que tão afastadas andam pela imitação pesada e 
contrafeita dos estrangeiros, mais para esse do que para nenhum outro fim literário, traduzi 
em linguagem e modos menos rudos o “Bernal-Francês” . (1963, v.2: 789 – grifo do autor) 
 

O poeta enfatiza, com grifo inclusive, que fizera a tradução dos romances populares. 
“Tradução” indica “ação de levar” ou “de transferir de uma ordem a outra” (SARAIVA, 1993: 1213). 
Aquele que traduz carrega algo de “uma ordem”, que pode ser um idioma, um nível de linguagem, um 
meio cultural e o entrega a “outra” ordem análoga. Neste sentido, permite a propagação, através do tempo 
e do espaço, de tal objeto, vivifica-o, fomenta sua continuidade. Por outro lado, a “ transferência” não se 
dá sem alguma mediação que, em maior ou menor medida, transforma o objeto, trai – não à toa 
perpetuou-se o ditado: “ tradutore, traditore” . 

Garrett assume, sem pruridos, a opção de “traduzir” os cantares “rudos” do povo para a 
língua e a sensibili dade dos salões da sociedade letrada do XIX, nesta que, nas palavras do próprio poeta, 
“ talvez possa chamar-se com propriedade a ‘ tradução literária do romance primitivo’ , ou mais 
exactamente ainda ‘a tradução de sala’ ” (1963, v.2: 789). 

Tradição, traição, tradução. Conceitos diversos que se encontram imbricados no primeiro 
romanceiro em língua portuguesa de que se tem notícia. Novamente: o que há de continuação? O que há 
de inovação no Romanceiro de Garrett? 

A tentativa de responder a tal pergunta está aqui assentada a partir da análise de um 
romance, “Rosalinda” , publicado pela primeira vez em 1843, no primeiro volume do Romanceiro. O 
poema tem sua fábula relacionada ao ciclo carolíngio, com inserção de um motivo arturiano no desfecho: 
os amores entre um cavaleiro e a infanta são delatados ao rei. Os amantes são condenados à morte. Mais 
tarde, de seus túmulos brotam árvores que se entrelaçam, sugerindo a vida transcendente do amor – como 
se vê no romance de Tristão, do século XII .. 

“Rosalinda”, como se apresenta no Romanceiro, não é encontrado em nenhum outro 
cancioneiro. Na verdade, conforme revela o próprio Garrett no prefácio da obra, foi confeccionado a 
partir de “três fragmentos diversos, tão fragmentados, que nem um deles por si se entendia bem” (1983, 
v.1: 170). Estes três fragmentos foram completados com outras lições recolhidas mais tarde por ele 
mesmo, ou no campo ou através das anotações do Cavaleiro de Oliveira, nas margens de um exemplar da 
Biblioteca Lusitana de Barbosa de Machado, ou nas coletâneas castelhanas. Estabelecidas suas 
individualidades, os poemas foram publicados no segundo volume do Romanceiro, agrupados nos 
“Romances cavalherescos2 antigos de aventuras, sem referência à história ou sem a ter conhecida”. São 
eles:  “Reginaldo” ; “Claralinda” e “D. Claros de Além-mar”, nos quais se observam, sem dificuldades, os 
elementos constituintes daquele primeiro. Somem-se a estes outros dois romances não mencionados por 
Garrett, mas cujos desenlaces, com plantas nascendo dos túmulos dos amantes, têm pontos de contato 
óbvios com “Rosalinda”. São eles o “Conde Nilo” e “A Peregrina”, publicados no terceiro volume do 
Romanceiro, em 1851. 

“Rosalinda” é um texto totalmente reconstruído por Garrett, se não por sua pura inspiração, 
ao menos pelas escolhas arbitrárias que fez entre os diversos motivos e variantes dos três outros 
romances, a fim de edificar um todo coeso em forma e significado. Essa peculiaridade do texto permite 
estudar, com abundância de detalhes, o processo de criação do autor: a forma como ele aproveita 
mecanismos tradicionais e símbolos que a mesma tradição legou - as guerras de Reconquista; a 

                                                
2 Garrett toma o termo “cavalheresco” e a variante “cavalheiresco” como sinônimos de “cavaleiresco” , no sentido de 
referente à cavalaria medieval. 
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vassalagem e o ideal cavaleiresco; o imaginário cristão;  o caráter do amor, da sensualidade e da morte - e 
os adapta a um novo universo. 

O texto de “Rosalinda” inicia com a evocação da atmosfera primaveril. Vê-se, então, a 
infanta a “se toucar” , quando avista uma galé. Comandando-a, vem um belo Conde. Este e a infanta 
iniciam um diálogo, no qual cada um enumera suas qualidades. Em pouco tempo, “ já se foi a Rosalinda 
com o almirante a folgar”. O casal é descoberto por um monteiro e tenta convencê-lo, a peso de ouro, a 
não delatá-lo. “Tudo o que viu o monteiro a el-rei o foi contar” . O rei, enfurecido, degola os amantes. 
Sobre suas tumbas, nascem plantas que, “cortadas e recortadas” , voltam a crescer e se abraçar. 

Esta última imagem domina o poema. É para ela que converge todo o texto. Confirmam-no 
as entrelinhas da Introdução ao romance. Nesta, Garrett só tem palavras para a imagem das plantas. É o 
belo: “sente-o qualquer porque é belo deveras” (1983, v.1: 169). E mais, é um belo que coloca em 
comunhão a tradição portuguesa com aquela do resto da Europa – na mesma Introdução, Garrett 
identifica o desenlace no “Prince Robert” de Walter Scott e na lenda de Tristão. 

Resumindo as alterações impostas por Garrett àquilo que era o material tradicional3, tem-se 
a homogeneização estrutural dos cantares em todos os níveis: métrico, rítmico, rímico, estrófico, 
dialógico; a cristianização, ou talvez melhor, a humanização e o aprofundamento psicológico das 
personagens; a ampliação, inserção ou eliminação de motivos ou versos no texto, a fim de emprestar 
maior coerência à narrativa, ou intensificar o drama, ou sublinhar um aspecto particular. 

Assim reunidas, essas estratégias propiciam a falsa noção de que tudo foi transformado por 
Garrett. Se alguns romances foram praticamente criados pelo poeta, como é o caso de “Miragaia” , 
“Adozinda” e os demais “renascidos” presentes no primeiro volume do Romanceiro, outros quase não 
foram tocados. Os procedimentos também não eram empregados de maneira homogênea: um texto pedia 
um verso a mais, outro a problematização da personagem, outro a ampliação de um motivo. Na maioria 
das vezes – principalmente nos dois últimos volumes –, o trabalho de Garrett se limitava a reconstruir o 
texto escolhendo entre as variantes  de que dispunha. 

Ainda no inicio deste trabalho, confrontaram-se opiniões acerca da extensão das alterações 
no Romanceiro. Uns acusam a traição dos romances garrettianos frente à “alma do povo” , outros 
ressaltam sua “compreensão do gênio” deste mesmo povo. A questão permanece. E é um problema sem 
solução possível, a menos que se indique, especificamente, um romance ou grupo de romances dentre os 
quarenta e sete que constituem os três volumes do Romanceiro. Tendo-se em conta um excerto de 
“Adozinda” (1983, v.1: 87)    

 

A virginal aspereza 
Ficou em toda rudeza 
Que a criação lhe deixou. 
De um lado choupos anciãos 
Seus ramos lúgubres pendem, 
E o vivo seixo fendem 
Crespas raízes nodosas 
Das sovereiras anosas 
Que as cortiças remendadas 
Têm dos estios lascadas 
A pedaços a cair 
 

não se pode negar o engano, se não poético, pelo menos na apreensão do cânone 
tradicional: o léxico culto – “virginal” , “ lúgubres” , etc. –, a sintaxe rebuscada4, o esquema de rimas 
pareadas (AABBCC) e não alternadas (ABABAB), tudo isso afasta “Adozinda” da tradição romancística. 
Se, por outro lado, atentamos para os versos de “Reginaldo” (1983, v.2: 155) 

 

- “Reginaldo, Reginaldo, 
Pajem de el-rei tão querido, 

                                                
3 A descrição minuciosa de tais alterações – assim como a análise de “Rosalinda” e de reflexões acerca da tradição 
romancística – estão relatadas em nossa dissertação de Mestrado (USP, 2001), com publi cação próxima pela editora 
Mercado de Letras (Campinas). 
4 Inversões sintáticas, períodos estendidos por vários versos e enjambements, por exemplo, são fenômenos raros no 
romanceiro tradicional. Ver: CATALÁN (1997, v.1: 144-145). 
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Não sei porquê, Reginaldo 
Te chamam o atrevido”  
- “Porque me atrevi, senhora, 
a querer o defendido.”  
- “Não foras tu tão covarde 
Que já dormiras comigo”  
 

não há o que possa acusar a menor traição à “gramática” tradicional. 
Como já indicara Garrett na introdução à edição de 1851 do Romanceiro, há coerência em 

discriminar os romances do primeiro volume do Romanceiro daqueles dos dois últimos. Os primeiros, 
mais afastados do modelo popular; os segundos, mais próximos. Não há dúvida de que tal distinção se 
deve ao aprendizado progressivo de Garrett acerca dos mecanismos tradicionais. Aquilo que, nos 
primeiros anos da década de vinte, intuiu baseado nas baladas bretãs e alemãs, anos mais tarde floresceria 
a partir do contato com os romanceiros castelhanos e, principalmente, com os próprios cantares do povo 
português. À medida que colecionava os romances, Garrett aprendia a ressaltar as belezas da tradição, 
mais do que imprimir aos romances atributos estéticos exteriores. 

Muito das confusões, deve-se dizer, seria criado pelo próprio Garrett e seus prefácios, 
cartas e introduções, nos quais ora diz uma coisa, ora outra. Em um momento, o trabalho com as cantigas 
populares é “vesti-las de adórnos poéticos, saccudir-lhes a poeira dos séculos com bem assisada escolha e 
apreciado modo” (1963, v.1: 1383); em outro, é corrigir exemplares e completar fragmentos (1983, v.1: 
39); em outro, ainda, afirma que “no corrigir do texto” seguiu “a li ção da Beira-Baixa, que é a mais 
segura” (1983, v.2: 62). Qual o trabalho de Garrett? Adornar os romances? Corrigi-los? Escolher entre 
variantes constantes na tradição? 

Deixemos T. S. Eliot, em “ leitura” proferida na Universidade de Leeds em 1961, falar por 
Garrett: “Descubro-me constantemente irritado por citarem minhas palavras, escritas talvez a trinta ou 
quarenta anos, como se as tivesse pronunciado ontem.” (1992: 236). Sob esta perspectiva, entende-se que 
um dos graves problemas da crítica do Romanceiro tem sido não considerar que, dos três excertos citados 
acima, o primeiro é de 1824, o segundo, de 1828 e o último, de 1843; não considerar, enfim, na 
construção dos três volumes do Romanceiro, a evolução das habili dades de Garrett no manejo do material 
tradicional. Permita-se que o próprio poeta insista, um pouco mais, em estabelecer as diferenças de 
método: 

 

Ali [primeiro volume] dei a tradução em língua e estilo modernos de alguns dos nossos 
romances populares; aqui [segundo e terceiro volumes] vão os próprios textos desses e de 
muitos outros romances. (1983, v.2: 34) 
 

“Rosalinda”, publicada em 1843, revela um momento de transição: há muito menos 
interferência do que em “Adozinda”, de 1828, mas há mais que em “Donzela que vai à guerra” (1983, 
v.3: 68-79), de 1851, por exemplo. Deve-se considerar, no entanto, além da extensão das intervenções de 
Garrett, o aspecto qualitativo destas. Em suas Notas, Lindley Cintra escreve que o trabalho reformulador 
de Garrett “ foi geralmente realizado com moderação, bom gosto e acerto” (1967: 135). Acreditamos 
existir também, em “Rosalinda” , um feli z resultado das estratégias recriativas de Garrett, que recuperam 
amplamente a tradição romancística. 

Não faltará quem discorde – quem, com muita razão, lembre que a menor alteração, em 
termos artísticos, pode fazer a maior diferença. Os romances tradicionais, no entanto, fazem parte de um 
mundo diverso daquele da “poesia de arte” – no sentido que lhe dá Menéndez Pidal, da obra individual, 
planejada nos mínimos detalhes (1953, v.1: 46). A autoria anônima e, sobretudo, a inexistência de um 
texto fixado5, situam o gênero no universo tradicional, no qual os cantores e seu público interessam-se 
mais pelo conjunto do que pelo detalhe e uma certa dose de recriação a cada performance é inevitável. 
Tal fenômeno foi percebido por Menéndez Pidal como índice definidor do gênero popular: “Esta tensión 
poética y creadora, por la cual el que repite se considera coautor del canto repetido, es punto esencial y 
definidor de la llamada canción popular.” (1953, v.1: 41).  

                                                
5 “No es posible fijar el texto primitivo de una canción popular, oral, tradicional, como fij a la fil ología el texto de una 
obra literaria de origen individual, porque una obra, desde el primer momento en que alcanza popularidad tradicional, 
nos oferece ya vario textos coetáneos” in: MENÉNDEZ PIDAL (1953, v.1: 39). Cf. ZUMTHOR (2000: 84-91) 
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A força do romance deriva de uma natureza dupla, ao mesmo tempo conservadora e 
inovadora, mítica e histórica. É desse bifrontismo que fala Diego Catalán (1997, v.1: 114): 

 

En efecto, la adaptabili dad de los romances al medio en que se reproducen garantiza una 
“actualidad” , una adecuación del mesaje al contexto social y histórico en que la estructura 
virtual se realiza. Pero la herencia es también evidente: las manifestaciones actuales revelan 
que la codificación del lenguaje procede de tiempos pasados, y conserva intenciones 
denotativas y connotativas que respondían a una realidad social y histórica diversa. 
 

Reside aqui o segredo da vida longa dos romances: por um lado, o conteúdo ancestral, 
arquetípico, com significações depuradas por muitas gerações de cantores e ouvintes; por outro, a 
abertura textual, a obra sempre susceptível à atualização frente a novos contextos. A variante é tomada 
aqui, na verdade, como uma “forma criativa de permanência” (NASCIMENTO, 1994: 5). 

O tantas vezes citado Menéndez Pidal formula uma bela imagem, na qual o texto 
tradicional é como um fluido que se acomoda à taça que é o cantor (1953, v.1: 41). Nada mais natural, 
então, que os fragmentos de cantos tomassem a forma da taça romântica de Garrett. O poeta se irmana, 
neste sentido, com a massa de cantores do povo, que também “traduz” os estoques tradicionais para seus 
universos. Márcia Abreu descreve as transformações pelas quais passaram os cordéis portugueses em 
terras brasileiras: 

 

As histórias portuguesas deveriam trazer dificuldades para um público imerso em uma 
cultura oral, não só pelas características específicas de um texto escrito, mas também pelo 
tipo de construção sintática empregada, que privilegia os períodos longos, as inversões, as 
orações intercaladas. O trabalho de “rimar a história” envolve também a simpli ficação dos 
períodos, a substituição do vocábulo, a eliminação das dificuldades sintáticas. (1999: 131) 
 

Garrett fez o mesmo, na mão inversa. Ao completar, tornar mais coeso e “harmonioso” o 
romance, adaptava-o às expectativas de seu próprio mundo. Quando, através do indivíduo, deixa-se ouvir 
a voz da comunidade, deixam-se satisfazer suas exigências e expressar seu senso estético6, mais perto se 
está da tradicionalidade – era o que parecia tentar realizar Garrett: 

 

Desejo fazer uma coisa útil, um livro popular; e para que o seja, torná-lo agradável quanto 
eu saiba e possa. As academias que elaborem dissertações cronológicas e críticas para o uso 
dos sábios. O meu ofício é o de popularizar o estudo da nossa literatura primitiva, dos seus 
documentos mais antigos e mais originais, para dirigir a revolução literária que se declarou 
no país, mostrando aos novos engenhos que estão em suas fileiras os tipos verdadeiros da 
nacionalidade que procuram (1983, v.2: 31).  
 

Se Garrett se irmana aos cantores iletrados, não pode ser confundido com eles. Os 
entrevistados por Lord acreditavam – sem embargo das alterações visíveis – que o poema apresentado por 
eles era idêntico ao que tinham aprendido, sem retoques ou inovações (LORD, 1997: 72). Não que esta 
seja a regra. Há, sem dúvida, nos cantores populares, a consciência de estarem fazendo algumas 
adaptações. É, no entanto, uma consciência generalista,  intuiti va, sem atenção nos detalhes. Garrett, por 
seu turno, é extremamente consciente do seu trabalho, sabe exatamente os porquês da métrica, das rimas, 
dos temas, das variantes escolhidas – seus prefácios e notas são testemunho abundante disto. O poeta, 
então, ao mesmo tempo que se identifica com os artistas populares por entender aquele material coletivo 
como seu, por sentir-se à vontade em transfigurá-lo a fim de melhor caber em seu universo, afasta-se pela 
consciência pormenorizada do trabalho efetuado. 

                                                
6 “Les variations ou innovations individuelles susgissant alors répondent aux exigences de la communauté”; “Le texte 
poétique, en deployant son discours et quel qu’en soit le contenu intentionnel , s’ordonne par rapport à une “vision du 
monde”, rencontre une logique profond et comme une univocité de comportement propres à telle culture ou à tel 
moment de l’histoire.” In: ZUMTHOR (2000: 101; 36). 
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Por outro lado, o trabalho de Garrett poderia se confundir facilmente com os esforços 
parodísticos que se verificam no século XX. A paródia também é, enfim,  “um modo de chegar a acordo 
com os textos desse ‘ rico e temível legado do passado’ ” (HUTCHEON, 1989: 15). Ela, no entanto, é uma 
forma de imitação e de recuperação caracterizada por uma “ inversão irônica” (HUTCHEON, 1989: 18). 
Deixando-se estar em Garrett, pode-se reconhecer o traço parodístico nas Viagens na minha terra em 
relação à Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre. Há, na recuperação de Garrett, a intenção 
de transformar o sentido da Viagem de Maistre (GARRETT, 1992: 17). 

A relação do poeta português culto com os romances é outra: as alterações empreendidas, 
longe de paródia, são tradução. A Garrett, como aos tradutores – “ transcriadores” – modernos, não 
importa recuperar os textos palavra a palavra, mas sim transportar a beleza daquela poesia “ tosca e rude” 
para a sensibili dade letrada do século XIX: 

 

Tomara que estas páginas se fizessem ler de toda a classe de leitores; não me importa que 
os sábios façam pouco cabedal delas, conquanto que agradem à mocidade, que as mulheres 
não se enfadem absolutamente de as ler, e os rapazes lhes não tomem medo e tédio (1983, 
v.2: 33). 
 

Garrett, nesse sentido, inaugurou uma longa tradição. Cento e cinqüenta anos depois da 
publicação do Romanceiro, o festejado “brincante” pernambucano Antonio Nóbrega7 assume atitude 
semelhante frente à cultura tradicional brasileira, afirmando que seu trabalho não teria nenhum valor se 
ficasse limitado à apresentação, no palco, da cultura popular como ela é: “Eu seria apenas um repetidor, 
um imitador. Acho que meu trabalho não folcloriza a cultura popular, mas procura recriar este universo e, 
com isso, criar vínculos de compreensão junto aos mais diversos públicos” (2000: 3). 

Em um de seus mais famosos ensaios, T. S. Eliot escreve sobre a pertinência da atualização 
do tradicional:   

 

Se a única forma de tradição, de manipulá-la, consistisse em seguir rigorosamente as 
pegadas da geração imediatamente anterior à nossa numa tímida e cega adesão aos seus 
êxitos, a “tradição” positivamente deveria ser desestimulada. 
A novidade é melhor que a repetição. A tradição, contudo, é uma assunto da maior 
significação. Ela não pode ser herdada; se alguém pretende obtê-la deverá lutar muito para 
consegui-la. Ela envolve, em primeiro lugar, o senso histórico, quase indispensável a 
qualquer pessoa que pretenda ser poeta depois dos vinte e cinco anos de idade; por sua vez, 
o senso histórico envolve uma percepção, não só consumação do passado, mas de sua 
permanência no presente; o senso histórico faz com que um homem não escreva apenas 
tendo em vista sua própria geração e sim com o sentimento de que toda a literatura da 
Europa desde Homero até a literatura de seu próprio país nos dias presentes possui uma 
existência simultânea e compõe a ordem global (1968: 189-190). 
 

Esse senso histórico à Eliot nasce no Romantismo. É a lâmpada que, na metáfora de 
Abrams, ilumina o passado e não mais apenas o reflete8. São os românticos que, nas palavras de Eduardo 
Lourenço, “não viajam realmente em direção ao passado, antes trazem o passado para o presente” (1999: 
59). 

Ao trazer os romances tradicionais para o universo do Romantismo português, Garrett os 
ilumina – uma iluminação que não é traição e sim tradução; que preserva o tradicional na essência, na sua 
capacidade de atualização, na sua necessidade de ser funcional, de significar algo além de relíquia. 

Garrett, assim, apropria-se do passado, dos romances. Os romances também se apropriam 
da voz do poeta. Como os amantes em “Rosalinda” , o canto tradicional não morreu sob a lápide de papel, 
“mudou só” . E mudou para continuar vivendo – traduziu-se em gente, em planta, em ave; e como 

                                                
7 Sobre Nóbrega ver: SANTOS (1999: 363). 
8 Refere-se aqui à metáfora utili zada por Abrams no título de sua obra The mirror and the lamp (1971) – o espelho 
como símbolo da arte pré-romântica e a lâmpada daquela romântica. 
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pássaros que se sentavam à mesa do rei9, intrometeram-se os romances nas mesas letradas do Dezenove. 
Em palavras escritas no raiar do Seiscentos, “assim age a Fortuna: o que há de firme passa e o que sempre 
se move permanece” 10. 

 

RESUMO: Desde a segunda metade do século XIX o Romanceiro de Garrett é alvo de considerações 
divergentes acerca de sua fidelidade à voz popular – para uns é traidor, para outros, continuador da 
tradição. Procuramos discutir a questão através da análise das transformações processadas por Garrett e 
das motivações que as provocaram. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Garrett; romanceiro; Romantismo; romance tradicional 
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Camilo Pessanha é, sem dúvida, a encarnação maior do Simbolismo português, uma vez 
que acaba por refletir, na vida e na obra, o clima de degenerescência de que o Decadentismo e o 
Simbolismo eram expressão literária. 

Congenitamente expressão do Decadentismo, na medida em que sofria de uma profunda 
abulia, além de ser maníaco-depressivo, viciado em ópio e vítima de uma visceral astenia, isto é, 
profunda fraqueza orgânica, ei-lo a morrer “romanticamente” tuberculoso. 

Entregue ao solipsismo, doutrina segundo a qual a única realidade está centrada no eu, 
mergulha nas mais profundas camadas de seu eu subconsciente e inconsciente, conforme sói acontecer 
quando se está imerso no universo simbolista. Este mergulho no caos, no alógico, no anárquico, enfim, 
na mais profunda interioridade, traz à tona realidades inefáveis, perceptíveis já na gramática, na sintaxe 
e na pontuação de cunho eminentemente psicológico, além de combinações e preciosismos vocabulares  
que deixam perceber, no culto à forma, influxos do Parnasianismo. Além disso, fica patente a constante 
busca para expressar-se através de recursos oriundos da música, que, por seu caráter inobjetivo, seria o 
instrumento adequado para sugerir o inefável. Não nos esqueçamos de que os símbolos caros ao 
Simbolismo são aqueles nomedos por Erich Fromm, de acidentais, a veicular relações completamente 
individuais e subjetivas, conforme deixam patentes os versos de Ao longe os barcos de flores 

 

(... um som de flauta chora 
... 
Só, incessante, um  som de flauta chora, 
Viúva, grácil , na escuridão tranqüila 
 
... só modulada trila 
 a flauta débil ... 
Quem sabe a dor que sem razão deplora?), 
 
ou de Viola chinesa: 
 
Ao longo da viola morosa  
Vai adormecendo a parlenda,  
Sem que, amadornado, eu atenda 
A lengalenga fastidiosa. (p. 72) 

 

Sabe-se que a obra de Camilo Pessanha, Clepsidra e outros poemas, recolhida 
postumamente, pelo amigo João Osório de Castro, não passa de cinqüenta poemas, divididos em duas 
partes, segundo ideado ou sugerido pelo próprio Pessanha. Na segunda parte do li vro estão inseridos 
textos a que se dá pouca atenção, como, por exemplo Poemas iniciais, onde se revela nítido diálogo 
intertextual com a obra de Cesário Verde (veja-se, a título de exemplo, a primeira versão do poema 
Lúbrica 

 

Quando a vejo, de tarde, na alameda, 
Arrastando, com ar de antiga fada, 
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Pela rama da murta despontada, 
A saia transparente de alva seda, 
 
E medito no gozo que promete 
A sua boca fresca, pequenina, 
 E o seio mergulhado em renda fina, 
Sob a curva ligeira do corpete; ...), 
 
Poemas de ocasião e fragmentários ( como se percebe em Numa despedida 
 
A boémia não morreu. 
Eis—nos com cabelos brancos; 
E, todavia, os barrancos 
Do seu destino, e do meu, 
 
Se nos quebraram as pernas, 
As asas não as partiram. 
Em altos sonhos deli ram 
As nossas almas eternas!...) 

 

ou ainda as oito Elegias chinesas, prefaciadas por Camilo Pessanha. 
A simbiose Camilo Pessanha/Simbolismo transparece na crítica ao li vro Flores de Coral, 

de Alberto Osório de Castro. Publicada originalmente no periódico  A verdade (Macau:72: 31/03/1910), 
a apreciação crítica pode ser lida como nótulas para uma arte poética de Camilo Pessanha. Analisemos 
os aspectos principais da crítica, que, extremamente simpática aos textos do amigo, revelam profunda 
unidade espiritual entre os dois poetas, na medida em que  Camilo transfere suas idéias para a obra de 
Alberto Osório de Castro, como se tais características pertencessem efetivamente à obra do amigo: 

 

Poesia extremamente subjetiva, graças ao apelo à música, à presença da euritmia, isto é, 
regularidade, pulsação poética. Claro influxo, na aliança poesia/música,  dos ensinamentos 
de Verlaine, em cuja arte poética se proclama: “de la musique avant  tout le chose...” (p. 
132) 
Crítica às românticas expressões da adolescência e, por extensão, ao diletantismo em 
poesia, visto como manifestações de falsos talentos. Por outro lado, são enaltecidas as 
verdadeiras vocações poéticas, aquelas em que  “a solidão intelectual e o suposto 
prosaísmo da vida real não aniquilam a inspiração senão dos que a não têm própria, 
daqueles cuja imaginação se alimenta parasitariamente das falsas e convencionais emoções 
de uma psicologia de pacotilha, corrente na boemia dos meios chamados acadêmicos” . 
Descobre-se, pois, no elogio à “solidão intelectual” e no repúdio ao estéril prosaísmo da 
vida real, a torre de marfim de uma alma exilada, em conflito com  a sociedade fili stéia, 
donde proclamar uma necessária identidade entre vida interior e poesia. (pp. 132-133) 
Atribui, como qualidade poética do amigo, o exercício da variedade tanto métrica como 
estrófica, que vai “desde a mais singela, das quadras em redondilha [...] até às mais cultas 
e mais difíceis, do soneto, do rondel e da ode”  (p. 135) (Observe, de passagem, que 
Clepsidra está recheada dessa variedade tanto métrica quanto estrófica, indo também 
Pessanha do mais singelo ao mais culto.) 
Considera, ainda, que o amigo está ilhado, exilado na mesma torre de marfim vivida pelo 
próprio Pessanha: o isolamento de Alberto no Timor corresponderia ao isolamento de 
Camilo em Macau. Irmanam-se os dois poetas no isolamento, afastados dos grupelhos 
literários e das coteries, com o objetivo de “reali zar, por meio da verdade, a beleza”. (p. 
135) 
Vê na obra de Alberto Osório a capacidade de perscrutar “ o fundo de que o mesmo 
aspecto é  a superfície: a natureza íntima das coisas, as reações e as fatalidades de seus 
destinos” . A exemplo do que ele próprio faz, vê no amigo um “perscrutador de 
aparências” , nelas revendo, como numa correspondência à Baudelaire, “a participação da 
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sua própria alma, o espelho em que se revelam...” : “E a vista sonda, reconstrói, 
compara./Tantos naufrágios, perdições, destroços!, Vênus, II , p. 48).  

 

Sob o disfarce de uma crítica à poesia alheia, revelada nos tópicos supracitados, temos 
uma verdadeira “profissão de fé” do Simbolismo na perspectiva de Camilo Pessanha. Dela, se 
desentranham a natureza e  a função da poesia para o Autor de Viola chinesa, concebida como expressão 
de seres vocacionados, inadaptados ao prosaísmo e à banalidade do quotidiano, encastelados na “solidão 
intelectual” . Uma poesia que, associando-se à música, explora a sonoridade na variedade métrica e 
estrófica, entregando-se à escavação da natureza íntima das coisas, nelas revendo e revelando, como 
espelho e correspondência, sua própria alma: “Chorai, arcadas/ Do violoncelo. Convulsionadas,/ Pontes 
aladas/ De pesadelo” (Chorai, arcadas, p. 70). 

Para uma tal perscrutação, serve-lhe o destrambelhamento dos sentidos à Rimbaud, via de 
acesso às mais recôndidas realidades, tendo como facilit ador o ópio: “Como um deserto imenso,/ Branco 
deserto imenso,/ Resplandecente e imenso,/ Fez-se ao redor de mim./ Todo o meu ser suspenso,/ Não 
sinto já, não penso,/ Pairo na luz suspenso.../ Que delícia sem fim! “( Branco e Vermelho, p. 79). 

Camilo Pessanha parece ter revelado o desejo, atendido por João de Castro Osório, de que 
Clepsidra abrisse com Inscrição e fechasse com Poema final. Dentro desse parêntesis, encerrados num 
simbólico ventre, encontram-se os “sonetos” e as “poesias” . Assim, a obra abre e fecha com uma 
evocação à morte, claramente enunciada no Poema final: 

 

Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas 
... 
As pálpebras cerrai, ansiosas não veleis. 
... 
Abortos que pendeis as frontes cor de cidra 
...  
Cessai de cogitar, o abismo não sondeis. 
Gemebundo arrulhar dos sonhos não sonhados. 
... 
Adormecei. Não suspireis. Não respireis. 

 

A obra de Camilo Pessanha configura, pois, um círculo, forma simbólica do self, arquétipo 
que, segundo Jung, orienta a individuação, isto é, a reali zação da totalidade do ser. Portanto, os poemas 
inscritos no círculo buscam essa individuação, percurso sugerido por poemas (ver, por exemplo, San 
Gabriel, Vênus) que aludem  a uma jornada, a uma viagem, --- ao cabo,  um Roteiro da Vida, de sua 
vida: 

 

Que eu, desde a partida, 
Não sei onde vou. 
Roteiro da vida,  
Quem é que o traçou? (p. 64) 

  

Nesta demanda pela individuação, surge na imagem do cavaleiro medieval (tatuagem 
complicada no peito, emblematicamente revestido de ouro, leões alados, vermelho, lírio, brasões com  
donzelas --- p. 42), a expressão da libido — energia motriz dos instintos da vida, e mais de toda conduta 
criadora do homem — à procura de uma forma feminina — sua anima metaforizada em Vênus, Hidra, 
Virgem, Alma da mãe —, mas que  encontra afogada e perdida noutro mito de Ofélia (Passou o Outono 
já, já torna o frio..., p. 39): “Ficai, cabelos dela flutuando,/ E, debaixo das águas fugidias,/ Os seus olhos 
abertos e cismando.../ Onde ides a correr, melancolias?/ --- E, refractadas, longamente ondeando,/ As 
suas mãos translúcidas e frias...” (p. 39) 

Em Roteiro da vida fica claro o falhanço da demanda. Em verdade, desde a partida não 
sabe aonde vai, qual “o roteiro da vida,/quem o traçou?” , só atinge “miragens do nada”, a quem indaga 
quem ele é: “Miragens do nada,/ Dizei-me quem sou...” (p. 64). 
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Miragens do nada é, portanto, a que chega: uma realidade que passa pela retina sem fixar-
se (“ Imagens que passais pela retina/ Dos meus olhos, porque não vos fixais?” ,p. 53), marcada pela 
fluidez do tempo e pela inconstância informe de sua matéria viva, conforme se percebe nos seguintes 
versos de Paisagens de inverno II  (p. 39): 

 

Águas claras do rio! Águas do rio, 
Fugindo sob o meu olhar cansado, 
Para onde me levais meu vão cuidado? 
Aonde vais, meu corpo vazio? 

 

Não causa estranheza, pois, que Clepsidra, relógio de água, receptáculo da fluidez do 
tempo e da liquefação do real, seja o título, o signo, a metáfora da vida e DE SUA VIDA. 

Está Pessanha, ao cabo, preso ao círculo do falhanço que é a sua alma “ lânguida e 
inerme” , como diz no epitáfio de sua Inscrição. O “morto-vivo” , como foi apelidado em Macau, antecipa 
no primeiro poema do volume (talvez por isso a insistência com o amigo  para que esse fosse o texto de 
abertura da obra) a derrota de sua demanda rumo à individuação, ao desejar o retorno, à regressão ao 
estágio de uma vida pré-formal, simbolizada, segundo Jung, pelo verme, expressão do aspecto destruidor 
da libido. 

Assim — 
shopenhauriano, na certeza de que a vida não passa de uma caravana “da enorme dor 

humana” (Branco e Vermelho),  dor que é o significado último da existência, conforme se lê em 
Caminho, I; 

 

(Saudade desta dor em vão procuro 
Do peito afugentar rudemente 
(...) 
...  porque a dor, esta falta d’harmonia 
(...) 
Sem ela o coração é quase nada...); 

 

baudelairiano na correspondência alma/ esfacelamento e inconsistência material da 
realidade, travessia/naufrágio --- correspondência sempre associada às metáforas líquidas: água, mar, 
fonte, Paul 

 

Chorai arcadas 
Do violoncelo! 
Convulsionadas, 
Pontes aladas 
De pesadelo... 
 
De que esvoaçam,  
Brancos, os arcos... 
Por baixo passam,  
Se despedaçam, 
No rio, os barcos. 
 
Fundas, soluçam 
Caudais de choro... 
Que ruínas (ouçam)! 
Se se debruçam, 
Que sorvedouro!... 
 
Trêmulos astros... 
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Soidões lacustres... 
--- Lemes e mastros... 
E os alabastros 
Dos balaústres! 
 
Urnas quebradas! 
Blocos de gelo... 
--- Chorai arcadas, 
Despedaçadas, 
Do violoncelo. – Violoncelo, p. 70); 

 

rimbaudiano no “destrambelhamento” dos sentidos de um nevrótico, de um abúlico, de um 
astênico cujo roteiro da vida parece fazer-se num outro bateau ivre;  

verlainiano na exploração rítmica e sonora para expressar o caos da realidade com que se 
defronta e na qual mergulha, como fica patente no poema Água morrente (p. 73), cuja epígrafe traz 
versos de Verlaine “Il pleure dans mon coeur/Comme il pleut sur la vill e” : 

 

(Meus olhos apagados, 
Vede a água cair. 
Das beiras dos telhados, 
Cair, sempre cair. 
 
Das beiras dos telhados, 
Cair, quase morrer... 
Meus olhos apagados, 
E cansados de ver. 
 
Meus olhos, afogai-vos 
Na vã tristeza ambiente 
Caí  e derramai-vos 
Como a água morrente)    — 

 

A poesia de Camilo Pessanha, pessoalíssima em seu conflito marcado pela ação (em busca 
da libido, luz vislumbrada num país irremediavelmente perdido) versus renúncia; pela progressão versus 
regressão, pela integração versus desintegração, ressoa os acordes do Simbolismo ao som de arcadas 
despedaçadas de viloncelo, de flébil flauta que chora, da parlenda de viola morosa... 

Náufrago, ao cabo, sua alma (anima), lânguida e inerme, bóia, qual Ofélia, no líquido 
amniótico de suas metáforas aquáticas, última expressão de seu desejo de fuga e regressão apaziguadora 
para o útero da Mãe-Terra: “O! Quem pudesse desli zar sem ruído!/ No chão sumir-se, como faz um 
verme...” (Inscrição, p. 27) 

Metáfora do Simbolismo, Camilo Pessanha não deixa de ser também uma metonímia desse 
movimento literário. Afinal ler Camilo Pessanha é flolhear, página a página, o Simbolismo.   

 

RESUMO: Exame das principais metáforas e forças-motrizes de Clepsidra, revelando tratar-se Camilo  
de Pessanha de uma vívida metáfora do Simbolismo em sua falhada demanda (junguiana) rumo à 
individuação. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Camilo Pessanha; Simbolismo; metáforas; metonímia. 
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KEYWORDS: memory; intertext; poetry; subjectivy; reality. 

 
 
Sentir-se grávido de um poema, sentir-se fecundado por um 
entrevisto, e ser um homem – é o mais que pode saber-se.  

Jorge de Sena. 
 
Poeta ou fazedor de versos? É esta indagação que Jorge de Sena nos traz sobre as mudanças 

na vida de Camões. Fazer versos ou ser poeta? Triste dúvida apresentada pela personagem Camões. Aos 
nossos olhos este questionamento poderia ser uma perfeita redundância, mas não aos olhos dos que se 
sentem verdadeiramente poetas. Ser poeta não é uma profissão, é uma situação de prazer. 

Mesmo separados por quatros séculos, Jorge de Sena e Luís Vaz de Camões  dialogam 
através do conto Super Flumina Babylonis, inserido na coletânea intitulada Antigas e novas andanças do 
demônio. Sena retrata o Poeta com características fantasiadamente realistas. Camões se torna a 
personagem principal já no final de sua vida, atormentado pela tristeza e pelas lembranças de um passado 
que não trouxe bons frutos para o presente. É um homem perseguido pelos fantasmas de sua imaginação, 
um homem que volta do exílio, mas que continua exilado em seus próprios pensamentos. Junto às 
reminiscências do passado, temos um ser “descrente da pátria e destruído até da alegria de fazer versos” 
(SENA, 1981: 157) 

Jorge de Sena transfere ao leitor o fascínio que tem pelo Poeta e que é absorvido por suas 
inúmeras obras. Como  sabemos, o conto  Super Flumina Babylonis foi apenas mais um dos textos  que o 
poeta moderno escreveu sobre o que podemos chamar de sua paixão. De acordo com Oscar Lopes, além 
deste conto, dentre outros vários estudos e ensaios, 

 

Sena fala-nos longamente de Camões, em 1951 numa conferência de “revelação da 
dialética camoniana” . Depois, em 1961, já professor em Araraquara, Estrutura d’Os 
Lusíadas I parte; em 62, a II parte de A estrutura d’Os Lusíadas, editada no Rio de janeiro, 
quando já professorava no Wisconsin; em 66 Uma Canção de Camões, em 67 A Estrutura 
d’Os Lusíadas III - IV; em 69 Os sonetos de Camões e O Soneto quinhentista peninsular; 
em 82, e já postumamente, Estudos sobre o vocabulário de Os Lusíadas. (LOPES, 
1995:36) 
 

Esta evidente paixão demonstrada em todos estes escritos nos revela um aspecto talvez de 
semelhança que Sena observava entre ele e o próprio Camões: ambos foram exilados e não 
compreendidos pelos seus contemporâneos, ou seja, os dois poetas, tiveram o mesmo destino. Jorge de 
Sena conheceu a solidão do exílio e, como o Poeta, sentia-se mal-amado e desacreditado pelos 
intelectuais de seu tempo, não deixando de expor estes sentimentos de angústia e lamúria em seus textos, 
como no poema Em Creta, com o Minotauro, no qual exprime a imensa amargura de seu isolamento ao 
partir para os Estados Unidos. 

Super Flumina Babylonis  se torna um retrato do próprio autor moderno na pele de Camões. 
O episódio que ocorre no conto aborda um fato da vida real do Poeta. Contudo, não devemos deixar de 
levar em consideração que a literatura é uma ficção e, como o próprio Jorge de Sena afirma, seu texto não 
é uma biografia. Já na epígrafe util iza uma frase de Latino Coelho para ressaltar esta idéia: “É que os 
gênios, não têm, não precisam de biografia” . Destas coincidências relatadas, Sena projeta-se neste conto 
e faz dele uma narrativa cheia de referências pessoais, históricas e intertextuais. Super Flumina Babylonis 
é uma mistura de história e imaginação, de realismo e subjetivismo. É uma mistura de sensações ligadas 
ao processo criativo que se refere à tristeza do isolamento e ao alívio no momento em que as redondilhas 
camonianas começam a surgir. 
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Nas notas da edição de 1977 de Antigas e Novas andanças do demônio, Jorge de Sena diz 
que o texto é uma análise de um episódio da biografia do autor incluída na edição de 1613 d’Os Lusíadas, 
comentados pelo Padre Manoel Correia, figura que se faz personagem no conto de Sena e que é referida 
na fala da mãe do Poeta: 

 

Esteve hoje cá Padre Manoel à tua procura, e eu disse-lhe que hoje era dia de ires a São 
Domingos, e ele disse-me que não tinha lembrado, e eu perguntei-lhe quando voltava, e ele 
respondeu que precisava perguntar-te de teu li vro, mas que não era pressa, voltava outro dia 
(...) (SENA,1981:159-170) 
 

Este mesmo Padre Manoel declara que, estando em Lisboa, depois de seu regresso da Índia, 
Rui Dias, um fidalgo bem conhecido da época, pediu a Camões que lhe traduzisse em versos as poesias 
do rei Davi, das quais fazem parte o Salmo 136, de acordo com a tradução da Bíblia Grega e Vulgata e 
137, conforme o Hebraico. No conto de Sena é a figura da mãe que nos revela este episódio biográfico: 

 

Ah, veio aqui também o criado do senhor Rui Dias, do mando deste senhor, que tão teu 
amigo é, perguntar pela encomenda que te fez daquelas poesias del-rei Davi que Deus haja. 
E eu disse que tu ainda não acabaste mas que logo acaba (... ) (SENA, 1981:160) 
 

Tradução literal, podemos constatar que não houve. Do que temos certeza é que realmente 
Camões fez um dos seus mais belos poemas que, na verdade, é um extenso comentário poético do Salmo 
136, sendo publicado apenas depois de seu falecimento. O poema,conhecido pelo seu primeiro verso, 
Sôbolos rios que vão... , cuja tradução latina Super Flumina Babylonis, Sena se apropria para intitular seu 
conto -  é um texto de “ 365 versos, tantos quanto os dias do ano, como uma via sacra da vida, 736 
quintilhas (...)” - (SENA, 1981:166) reflete  o sentimento de desventura que o  Poeta alimenta naqueles 
dias, talvez os últimos de sua vida. Temos então, a partir destes três textos - Sôbolos rios que vão...., de 
Luís de Camões; Super Flumina Babylonis, de Jorge de Sena; e Os rios da Babilônia (Salmo 136), do rei 
Davi -  um belo convite a pensarmos nesta relação intertextual.  Na verdade, o contista Jorge de Sena, 
retrata ficcionalmente o episódio de produção das redondilhas camonianas que tiveram como base o 
Salmo 136 de Davi.   

As redondilhas encomendadas transfiguram a história do salmo.  Relatam toda a amargura 
que o Poeta sentia naquele momento e sua profunda descrença da pátria do presente em relação à do 
passado. O texto bíbli co retrata a tristeza dos hebreus que tiveram grande parte de seu povo exterminada, 
e outra  exilada e escravizada pelos Babilônios, sob o reinado de Nabucodonosor. Esta questão é melhor 
entendida ao lermos  o Segundo li vro das Crônicas 36. 17 -20, no qual se relata a ruína da cidade de 
Jerusalém: 

 

Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, [...] para transportá-los a Babilônia. 
Incendiaram o templo, destruíram os muros  de Jerusalém, entregaram às chamas seus 
palácios e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para 
Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles se tornaram seus escravos, dele e 
de seus filhos, até o advento do domínio persa. (BIBLIA SAGRADA. II li vro das Crônicas. 
36:17-20) 
 

Entendendo melhor a questão histórica, percebemos que o Salmo 136 reflete  a indignação 
e imprecação contra aqueles que atacaram a pátria - a terra de Sião - , a ponto de destruí-la e profanar o 
Templo do Senhor. 

Tema melhor não poderia existir naquele momento para o grande Poeta. Tudo aquilo que 
ele sentia - a angústia da derrota, a destruição de seu ideal de pátria que outrora fora o seu maior motivo 
de orgulho e a tristeza de um exilado - estavam naquele salmo. Compor as redondilhas a partir deste texto 
bíbli co seria como transbordar todo seu desapontamento com a vida, ou melhor, com as mudanças que a 
vida lhe proporcionara. Seria uma forma de encontrar alívio para o seu terrível isolamento e para seu 
desejo de punição dos opressores, que já não eram mais os babilônios, mas os portugueses poderosos  que 
não lhe davam o devido valor. 
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Como já havíamos dito, os três textos em análise fazem um intenso jogo intertextual.  
Percebemos a mesma expressão de lamento trazida pela memória já no primeiro versículo do salmo que 
diz: 

 

Junto dos rios da Babilônia,  
ali assentamos a chorar, lembrando-nos de Sião (BÍBLIA SAGRADA.Salmo 136: 1) 

 
em confronto com as redondilhas camonianas assim iniciadas: 
 
Sobre os rios que vão 
Por Babilônia me achei 
Onde sentado chorei 
As lembranças de Sião 
E quanto nela passei. (CAMÕES, 2000: v. 1 – 5) 
 

que podem ser relacionadas com a  personagem Camões no conto de Jorge de Sena, quando 
lamenta pelos bons momentos do passado: 

 

Haviam-se desfeito, como açúcar, no rio ininterrupto do pensamento, aonde antigamente 
flutuavam de súbito como pedaços de gelo ardente... (SENA, 1981: 157) 
 

No conto, Babilônia, a terra amaldiçoada, é o Portugal do presente, aquele que provoca  no 
Poeta um sentimento de desespero e onde vive conturbações de um ser sem êxito; enquanto que Sião, a 
terra de Jerusalém, ou melhor, a Terra Santa, é  o Portugal de glória, aureolado, no passado, pela fama. 
Então, por que não chorar por um passado que foi sublimado? Lembrar de tempos em que podia ser o 
Senhor Luís Vaz de Camões, um homem cheio de amores e conquistas, ligados aos prazeres da carne? 
Agora já não era mais assim. Em sua concepção e na de sua mãe, era necessário buscar a verdadeira paz e 
feli cidade, que só seria possível se o amor terreno fosse esquecido; era preciso dedicar-se ao canto divino, 
ao amor puro e santo da alma. 

Neste momento é importante ressaltar a personalidade que Jorge de Sena dá à mãe de 
Camões, com um discurso carregado de recriminações ao filho.  A mãe é a figura que quer trazer o Poeta 
para a realidade, tentando, desta forma, tranqüilizar a própria consciência  ao ver o fruto de seu ventre já 
velho, sofrido, doente e destruído por uma sociedade que foi incapaz de reconhecer o seu talento e que 
agora é obrigado a viver no infortúnio, sem condições, ao menos, de ter uma refeição digna: 

 

Quando eu saí para visitar a comadre Joaquina, ia dizendo comigo que a senhora Sant’ana 
fizesse que eu não voltasse para casa com as mãos vazias e trouxesse algum petisco para 
meu filho (... ) (SENA, 1981:162) 
 
Se não fossem o Senhor Duque e o Senhor D. Manuel e o Senhor Rui Dias e outros 
senhores assim, eu queria ver do que é que tu vivias (... ) (SENA, 1981:162-163). 
 

É ela que tenta fazer com que o filho se encontre com o real cotidiano e assim o faz 
mergulhar em seu íntimo de forma que, junto às suas reminiscências, transpõe para o papel as belas 
redondilhas. Recrimina-o por não ter estudado para ser um religioso, pois se assim o fizesse, não teria que 
passar o resto de seus dias tentando santificar a alma que foi perdida nos prazeres de uma vida leiga e 
dissoluta. 

 

(...) hoje era dia de ires a São Domingos santificar a alma, que bem precisas.... (SENA, 
1981:161) 
(...) Porque saber de coisas divinas tu podias ter aprendido se tivesse estudado a valer, e 
tido juízo, que podias hoje até ser bispo e mais do que eles dois. Mas meteste-te com más 
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mulheres e más companhias, e hoje é isso que se vê, e, em vez de seres tu a dar li cenças, és 
tu quem as vai pedir a eles. (SENA, 1981: 161) 
 

A mãe reprova até mesmo Os Lusíadas, obra que recebeu  a li cença da Santa Inquisição e 
que retrata as glórias de seu país. Afirma que o poema épico “tem coisas que não são de Deus Nosso 
Senhor”: 

 

Que é que ele [ o padre Manuel]  anda a fazer com o teu li vro, sempre a perguntar-te coisas? 
Então é um livro desses, que não é de coisas de Deus Nosso Senhor e da nossa santa 
religião... (SENA, 1981: 160) 
 

O texto de Jorge de Sena é praticamente um monólogo da mãe que, devota de santos e 
santas, se coloca como vítima da situação em que é obrigada a viver. O Poeta só fala por duas vezes, o 
restante da obra é apenas o narrador que relata o pensamento da personagem Camões que, através de seus 
pensares solitários, tenta se convencer de que os amores da terra teriam que se tornar divinos. Desta forma 
sua alma seria salva. Devanear e relembrar de bons tempos não seria pecado algum: 

 

Pensar, devanear, lembrar, imaginar, mesmo como tudo poderia ter sido numa vida 
triunfante e num outro mundo, não era sonho, a certeza de que existia, de que as coisas se 
arrumavam por sua vontade, que a ordem delas e do Mundo era um desconcerto que ele 
organizava mentalmente. (SENA, 1981: 156) 
 
Não eram tentações estas coisas, não, mas consolações piedosas da sua alma, a satisfação 
do que lhe fugira, a plenitude do que não tivera, a saciedade do que não bastara, a conquista 
do que jamais pudera ter sido seu. (SENA, 1981: 157) 
 

O que podemos constatar é que o conto de Sena é uma reprodução em prosa dos 
sentimentos contidos nas redondilhas de Camões. O autor moderno expõe o íntimo do Poeta tal qual ele 
consegue captar na obra Sôbolos rios que vão... .Tanto no conto de Sena quanto no poema camoniano nos 
deparamos com uma ficção que apresenta  o ser subjetivo  do poeta ao enfrentar tensões internas. E só um 
poeta  apaixonado  é capaz de recuperar sentimentos de séculos atrás que se repetem na modernidade. Só 
um poeta compreende melhor o outro. Só ele sabe que sua obra é uma mistura de carne com espírito:  

 

Sentir-se grávido de um poema, sentir-se fecundado por um relâmpago entrevisto, e ser um 
homem – é o mais que pode saber-se. Não sabe a mulher que dá a luz, porque é delas dar a 
luz, às vezes sem ter amado. Não o sabe o homem que quer ter filhos, porque os pode fazer 
sem amor. Mas o poeta que praticou o amor até a destruição da carne, e escreveu poemas 
até que o espírito acha pouco a poesia, esse, sim, esse sabe o que a encarnação seja. 
Apenas, porém, o sabe. Mas não viveu a encarnação, foi a encarnação quem o viveu a ele. 
(SENA, 1981: 159) 
 

De acordo com a personagem Camões de Jorge de Sena, só o poeta é quem sabe o 
verdadeiro sentido de dar a luz a uma obra. Tal afirmativa é tão coerente para a personagem, que chega a 
compará-la com o milagre da Encarnação. Ele carrega dentro de si a verdadeira essência da poesia. Não 
dá para fazer versos, é necessário senti-los. A obra é como um filho, vivido pela carne e alimentado pelo 
espírito. 

Ao confrontarmos o que vamos chamar de tríade intertextual, Sôbolos rios que vão..., Super 
Flumina Babylonis, e Os rios da Babilônia (Salmo 136), se faz necessário analisarmos o tema central 
destas obras: a insatisfação do ser frente à situação e ao momento em que está inserido.  

Nas redondilhas, Camões discorda do modo em que se encontra, pois só vive nesta 
amargura devido à falta  de reconhecimento daqueles que o cercam. Apesar de ter vivido pela pátria, hoje 
ela não lhe dá valor algum. 
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E vi com muito trabalho  
Comprar arrependimento 
Vi nenhum contentamento  
E vejo-me a mim, que me espalho 
Tristes palavras ao vento. (CAMÕES, 2000: v. 36-40) 
 

Encontramos este sentimento também  em Jorge de Sena que, por trás da voz do Poeta que 
só depois de morto teve seu nome reconhecido, retrata uma repulsa frente aos seus contemporâneos. Na 
verdade, ele também se sente desprestigiado e exilado no seu próprio eu, discordando da maneira de fazer 
versos por encomendas. As poesias nascem do íntimo daquele que é capaz de compô-las. Versar porque 
os outros querem ou lhe impõem não é coisa de poeta. Mais uma vez, buscamos o jogo intertextual. Nos 
versículos 3 e 4 do Salmo do rei Davi, os hebreus se recusam a cantar um cântico de Sião em terra 
estranha:  

 

Porque aqueles que nos tinham deportado 
Pediam-nos um cântico. 
Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria: 
“Cantai-nos um dos cânticos de Sião.”  
Como poderíamos nós cantar um cântico  
do Senhor em terra estranha? (BÍBLIA SAGRADA. Salmo 136:3) 
 

Nas redondilhas, Camões também ressalta esta questão, dizendo não ter razão para cantar 
boas lembranças em tempos de descontentamento. 

 

Que não parece razão 
Nem parece coisa idônea 
Por abrandar a paixão, 
Que cantasse em Babilônia 
As cantigas de Sião.(CAMÕES,  2000: v. 151-155) 
 

Por fim, no conto, Sena traz esta questão de forma explícita, não irônica, mas com ressaibos 
de indignação na resposta de Camões à mãe, que lhe diz: 

 

E a comadre Joaquina deu-me este pastel que aqui trago [...] e me disse que tinha outro e 
que te mandava este, mas queria que tu lhes escrevesses uma oração em verso a S. Crispim 
de que é muito devota, e eu disse que tu havias de escrever depois de comeres o pastel. 
[Camões] : - Eu como pastel, mas versos aos santos não faço. (SENA, 1981:162) 
 

Os chamados poderosos, que lhe tinham destruído os sonhos, pediam para que fosse poeta. 
E poeta não poderia ser por obrigação. E ainda, como falar de Sião, Jerusalém ou de um Portugal da 
época de conquistas, de terras que só guardavam lembranças de tempos feli zes, se agora viviam de 
lamúria e sem  auto-estima, ou seja, em plena Babilônia?  

Camões transforma o Salmo 136, enquanto que Jorge de Sena revive o contexto objetivo e 
subjetivo de produção das  redondilhas camonianas. O primeiro se vê diante de um Portugal-Babilônia, 
que para ele é inaceitável. O segundo também possui esta  percepção criando um Poeta-personagem que 
ocupou e ocupa o imaginário do povo português, que transpôs a História da pátria  para um relato épico 
de gloriosa ficção e a quem foi atribuído um caráter de mito, por ter depositado  em seus  escritos – Os 
Lusíadas – crenças de uma identidade nacional, que na realidade só acorreu  mais ou menos cinqüenta 
anos depois, mas que se perpetuou na memória daquele povo como única verdade por séculos. 

Sena faz uso de Camões como personagem a fim de mostrar aos seus contemporâneos que a 
situação do poeta-intelectual ainda continua a mesma: não são reconhecidos em seu próprio tempo, 
sentem-se exilados em seu próprio eu, e se contentam  com muito pouco: 
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E mesmo de tudo o que escrevera lhe parecia incerto que o tivesse sido abnegadamente, já 
que sempre ansiara pelo reconhecimento alheio, pelo triunfo pela glória, pelos prêmios, a 
ponto de contentar-se com o sorriso constrangido dos ignorantes a quem lia os poemas. 
(SENA, 1981:158) 
 

Tanto Camões, quanto Sena, quanto o autor bíbli co  ressaltam principalmente o fato de que 
as lembranças é que realmente fazem parte de seus pensamentos e só por elas é que conseguem continuar 
a triste caminhada que lhes é mposta.  No salmo encontramos os seguintes versos de culti vo da memória: 

 

Se me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se parali se! 
que a minha língua se me apegue ao paladar, 
Se eu não me lembrar de ti, 
se não puser Jerusalém 
acima de todas as minhas alegrias. (BÍBLIA SAGRADA. Salmo 136:5 - 6) 
 

Em Camões percebemos a mesma dedicação à pátria, só que no salmo os hebreus choram 
por uma Jerusalém destruída e nas redondilhas, Camões chora por um Portugal perdido no  passado: 

 

Terra bem- aventurada, 
Se, por algum movimento,  
d’alma me fores mudada.  
Minha alma pena seja dada 
a perpétuo esquecimento. 
A pena deste desterro,  
que eu mais desejo esculpida  
em pedra, ou em duro ferro,  
esse nunca seja ouvida, 
em castigo de meu erro. (CAMÕES, 2000: v. 181 – 190) 
 

Sena exprime o mesmo conceito de memória, levantando a questão daquilo que é ou não é  
pecado, se deve exaltar a carne ou cultivar o espírito: 

 

Mas imaginar-se feli z no passado, com aquilo que fugidiamente o perpassara, e não fora 
nunca do tamanho de sua fome, não era tentação, não era pecado, era, sim, a única riqueza, 
a sua única razão de esperar a morte, seco de amor, exangue de entusiasmos, descrente da 
pátria, desiludido até da alegria de fazer versos. (SENA, 1981. 157) 
 

O contista retrata um exilado que volta à pátria, mas que continua perseguido pelos 
fantasmas da memória, vivendo num eterno exílio da alma. Revela-nos uma visão disfórica do Poeta que 
viveu na carne e no espírito a aventura dos descobrimentos e que agora sofre um descontentamento sem 
remédio. Através de Camões, também faz uma denúncia contra a situação desprotegida a que é reduzido o  
intelectual em qualquer tempo.  Sua posição crítica quanto a esta imagem nos faz refletir sobre a 
dificuldade do poeta em viver de poesia. Como já dissemos, ser poeta não é uma profissão, nem poderia 
ser. Como viver diante desta situação que vem de séculos atrás e que ainda se manifesta na modernidade? 
Talvez por isso Camões, Jorge de Sena e tantos outros poetas tenham vivido exilados em seu próprio eu. 

Em relação ao ódio ao opressor, o rei Davi transpõe a  amargura e ressentimento vivido 
pelos  hebreus exilados: 

 

Contra os filhos de Edom, lembrai-vos , Senhor, 
do dia da queda de Jerusalém, 
quando eles gritavam: “Arrasai-a, 
arrasai-a até os seus ali cerces!”  
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Ó filha de Babilônia , a devastadora, 
feli z aquele que te retribuir o mal que nos fizeste! 
Feli z aquele que se apoderar de teus filhinhos, 
 para esmagá-los contra o rochedo! ( BÍBLIA SAGRAGA. Salmo 136: 7 – 9) 
 

O mesmo sentimento acontece nas redondilhas: 
 

No grão dia singular 
Que na lira o douto som 
Jerusalém celebrar, 
Lembrai-vos de castigar 
Os filhos ruins de Edom. 
 
Aqueles que tintos vão 
No pobre sangue inocente, 
Soberbos co poder vão, 
Arrasai-os igualmente, 
Conheçam que humanos são. (CAMÕES, 2000: v. 281 – 290) 
 

Diversamente, no conto de  Jorge de Sena seu pedido de vingança contra aqueles que não 
lhe trataram com justiça é percebido durante todo o texto, porém de forma implícita. E só é respondido 
mais uma vez pela figura da mãe que, sem deixar de estar inconformada com a situação a que é obrigada 
a viver, transpõe as palavras do Senhor D. Leonis, - personagem do conto - um amigo que reconhece em 
Camões um Poeta que dantes nunca havia visto, e que revela a realidade vivida pelos intelectuais:  

 

E ele respondeu que era sempre assim que as coisas aconteciam, que a glória só vinha 
muito tarde, e que os prêmios, quando eram dados, nunca vinham pelo que a gente merecia. 
(SENA, 1981:165) 
 

Foi a partir deste exílio do ser individual que buscamos observar a intertextualidade entre as 
três obras que mereceram nossa análise. Não damos por findadas estas linhas, pois toda ficção é 
recepcionada em tempos diferentes, por diferentes leitores e, que sempre terão um olhar mais, ou menos 
crítico. Jorge de Sena nos oferece uma multipli cidade de referências que se remetem à História de 
Portugal e que, através da escrita, além de exaltar a memória e as experiências pessoais, buscam se 
concentrar na figura do ser humano que foi Camões. Enfim, como ressaltou o próprio Jorge de Sena em 
uma de suas alocuções, o seu  principal argumento foi que seu fascínio pela figura camoniana e o uso 
deste  poeta em várias de suas obras foram  

 

para dar a Portugal um Camões autêntico e inteiramente diferente do que tinham feito dele: 
um Camões profundo, um Camões dramático e dividido, um Camões subversivo e 
revolucionário, em tudo um homem do nosso tempo, que poderia juntar-se ao espírito da 
revolução de Abril de 1974, e ao mesmo tempo sofrer em si mesmo as angústias e as 
dúvidas do homem moderno que não obedece a nada nem a ninguém senão a sua própria 
consciência.1 
 

Camões é uma figura que ultrapassa o tempo e que nos faz reviver a história do povo 
português repensando, desta vez através de Jorge de Sena, a arte de fazer poesia. É através do conceito de 
intertextualidade que podemos compreender esta relação triádica de obras entre séculos.  Por meio disto,  
nós, leitores do século XXI podemos observar este trânsito  entre verdade e ficção e compreender os fatos 

                                                
1 Fragmento do discurso de Jorge de Sena no dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas 
no dia 10 de junho de 1977. 
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do passado para  entender o presente. Afinal é o próprio Camões que nos acena para o eco em que sua 
canção se transformaria para os  pósteros. 

 

Canção, neste desterro viverás, 
Voz nua e descoberta,  
Até que o tempo em eco te converta2 
 

É a poesia, para verdadeiros poetas, a essência da própria vida. 
 

RESUMO: Os textos Sôbolos rios de Camões, Super flumina Babylonis de Jorge de Sena e o Salmo 136, 
Os rios da Babilônia, do rei Davi, tornam-se elementos intertextuais que transpõem a idéia de memória, 
percorrem os séculos e nos alimentam com o espírito livre de cada poeta em seu  tempo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: memória; intertextualidade; poesia; subjetividade; realidade. 
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ABSTRACT: By reviewing “ Sôbolos rios” , the paper intends to reveal that the basic antinomy of 
Camoes’ neoplatonic desquisition is not Babilonia versus Siao, but, instead Babilonia = Sião versus 
Jerusalem. Therefore, Sião, place of  bondage which terrenal expression will be Babilonia, is 
simulacrum of the  true realit y symbolized by Jerusalem. 
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0. Glosa ao mote 

Há um poema cuja misteriosa beleza há muito me intriga. Trata-se da redondilha 
camoniana “Sôbolos rios” . Sobre cujo leito rios de tinta crítica já correram  sem que dessem margem a 
convincente interpretação. Nunca me convenceu a visão de que Babilônia e Sião, tidos por símbolos 
fundamentais da cogitação metafísica, sejam, no poema, espaços ou tempos antagônicos. Tampouco me 
convence considerar Sião/Jerusalém como espaços ou valores sinonímicos  sinonímia resultante de um 
esquecimento do poeta que, tendo por algum episódio de sua atribulada vida, interrompido o poema no 
verso 180, ao retomá-lo (dias?, meses?, anos?) depois, inadvertidamente, metera no poema “Jerusalém” , 
sem, pobre memória, lembrar-se de que vinha usando (e tratando de) “Sião” . 

Resultado de tal insatisfação são estas simples notas às margens de “Sôbolos rios” . Como 
pede a clássica ordem  e a boa lógica, comecemos do princípio  às voltas com o mote do poema. 

Com 365 versos dispostos em 36 décimas e uma quintilha (a última estrofe), a redondilha 
camoniana “Sôbolos rios que vão” , também conhecida por “Babel e Sião” , glosa os nove versículos do 
salmo 136 (Super flumina Babylonis), em que David narra a Jeremias o exílio dos hebreus cativos em 
Babilônia. 

Convém, portanto, que conheçamos o mote, captemos-lhe as sugestões e o modo como se 
processa a glosa: 

O 1° versículo (Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos a chorar, lembrando-nos de 
Sião.) será glosado dos versos 1 a 45. 

O 2° versículo (Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas cítaras.) desenvolver-se-á 
ao longo dos versos 46 a 120. 

O 3° versículo (Os mesmos que nos tinham levado cativos pediam-nos que cantássemos os 
[nossos] cânticos. E os que à força nos tinham levado diziam: “Cantai-nos um hino dos cânticos de 
Sião” .) será desenvolvido dos versos 121 a 140. 

O 4° versículo (Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha?, lhes 
respondemos.) ocupará as considerações dos versos 141 a 180. 

O 5° versículo (Se me esquecer de ti, Jerusalém, ao esquecimento seja entregue a minha 
[mão] direita.) espraia-se dos versos 181 a 190. 

O 6° versículo (Figue pegada a minha língua às minhas fauces, se eu me não lembrar de ti, 
se não me propuser Jerusalém como principal objeto de minha alegria.) será assunto dos versos 191 a 
280. 

O 7° versículo (Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, os quais no dia [da ruína] de 
Jerusalém, diziam: “Destruí, destruí, até aos fundamentos.” ) será tratado do verso 281 ao 310. 

O 8 ° versículo (Filha desgraçada de Babilônia, bem-aventurado o que te der o pago do que 
nos fizeste sofrer.) vai expandir-se dos versos 311 a 325. 

O 9° versículo (Bem-aventurado o que apanhar às mãos, e fizer em pedaços contra uma 
pedra os teus filhinhos.) vai desenvolver-se do verso 326 a 340. 

Dos versos 341 a 365, o epílogo: na alforria do que o mantinha cativo, o vislumbre da 
verdadeira Pátria. 

A um primeiro contacto, o salmo estruturaria o poema em quatro partes fornecendo quatro 
motivos: 



382     SIMPLES NOTAS ÀS MARGENS DE “SÔBOLOS RIOS”  

1) o do cativeiro num espaço (em Babilônia) e o correspondente exílio de outro espaço 
(uma Pátria, que é dada como Sião): versos 1 a 45, glosando o primeiro versículo; 

2)  o abandono dos cânticos do espaço “Sião” e os porquês: versos 46 a 180, que glosarão 
os versículos 2, 3 e 4; 

3) o propósito de ter outra Pátria (note-se Jerusalém, e não Sião) como objeto da 
lembrança, da alegria e de novo canto: versos 181 a 280, correspondendo aos versículos 5 e 6; 

4) o da  libertação e vislumbre de  uma verdadeira Pátria (registre-se: Jerusalém) na 
vingança contra os tiranos que o mantiveram cativo. 

Algumas implicações e problemas estão contidos no Salmo, se bem considerado: 
1) ambigüidade do primeiro versículo: em Babilônia, cativeiro e exílio, põe-se o cativo a 

chorar lembrando Sião. O versículo é vago quanto ao sentido do chorar. Portanto, pode-se ler: a) um 
chorar saudoso, por Sião ser lembrado positi vamente, como algo bom em oposição a Babilônia ou b) a 
lembrança de Sião como causa, além do cativeiro em Babilônia, também da dor sentida, o que levaria a 
dar um sentido negativo às “ lembranças” de Sião. 

2) O salmo traz três espaços: Babilônia, Sião, Jerusalém. Em princípio, a uma primeira e 
distraída leitura, Sião e Jerusalém, à feição de gêmeos siameses e sinonímicos, parece que se opõem a 
Babilônia. Cabe-nos indagar se, conforme tem registrado a crítica,  Sião e Jerusalém serão, na glosa 
camoniana, espaços idênticos e, portanto, sinônimos. Parece-me que não, pois há o abandono dos 
cânticos de Sião (que era “chorada”) em troca do canto, da lembrança e da alegria de atingir Jerusalém. 
Jerusalém é que deve estar na mente, na lembrança   e não Sião. 

3) Como decorrência da observação anterior, devemos estar diante de dois tipos de canto: 
cânticos de Sião versus  cânticos de Jerusalém, o que implica dizer que não são sinônimos nem 
semelhantes. 

4) Por que agrada a Babilônia os cânticos de Sião? (Cf. o terceiro versículo.) 
Questionamento da cessação do canto: se os cânticos de Sião agradam a Babilônia é porque reforçam a 
ideologia do dominador  cânticos de Sião com valores idênticos aos (e, portanto, reforçadores dos) 
valores de Babilônia. Desta perspectiva, somos levados a pensar que os cânticos de Sião traduzem 
valores de Babilônia, ou seja, dos dominadores. 

5) Decorrência da quarta observação, podemos repensar o “chorar lembrando Sião” como 
algo negativo. Isto é, a lembrança de Sião não é tão boa ou positi va como à primeira vista pode parecer. 
Deste ângulo, o espaço Sião não se opõe tão claramente ao espaço Babilônia. 

Conclusões das implicações e problemas contidos no Salmo: 
a)  cânticos de Sião não são semelhantes a cânticos de Jerusalém; 
b) cânticos de Sião reforçam a ideologia e valores de Babilônia; 
c) logo, a oposição não é Sião = Jerusalém versus Babilônia, mas sim Jerusalém versus 

Sião = Babilônia. 
Portanto: 
1) Sião parece ser Jerusalém, mas não é; 
2) cânticos de Sião parecem ser semelhantes aos de Jerusalém, mas não são; 
3) Sião parece opor-se a Babilônia, mas não se opõe. 
Como se vê, estamos no âmbito platônico do que parece ser mas não é: há um conflito 

subjacente entre aparência enganadora versus essência. As aparências enganadoras podem levar à 
confusão.  

Esta “confusão” que deve ser deslindada (exigência contida no Salmo), aparece como dado 
consciente no poema: vê-se o eu-lírico numa “confusão de Babel” (verso 45), que deve ser desfeita: 
“Cale-se esta confusão”  (verso 269, início da palinódia, do canto contrário ao que fora cantado). 

Tais considerações, nascidas da perquirição do mote (Salmo), levam-nos a adentrar o 
poema prevenidos contra as “confusões” e já munidos de algumas certezas. A principal delas, Babel e 
Sião (como também é conhecido o poema) não representam uma antítese, não constituem, em essência, 
espaços antitéticos. Deste ângulo, a conjunção aditi va e deve ser lida em seu sentido próprio: une, nivela 
(e não opõe) dois espaços com idêntico valor. 

 

1.Passado: Sião/Babilônia 
A conjugação verbal, além dos dêicticos “ali ” e “cá”, levam-nos, no poema, a três tempos 

(Passado, Futuro, Presente), a que corresponderão, respectivamente,  quatro espaços (Sião/ Babilônia, 
Jerusalém, Poema). 

No passado, circunscrevem-se os espaços  Sião e Babilônia. 
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Babilônia aparece referida pelo dêictico “ali ” , verbos no passado; comparada “ao mal 
presente” (verso 8). Se Babilônia é passado e se  distancia no “ali ” , somos levados a inferir que o eu-
lírico está a ocupar um outro espaço que não o de Babilônia. Se Babilônia é passado e se  distancia no 
“ali ” , por que comparado a “mal presente”? A resposta obteremos após a análise do espaço Sião. 

Sião surge comparado “ao tempo passado” (verso 10), tratando-se aparentemente de um 
bem passado em oposição a Babilônia. Pátria do eu-lírico cativo, é a terra “onde nasceu a carne” (versos 
212-213).  

O eu-lírico revela consciência de que “todo o bem passado/ não é gosto, mas é mágoa” 
(versos 19-20). Monta-se então a seguinte relação: tempo passado = bem passado = Sião, que “não é 
gosto, mas é mágoa”, é “sonho imaginado” (verso 18). Logo, Sião revela-se  como “mal presente” . Sião 
é tão “mal presente” quanto Babilônia, porque, em essência, Sião e Babilônia se identificam. 

O abandono dos cânticos de Sião decorrerá da percepção de que cantava “cantares de amor 
profano/ por versos de amor divino” (versos 234-235). Na verdade, cantava aparências, simulacros da 
verdadeira Realidade: cantava mulher por Mulher, “cantares de amor profano/ por versos de amor 
divino” (versos 216-235). Ou seja, cantava a “sombra daquela Idéia/ que em Deus está mais perfeita” 
(versos 224-225). 

Se Babilônia representa o espaço geográfico de um  cativeiro, Sião figura o espaço de uma 
outra natureza de cativeiro, psíquico, existencial: “ lembranças da afeição,/ que ali cativo me tinha” 
(versos 121-122). Na verdade, o eu-lírico não está cativo ou submetido a um povo. De outra ordem ou 
natureza é seu cativeiro: “E os que cá me cativaram/ são poderosos afeitos/ que os corações têm sujeitos/: 
sofistas que me ensinaram/ maus caminhos por direitos” (versos 225-230). Note-se que o dêictico cá, 
espaço onde  diz agora ser cativo, opõe-se ao ali  que vinha designando Babilônia, confirmando que seu 
cativeiro e exílio nada têm a ver com um espaço geográfico: circunscreve-se à tirania dos apelos da parte 
terrestre e humana   urgências  responsáveis pela “baixeza” de despenharmo-nos das idealidades 
etéreas. 

A consciência de que Babilônia não é, na verdade, o cativeiro reaparece no versos 256-
260: “Não cativo e ferrolhado/ na Babilônia infernal;/ mas dos vícios desatado, e cá desta a ti levado,/ 
Pátria minha natural.” Seu cativeiro é, pois, estar aferrolhado a “mundanos acidentes” , “vícios” , 
“poderosos afeitos” . Entenda-se: todo cativeiro diz respeito à carne, à natureza humana, ao que pertence 
ao plano sensível. 

É nesse momento do canto que o exame do passado o leva a distinguir as aparências das 
essências. Daí o forte acento platônico assumido pela redondilha. 

Instrumento de conhecimento da verdadeira realidade, o poema é capaz de dirimir a 
confusão (“cale-se esta confusão” , verso 269), de vislumbrar as verdades e essências. Inspirado na 
palavra do Senhor (o salmo que lhe serve de mote), o poema é o santo raio que o ilustra e o ilumina 
(versos 236-237), a eficaz Graça (de matiz agostiniano) que, a mesclar classicamente, na causa e no 
efeito, o maravilhoso cristão e o pagão, terá o condão de fazer com que  ele “suba da sombra real, da 
particular beleza/ para a Beleza geral” (versos 248-250). 

Este mundo essencial é dado, neoplatonicamente, como “santa Cidade/ donde esta alma 
descendeu” (versos 214-215), “pátria minha natural” (verso 260), “mundo inteligível” (verso 345). 
Enfim, sincretismo clássico-retórico, “Jerusalém sagrada” (verso 253): “Mas ó tu, terra de Glória,/ se eu 
nunca vi tua essência,/ como me lembras na ausência?/ Não me lembras na memória,/ senão na 
reminiscência.” (versos 201-205). 

Portanto, Jerusalém, espaço do mundo inteligível, não se confunde com Sião, muito menos 
com Babilônia.  

 

2.Futuro: Jerusalém 
O vislumbre das essências, da verdadeira realidade, não implica seu alcance ou posse. Por 

isso, Jerusalém projeta-se como futuro, referida também pelo dêictico “ali ” . Distância em relação ao 
presente, não é posse  só anelo idealista.. Verdadeira realidade que só se alcança com uma mãozinha 
divina dada à Graça agostiniana: “A vós só me quero ir,/ Senhor e grão Capitão/ da alta torre de Sião,/ à 
qual não posso subir/ se me vós não dais a mão” (versos 279-280). Sem o firme pulso do impulso 
celestial  babilônica lei de talião nas fúrias vingativas de hebraico Jeová?    ele não poderá arrasar 
os humanos afeitos (= ruins filhos de Edom), senhorear a carne, “ filha de Babel tão feia,/ toda de 
misérias cheia” (versos 312-313), afogar os pensamentos  ou “vícios da carne má” (verso 337). Em 
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suma, vencer, neoplatonicamente, a  viciosa natureza humana, eliminar ou sublimar a parte terrestre e 
humana  aquela, nossa Dama e Senhor, única responsável por tanta “baixeza” 1. 

Ao cabo, “Sôbolos rios” reproduz o drama inscrito em “Perdigão perdeu a pena”. Bicho 
pequeno e vil , incapaz de altos vôos, só através do pensamento há (havemos?) o vislumbre de Jerusalém 
 a “alta torre de Sião” (verso 279) 2. 

 

3.  Presente: o poema  
Canto de um desencanto, abandonado o encantamento órfico da poesia (versos 61-80), o 

poema é o leito onde corre o rio lacrimoso de sua disquisição: “Bem são rios estas águas/ com que banho 
este papel.” (versos 41-42). Lágrimas decorrentes da percepção de que o bem passado não passou de 
ilusão, tornando-se, assim, mal presente. Lágrimas decorrentes da dor que mana, copiosa, da impotência 
de alcançar Jerusalém. Espelho corrente de suas mágoas, é na superfície do texto que o eu-lírico se vê, 
descobrindo a verdadeira feição da experiência passada no exílio representado pela realidade sensível: 
“ ... e vejo-me a mim, qu’espalho/ tristes palavras ao vento” (versos 39-40. 

Dessa perspectiva, enquanto referência ao abandono dos cânticos do passado (os de Sião) e 
propósito de novo canto (o de Jerusalém), equanto deslinde e superação dos simulacros e sombras 
enganadoras do mundo sensível, (ao dirimir a confusão que toma as aparências por essências), enquanto 
referência ao próprio texto,  o presente transcorre no espaço do poema. Nele, o eu-lírico se revela 
distante do passado (Sião/Babilônia) e do futuro (Jerusalém). O tempo presente e o espaço do poema 
correspondem à consciência e à renúncia dos enganos: canto de libertação dos “mundanos acidentes” , 
momento em que vislumbra, por entre as sombras do mundo sensível (Babilônia/Sião), reminiscências 
do mundo inteligível (Jerusalém). Casulo ou útero da verdadeira realidade, o poema guinda-se, assim, a 
forma de conhecimento de uma verdade superior, permitindo a vivência e reminiscência (amnióticas nas 
águas e mágoas) do passado e o vôo da contemplação crítica que revela os enganos. Figura, pois, o 
poema a caverna platônica, de cuja experiência há de emergir  o poeta para a contemplação da 
verdadeira realidade: “Que os olhos e a luz que ateia/ o fogo que cá sujeita,/ não do sol, mas da candeia,/ 
é sombra daquela Idéia/ qu’em Deus está mais perfeita.” (versos 221-225) 

Natural, portanto, que o poema se construa segundo o tripartite (e dialético) movimento da 
palinódia socrático-platônica.  

Sabe-se que a palinódia 3 constitui um aspecto da dialética teorizado e posto em prática por 
Sócrates no Fedro, de Platão. Depende ela de duas operações sucessivas: pela primeira, abrange o objeto 
numa visão de conjunto, de modo a formular uma definição; pela segunda, procede-se à análise do 
objeto. Análise que  vai dividir o tema ou assunto nas suas diversas partes e acaba por descobrir que, sob 
a mesma palavra ou aparência, se encontram diversos sentidos. A palinódia consiste na descoberta ou 
deslinde da duplicidade eganosa de conceitos ou proposições, o que permite rejeitemos o mal ou falso e 
façamos a escolha do bem ou verdadeiro. 

Facilmente se percebe o tripartite e dialético movimento da palinódia a presidir o 
desenvolvimento, seja formal seja analíti co, da redondilha. 

Assim, na primeira parte do poema (versos 1 a 180), há a lembrança, contemplação e 
apreciação da vida passada, estabelecendo-se a (aparente) antinomia básica Babilônia/Sião, que se 
desdobra, por seu turno, noutras antíteses: passado/presente; amor humano/amor divino; 
submissão/libertação; cantares de amor profano/versos de amor divino; desespero/esperança; ser/parecer; 
exílio/pátria; presença/ausência. Dor, confusão, abulia culminam com  a renúncia aos cânticos de Sião. 

A segunda parte  (versos 181-270) dedica-se à meditação e análise do caráter ambíguo de 
muitas das noções  apresentadas, procurando distinguir os diferentes valores e conceitos que as palavras 
enganosamente abrigam. Da análise resultará a redefinição dos conceitos: memória  representação do 
passado e reminiscência dum outro mundo ou realidade; saudade  das terras onde nasceu a carne, a 
pátria terrena; do mundo inteligível de onde a alma descendeu; beleza  mulher, particular; Mulher, 

                                                        
1 Útil saborear, à guisa de ilustração da sibili na assertiva, o soneto “Pede o desejo, Dama, que vos veja.”  
2 Chegados a esta altura do ensaio, espero venham a vislumbrar, superando as sombras platônicas dos 
enganadores simulacros, que “alta torre de Sião” (verso 278) é sinédoque de Jerusalém, o plano 
inteligível. 
3 Palinódia: poema que nega o que se afirmou em outro; retratação. Conta a lenda, referida por Platão 
em Fedro, que o poeta Estesícoro (sec. VI a.C.) cegara em conseqüência de haver censurado o 
comportamento de Helena e que recobrara a visão ao retratar-se noutro poema, ou seja, uma palinódia. 
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universal; amor ao humano, amor ao divino; carne  terrestre e humana; a divina (Cristo), que na Cruz 
esteve. 

Feita a distinção, dirime-se a confusão, na terceira parte (versos 271-365), na palinódia, o 
canto contrário a tudo que já cantara: “ ... cale-se esta confusão,/ cante-se a visão da paz” (versos 269-
270). Acordada a reminiscência, vislumbra-se, no plano dos simulacros e aparências enganosas do 
mundo sensível, a verdadeira realidade.  

Em verdade, todo o poema (e não apenas os versos 271-365) corporifica, transubstancial e 
cristamente, a palinódia, porque se trata de um canto de negação aos cantos em que cantava aparências, 
sombras, simulacros: Babilônia e Sião. Daí, o abandono dos cantos de Sião, dos cantos que tanto 
agradavam a Babilônia. Com a palinódia, platônica caverna (versos 221-225) de que se vai li bertando à 
luz  esclarecedora dos versos, o poeta, como outro Estesícoro, recobra a visão, predispondo-se a, no 
futuro, com “douto som/ Hierusalém celebrar” (versos 282-283): “Fique logo pendurada/ a frauta com 
que tangi,/  ó Hierusalém sagrada, e tome a li ra dourada/ para só cantar de ti!” (versos 251-255). 

 

4. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar? 
 

Águas passadas 
 
“Não, nunca tive salgueiros 
onde a li ra pendurar, 
nem tampouco cativeiros 
de Sião por me encontrar. 
 
Bem outra Babel me habita 
sobre também rios que, vãos, 
manam de mágoas avitas, 
desterrado o coração. 
 
Não importa que chorosas 
sejam, e mágoas emprestadas, 
a correr aqui mansinho; 
 
pois são dores tão saudosas, 
que suas águas por passadas, 
inda movem este moinho.” 4              
 

Talvez por isso me tenha posto a contemplar “Babel e Sião” , com a pretensão de elevar-me 
das sombras enganadoras à verdadeira realidade do poema. Como resultado, aí ficam estas simples notas 
postas às margens de “Sôbolos rios” . Se, tal qual “perdigão que o pensamento/ subiu a um alto lugar” , 
estas notasinterpretativas se quedam desasadas, incapazes, em seu curto vôo, de atingir a alta torre da 
redondilha camoniana, que minha “voz se me congele no peito” e “minha língua se pegue às fauces” , 
calando-me para alívio de todos. Não vá  eu aumentar-lhes a pena deste tormento. 

 

RESUMO: Revisão da redondilha “ Sôbolos rios” , mostrando que a antinomia básica da disquisição 
neoplatônica de Camões não é Babilônia versus Sião, mas sim Babilônia = Sião versus Jerusalém. Por 
est óptica, Sião, cativeiro do mundo sensível de que Babilônia será  a expressão geográfica e terrena, é 
a sombra ou simulacro da verdadeira realidade figurada por Jerusalém. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Camões; neoplatonismo; simulacro; realidade. 

 

                                                        
4 Samir Savon. Palimpsestos: uma história intertextual da Literatura Portuguesa. Santiago de 
Compostela, Edicións Laiovento, 1997, p. 86. 
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ABSTRACT: in Hilda Hist’s first phase of poetry, she maintains a dialogue witn the Portuguese lyric 
poetry, through a book called “T rovas de muito amor para um amado senhor” . This work intends to 
question how this dialogue happens, the influences the author has received and how the process of 
estyli zation between the poetry of Hilda Hilst anf poets of the 16th century is built in Portugal. 
 
KEYWORDS: Hilda Hilst, Portuguese poetry, estyli zation. 

 
 
Para a crítica especiali zada, a obra de Hilda Hilst está dividida em dois grandes momentos 

cuja divisória se situa no ano de 1970, quando a autora lança seu primeiro volume de ficção, Fluxo-
Floema1 . É certo ainda, como bem observou Anatol Rosenfeld, que Hilda Hilst transita com facili dade e 
apuro entre o drama, a lírica e a narrativa, mas não seria o caso de se pensar em uma autora cuja obra foi 
construída ao longo do tempo (quer diga respeito à prática dos diversos gêneros literários quer diga 
respeito às mudanças estilísticas que se operam na sua poesia a partir dos anos 70) e o que se vê como 
uma fratura seria, na verdade, mais semelhante a um rio que serve a duas terras irmãs? Penso na primeira 
fase da obra hil stiana, em que prevalece o discurso poético, como a terra percorrida antes de se chegar a 
esse rio. Não raro, encontramos estudos sobre a obra hil stiana que se concentram especificamente no seu 
segundo momento, quando a linguagem e estilo da escritora já se haviam consolidado. Esse procedimento 
afasta muitos estudiosos e críticos da gênese de um discurso. Creio que, de um lado, a recepção feita por 
Sérgio Buarque de Holanda para os dois primeiros li vros calou profunda (e talvez dolorosamente) no 
espírito da poeta, o que também daria aos críticos um certo afastamento cuidadoso em relação a esses 
primeiros livros. 

Contudo, se meu ponto de vista tem fundamento, o primeiro momento da obra hilstiana 
elabora o que virá depois. Os três primeiros li vros são exercícios cuidadosamente feitos por uma jovem e 
bela poeta estreante, e os que lhes seguem vão revelando aos poucos a poeta que amadurece, que elabora 
uma dicção absolutamente pessoal, afinal l’estyle c’est l’homme même. Detenho-me sobre um livro 
relativamente esquecido do primeiro momento da obra hilstiana: Trovas de muito amor para um amado 
senhor, no qual a poeta encena um ardiloso jogo de máscaras e, ao mesmo tempo, apossa-se de um 
discurso que, anteriormente, seria fruto do devaneio masculino.  
 

1. O livro 
Publicado em 1960 pela editora Anhambi, com prefácio de Jorge de Sena, Trovas de muito 

amor para um amado senhor é o quinto livro de Hilda Hilst e, desde o título, que guarda um certo tom 
medieval, as pontes que estabelece com a literatura portuguesa são estreitas: além do título e da 
participação de Jorge de Sena no prefácio, temos ainda duas epígrafes. A primeira, retirada a Camões, é 
certeira quanto às pretensões do li vro: “Canção não digas mais; e se teus versos/À pena vêm 
pequenos/Não queiram de ti mais, que dirás menos” . Já a segunda epígrafe, que abre o poema V, foi 
retirada de Bernardim Ribeiro: “Não sou casado, senhora,/Que ainda que dei a mão/Não dei o coração” . 
Estabelecendo conexões entre todas essas partes, verifica-se imediatamente que a poeta preocupou-se em 
dar uma forma e um assunto ao livro cujas raízes são originárias do imaginário lusitano. 

Comecemos falando do conceito de trova. Jacqueline Hermann no seu No reino do 
desejado, ao esclarecer sobre as trovas do Bandarra (uma das origens literárias do sebastianismo), nos diz 
que “trova é uma palavra de origem etimológica controvertida, sendo considerada como a possível forma 
latina de tropare, por sua vez calcado no grego tropos, que a partir do século IX passou a designar as 
várias interpolações ou acréscimos dos textos litúrgicos, gerando, com o passar do tempo, um lirismo 
profano. O vocábulo trobar correspondia, no lirismo galaico-português, a “ fazer trovas” e, durante a 

                                         
1 Eliane Robert Moraes no seu “Da medida Estilhaçada”, diz que  “durante quase vinte anos – isto é, 
desde a publicação de Presságio, em 1950 -  a poesia de Hilda Hilst perseguiu o sublime. Valendo-se de 
uma dicção elevada, marcada pela celebração do poder encantatório da poesia, ela cultivou uma lírica que 
se alimentava sobretudo de modelos idealizados. Daí a eleição do amor como tema privilegiado que, 
concebido como expressão da plenitude humana, obrigava a autora a obedecer às exigências de uma 
poética de formas puras e sublimadas” in Cadernos de Literatura Brasileira, n° 8, 1999, p116. 
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Idade Média portuguesa, o vocábulo “ trova” passou a ser sinônimo de “cantiga” , designando toda espécie 
de “poema” que produzia uma aliança entre a letra e a música. A partir do século XIV, operou-se uma 
separação entre as palavras e a pauta musical, passando a tomar o sentido de “quadrinha” , quarteto ou 
estrofe de quatro versos, futura forma assumida pelo “poema”2. A julgar pela informação dada por 
Jacqueline Hermann, as trovas hisltianas transitam entre dois momentos da cultura portuguesa: o 
renascimento, de onde nos chegam as epígrafes retiradas a Camões e a Bernardim Ribeiro, e, mais 
anteriormente, o período medieval, dado o tom dos poemas. 

No que diz respeito à citação camoniana, muitos críticos de Hilda Hilst veriam ali um tom 
incompatível com a poeta de Sobre tua grande face, por exemplo. Mas volto a lembrar que, nos anos 60, 
Hilda Hilst ainda estava construindo sua elocução. E, imaginando-se que o assunto tratado pelas trovas, o 
amor magoado, é algo menor, a citação de Camões nos coloca diante da idéia segundo a qual as 
pretensões do poeta não poderão ser as mais elevadas. Creio que muito dessa atitude foi corroborada pelas 
situações suscitadas nos poemas, tais como a condição de ser “a outra”, o anseio de participar da vida 
cotidiana do ser amado, a trivialidade enfim, da condição amorosa. Por outro lado, surgem no livro 
divagações sobre a disposição amorosa, sobre a afetividade, mas sempre num tom menor, num plano de 
vôo controlado para que a pena não diga mais do que poderia dizer.  

Considerando que a citação camoniana nos leva para o efeito que as Trovas pretendem 
causar, qual seria a função da citação retirada a Bernardim Ribeiro? Naquela citação está contida a 
matéria tratada nas no li vro, ou seja, ainda que exista uma condição legal que impeça o amor (o senhor é 
casado) nada o impede de esposar outra dama em seu coração. Aos olhos modernos e moralistas, isto não 
seria traição e adultério? Velha questão que a poesia transforma em drama, em dor compartilhada com o 
leitor. Neste ponto, começamos a ver o início de um processo de estili zação, isto é, surpreendemos um 
autor (Hilda Hilst) reproduzindo o conjunto dos procedimentos do discurso de outro(s) autor(es)3. E, 
quando digo que começamos a ver tal processo, é porque a noção de gênero, que permeia toda a poesia 
renascentista portuguesa uma vez que o discurso poético é um discurso masculino, transforma-se nas 
mãos de Hilda Hilst. O primeiro poema de Trovas de muito amor para um amado senhor diz: 
 

I 
Nave 
Ave 
Moinho 
E tudo mais serei 
Para que seja leve 
Meu passo 
Em vosso 
Caminho. 

 

Não sabemos quem fala nesse poema, mas sabemos, ditas as referências de que o li vro se 
serve, que estamos diante de um pequeno mosaico do mundo lusitano: a nave que abre o poema nos leva 
francamente para o período expansionista (as caravelas?) ao mesmo tempo em que se revela como uma 
imagem poética de grande força já que a nave é um veículo, é um instrumento de transição de um lugar a 
outro. Reforçando a imagem da nave está a da ave, se de um lado tal imagem indica o ambiente marítimo, 
de outro é a elevação desejada pelo sujeito poético. O poema, pequeno em extensão, mas amplo em 
significações, traz ainda o “moinho” , que não é mera desculpa para a identidade sonora com “caminho” , 
mas uma das imagens do devaneio e da fantasia como aparece, por exemplo, em Dom Quixote. Esse 
desejo de pertencer ao universo do ser amado no plano da fantasia, do devaneio, das realizações não é 
pequeno nem simples, isto é, por mais que o sujeito poético prometa um discurso despretensioso, a 
realização poética se deseja sempre mais alta. O amor, enquanto assunto de poesia, está no âmbito do 
sublime, mas nem sempre é o sublime que comanda a elocução lírica. Há muito de desmedida nas trovas 
hil stianas. No prefácio que fez para a primeira edição das Trovas, Jorge de Sena é enfático ao declarar: 
“eu não sei se, entre tão graves preocupações de charadismo barroco e tão filosóficas contemplações das 
palavras em publicitário relevo, que me parecem os pólos entre os quais quase todos os poetas brasileiros 
–mesmo os maiores- se sentem constrangidos e esquecidos (pelo menos em verso) de que há mundos e 
dores do mundo fora da competência literária, não sei, ia dizendo se será distinguível e aceitável este 

                                         
2 HERMANN, Jacqueline. No reino do desejado. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p 52. 
3 FIORIN, José Luiz. “Poli fonia textual e discursiva” in Dialogismo, polifonia, intertextualidade. Ensaios 
de cultura n° 7. São Paulo: Edusp, 1994.  
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outro esquecimento, escandaloso por certo, que é trovar de amor com elegância, com a mais tocante 
singeleza, com serena reflexão, com inteligência, e sobretudo com uma ciência poética de sofrido amor, 
que, essa sim, é rara na língua portuguesa, na qual tantos têm cantado do que não entendem e chorado o 
que não lhes doeu” . A desmedida existe como essa dor do mundo  temperada pela elegância e também 
pela “ciência poética do sofrido amor” que assoma como uma verdade extraída da experiência humana e 
transformada em experiência estética. Aos olhos de quem não percebe a linha de tradição a que as Trovas 
se fili am vale a pena ler o que segue: 
 

XV 
Deu-me o amor este dom: 
O de dizer em poesia. 
Poeta e amante é o que sou 
E só quem ama é que sabe 
Dizer além da verdade 
E dar vida à fantasia. 
 
E não dá vida o amor? 
E não empresta beleza 
Àquele que se quer bem? 
Que não vos cause surpresa 
O perceber neste amor 
Fidelidade e nobreza. 
 
 
E se eu soubesse que à morte 
Meu muito amar conduzia, 
Maior nobreza de amante 
Afirmar-vos inda assim 
Que ele tal e qual seria 
Como tem sido até agora: 
 
Amor do começo ao fim. 

 

Ao que tudo indica, estamos num ambiente poético no qual experiência e reali zação estética 
são complementares. Afinal é a experiência amorosa que suscita o fazer poético: a poesia nasce da prática 
humana e da dor. Esse discurso não disfarça o desejo de possuir, mais que o ser amado, o manejo do fazer 
poético. Nisto Hilda Hilst progrediu muitíssimo, ela é certamente, neste momento, uma das maiores 
estili stas da literatura brasileira e muito desse estilo nasce nas baladas e trovas que ela criou em seus 
primeiros li vros. No entanto, o processo de estil ização não estaria completo se não chegasse a tocar no 
sujeito que o reali za, estamos a falar de uma poeta brasileira, de uma mulher. Não se trata, aqui, de uma 
atitude pensada como reação ao discurso masculino (o que faria a delícia das leituras nascidas a partir da 
noção de gênero), mas de uma criação do discurso feminino. Nas Trovas não há uma resposta masculina, 
surpreendemos em sua plenitude, um discurso da mulher, uma elocução feminina. Vindas da Idade 
Media, as cantigas de amor e de amigo, ressaltam, no fundo, um devaneio masculino sobre o amor. 
Naquele estágio da poesia lírica ocidental, a voz feminina não existe, a não ser como mascaramento, no 
caso, refiro-me às cantigas de amigo. A herança deixada para o Renascimento português manifesta-se na 
poesia palaciana, na dicção de Sá de Miranda, de Bernardim Ribeiro e na lírica camoniana em especial. A 
origem das trovas hil stianas se insere nesse contexto, mas não é, obviamente, o discurso masculino sobre 
uma mal maridada que se manifesta e sim o discurso de uma mulher jovem e bela: 
 

XIII  
Dizeis que tenho vaidades. 
E que no vosso entender 
Mulheres de pouca idade 
Que não se queiram perder 
 
É preciso que não tenham 
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Tantas e tais veleidades. 
 
Senhor, se a mim me acrescento 
Flores e renda, cetins, 
Se solto o cabelo ao vento 
É bem por vós, não por mim. 
 
Tenho dois olhos contentes 
E a boca fresca e rosada. 
E a vaidade só consente 
Vaidades, se desejada. 
 
E além de vós 
Não desejo nada. 

 

É dessa vaidade, manifesta tanto na auto-imagem quanto na capacidade de criar 
poeticamente, que a voz feminina retira um dos ingredientes mais sólidos do seu discurso, o que Jorge de 
Sena define como “uma altivez langorosa”. Esse langor perpassará por toda a lírica amorosa de Hilda 
Hilst e,  nos poemas que surgem depois de 1970, essa atitude ganha tal intensidade que já não podemos 
mais definir com precisão qual é o senhor a quem o eu lírico se dirige (o ser amado? O Sagrado?) e, claro, 
com a gangorra que se constrói entre o baixo e o elevado as nuanças dessa poesia transformam-se em 
verdadeiras atitudes líricas (súplica, luto, volúpia). 

Parece desnecessário reafirmar que há uma sintonia entre a lírica lusitana e a lírica hil stiana. 
Gostaria, no entanto, de lembrar que essa sintonia tem uma dimensão também pessoal: em 1967, a poeta 
publicou os Pequenos funerais cantantes ao poeta Carlos Maria de Araújo (alguém o conhece aqui?), 
poeta lusitano que parece ter tido uma aproximação bastante forte com Hilda Hilst uma vez que ela lhe 
dedica um li vro. Além disso, a poeta declarou, em entrevista concedida à revista Cult, que o verso inicial 
do primeiro poema de Cantares do sem nome e de partidas tem (“que este amor não me cegue nem 
siga”), conscientemente, forte acento lusitano. Como se vê, a estili zação não se dá apenas como um canto 
paralelo, como discurso lírico ao lado de um discurso originador, mas como captação de um modus 
dicendi que traz em si  forças constituintes de uma nova postura, de uma nova elocução construída, 
também ela, ao longo do tempo. 
 

RESUMO: A situação da obra de Hilda Hilst obedece, para alguns de seus críticos, a uma espécie de 
divisão marcada pelo período em que a escritora passou a praticar a narrativa e o drama. Isto é verdade, 
mas não é um absoluto. As mudanças, pelo menos na poesia hil stiana, foram processuais na medida que a 
poeta afastou-se da influência da geração de 45 e também da vanguarda concretista. Onde Hilda Hilst foi 
buscar suas influências? A proposta deste trabalho gira em torno deste questionamento, mais 
especificamente, em torno do li vro Trovas de muito amor para um amado senhor, de 1960, no qual, 
tomando por base as cantigas de amigo e a lírica palaciana, Hilda Hilst procede a uma estilização da coita 
d’amor. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Hilda Hilst; Poesia portuguesa; estilização. 
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ABSTRACT: In his tales, Gonçalo Fernandes Trancoso preaches his conception of religious and social 
morali ty, through a particular image of Virtue. Living in a period when Portuguese were astonished with 
wealth brought from the conquered colonies, Trancoso denounces the worship to the material values in 
opposition to the spiritual ones.  
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0. Introdução.  

O autor renascentista português Gonçalo Fernandes Trancoso, em sua obra Contos e 
Histórias de Proveito & Exemplo, procura pregar seu conceito de moral religiosa e social em narrativas 
com imagens que concebe sobre a Virtude. Assistindo ao novo comportamento dos portugueses, 
gananciosos e iludidos pelas riquezas trazidas das colônias conquistadas, Trancoso denuncia o apego ao 
mundo material e o abandono a que a nova sociedade relega os valores do espírito. 

Através de uma forma inovadora em Portugal, o conto, Trancoso dará corpo à sua pregação 
moralizante, valendo-se de releituras de contos populares e outros advindos da tradição oriental, 
disseminados pelo intercâmbio cultural promovido pelos Descobrimentos. 

Nossa proposta é desenvolver uma análise das suas histórias sob o ângulo restrito da 
estrutura. Para isso, propusemo-nos a dar uma visão geral comum aos contos, i. e, seguir os passos que 
marcam a estrutura das narrativas de Fernandes Trancoso e, dela, examinarmos como se desenvolve a 
mensagem. 

 

1. O conto português no século XVI.  
Gonçalo Fernandes Trancoso e seu tempo: contexto histórico e motivações pessoais. O 

conto, como gênero literário e com o significado que hoje se lhe atribui de narrativa curta, aparece 
somente no século XVI, tendo sido Gonçalo Fernandes Trancoso o primeiro contista em língua 
portuguesa, quando, em 1575, publica os seus Contos e Histórias de Proveito & Exemplo (MOISÉS 
1967: 95). Embriões do gênero encontravam-se já nos li vros de linhagens, em que, mescladas aos relatos 
genealógicos da realeza e da nobreza portuguesas, apareciam lendas e histórias, quase sempre de cunho 
maravilhoso e de origem vária, como a célti ca ou a oriental, por exemplo. O que caracteriza a narrativa do 
conto (daí ter como estrutura uma curta extensão, se comparada ao romance ou à novela) é a ação 
dramática centrada no conflito, no “choque de duas ou mais personagens, ou de uma personagem com 
suas ambições e desejos contraditórios” (MOISÉS 1967: 100). 

É justamente a palavra conflito que nos interessa na análise da obra de Gonçalo Fernandes 
Trancoso. Nascido no início de um século de grande progresso em Portugal, devido aos resultados das 
navegações e conseqüentes Descobrimentos, Trancoso viveu numa sociedade que experimentava um 
estado de contradição. Atenhamo-nos a esse Portugal das conquistas ultramarinas e acompanhemos o 
quadro pintado por Nicolau Clenardo, quando, entre 1533 e 1538, permaneceu em terras lusitanas. “ ’Em 
Portugal, todos somos nobres’ (...) Porque se pretende aparentar a vida de grandes senhores, não se ama o 
trabalho, qualquer actividade é considerada desprezível e daí que o Reino se não desenvolva, 
apresentando uma agricultura estagnada não possuindo indústrias e comprando os produtos que nos 
chegam nas caravelas” (DIAS 1998: 378). Parece-nos que esse é o centro de contradição que marca a era 
dos Descobrimentos, quando, pelas riquezas que transitavam no reino, não deveria a sociedade 
portuguesa enfrentar a estagnação; ao invés de enriquecer, o que se verifica é uma sociedade cada vez 
mais empobrecida. O deslumbramento causado por aquelas riquezas advindas das terras coloniais, antes 
de trazer o progresso, não só material, mas também nas relações sociais mais justas, provocava, na 
verdade, a dissolução dos costumes. É essa dissolução que Gil Vicente, Sá de Miranda, Álvaro de Brito 
Pestana, Duarte da Gama, entre outros, e mais tarde Camões, vão transpor para seus poemas, sátiras e 
farsas, fazendo contundente e saudável denúncia através da Literatura. Nas palavras de Álvaro de Brito 
“ ’f ez o tempo outra volta’ – alterou-se a ordem, inverteram-se as hierarquias e, face ao desconcerto do 
mundo, um manto de nostalgia, de pesar e de tristeza vai baixando sobre os Portugueses: já estão longe os 
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tempos em que tudo era prazer, gentileza, galanteria, em que danças e cantares alegravam o Reino” 
(DIAS 1998: 396). 

No âmbito da religiosidade, mais forte ainda será o papel das Reformas por que passarão as 
ortodoxias e heterodoxias de então. Nas palavras de Alphonse Dupont, “o homem agora luta sozinho com 
seu destino do além” (LEBRUN 1991: 102). Adira-se à questão da Reforma Protestante e à sua reação, a 
Contra Reforma, o fato de que, nesse mesmo século, Trancoso foi contemporâneo à chegada da 
Inquisição em Portugal, o que acentua, para o homem de então, a insegurança que uma situação 
conflituosa deve provocar nas relações, em qualquer âmbito. 

Quanto à experiência individual, o que marca definitivamente a vida de Trancoso é a perda 
que sofreu da esposa, de uma filha, um filho e um neto, em decorrência da Peste Grande que assolou 
Lisboa em 1569. Difícil dissociar de sua obra esse trágico acontecimento. O autor mesmo o marcará, no 
Prólogo à primeira edição dos Contos Proveitosos1, em carta dirigida à Rainha D. Catarina. À marca 
social, de um século em transformação, acrescenta-se a experiência que um evento de tão profundo 
significado pode trazer ao indivíduo. Não se admire que o traço característico de seus contos seja o de 
uma marcada pregação moralista aliada à fuga da cruel realidade, quando usa o “maravilhoso” como meio 
não só de criação literária, mas ainda de ensinamento. Impossível será, então, dissociar o narrador do 
autor. 

 

2. O erudito e o popular nos Contos e Histórias de Proveito & Exemplo.  
Transpondo para a forma literária escrita o que a tradição popular oral2 contava, além de 

releituras de contos advindos do Oriente ou mesmo aqueles de base boccacciana ou italianizante, em 
Trancoso percebe-se a mescla do erudito e do popular3. Popular porque as fontes são essas mesmas, de 
procedência da criatividade e tradição do povo, que, sem podermos demarcar uma determinada origem ou 
datação precisas, disseminaram-se de cultura a cultura, de família a família, por gerações. Erudito porque 
essa fala, que é a do autor, refletida na escrita elaborada estilisticamente visa à sua significação 
referencial direta, adequada ao seu objeto. Será, uma vez que o autor é “dotado de autoridade” , 
expressada de modo convincente, vigoroso, elegante, do ponto de vista do referente, cujo tratamento 
estilí stico é orientado para a compreensão do referente (BAKHTIN 1975: 464-65). E, mais do que isso, 
para compreensão do próprio receptor, pois esse, no século XVI, terá papel preponderante para as artes 
literárias, uma vez que “as artes antigas do trivium, que entraram pelo século XVI afora, pregavam 
insistentemente a adequação do discurso ao ouvinte” (MONGELLI 2001: 136). 

 

3. Questões de estilo.  
Não só pela opinião revelada por estudiosos de Gonçalo Fernandes Trancoso, tais como 

Massaud Moisés, Teófilo Braga ou João Palma-Ferreira, mas também pela evidência clara, pode-se 
considerar o autor renascentista português ainda “primitivo” quanto à escritura que empreende em seus 
contos. Esse primitivismo estilí stico revela-se, principalmente, pelo uso excessivo, quase de forma 
ingênua, de orações coordenadas sindéticas e pela profusão de pronomes relativos.  

 

“Vossa Senhoria tem em casa muita gente que manter e alguma dela desnecessária e que 
podia bem despedir porque é escusada. E eu, como veador e que desejo o proveito de vossa 

                                                        
1 A obra de Gonçalo Fernandes Trancoso, aqui analisada, também é conhecida por Contos Proveitosos. 
2 Quanto ao tema, escreve Teófilo Braga: “ ...um grande número de contos persiste exclusivamente na 
transmissão oral do povo, que os transforma desde a primitiva concepção mítica até à simples aventura 
faceta ou à referência vaga de qualquer adágio; existe simultaneamente um outro grupo de contos 
conservados por via da redacção literária e escritos com uma certa intencionalidade moral ou artística 
(...). A universalidade dos contos populares na tradição oral não se pode explicar historicamente; este 
processo compete aos contos generalizados pela forma literária, cuja transmissão se estabelece quase de 
um modo cronológico e por documentos que subsistem.” (BRAGA 1994b: 18). 
3 Citando Boissier, Teófilo Braga comenta sobre a questão erudito versus popular: “Toda a grande arte 
começa por ser uma arte espontânea. Não nasce do povo nem de uma aristocracia, mas do concurso 
inteligente de ambos. Produz-se ordinariamente quando uma classe superior da sociedade, ou um homem 
de génio se apossa da arte popular espontânea para aperfeiçoá-la.” E nas suas próprias palavras: “A 
literatura dos contos populares é o quadro da transmissão oral das tradições recebendo a nitidez e beleza 
estética da forma escrita.” (BRAGA 1994b: 17) 
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fazenda, vendo que a mim toca o cuidado de prover nisto, fiz um rol de todos os que estão 
em casa, ordenando em duas colunas.” (Conto VII I, Primeira Parte, p.29)4  
 

Ainda quanto a esse aspecto “primitivista”, devemos aludir às muitas ambigüidades que se 
registram, não só no corpo do conto, como também nas epígrafes. Vale um exemplo: 

 

“Que trata quanto vale a boa sogra e como, por indústria de uma sogra, esteve a nora bem 
casada com o filho que a aborrecia.” (Conto I, Segunda Parte, p. 115) 
 

Aqui, além de se pensarem em duas sogras, pela colocação feita pelo autor, perguntar-se-á 
o leitor quem o filho aborreceria. 

Se esse estilo ainda ingênuo tem mais a ver com a sistematização por que passava a língua 
portuguesa5, àquela época, em outros itens a forma escolhida parece ser proposital. O autor opta por 
recursos que o ajudarão a manter a coerência com seu objetivo de pregar. É assim que, como marcação de 
um uso comum, não só na literatura renascentista, mas que já vem da Idade Média, é o uso das epígrafes 
com que dá abertura, nas cimeiras, a cada narrativa. No entanto, se compararmos o modo como Trancoso 
dispõe seus “proêmios” , e se nos atermos a Boccaccio, que, no século XIV, também escreveu suas 
novelas de cunho moralista, mas impregnadas de realismo, assistindo a uma sociedade que sofria os males 
da peste de 1348, podemos verificar uma diferença de substância. Quando Boccaccio apenas resume o 
teor de sua novela, em que, nas entrelinhas percebem-se as intenções, Trancoso é direto: inicia a epígrafe 
com uma recomendação ou conselho e, em seguida, resume o teor do conto. Declara, por esse método, 
sua intenção sobre qual ensinamento quer passar ao leitor. Comparemos, a título de ilustração, os 
seguintes “proêmios” de Boccaccio: 

 

“O Senhor Ciappelletto engana a um santo frade fazendo-lhe uma falsa confissão; e morre. 
Em vida tendo sido um homem muito mau, é considerado santo após a morte, passando a 
ser chamado São Ciappelletto.” (BOCCACCIO 1979: 24) 
 

e de Trancoso: 
 

“Que as filhas devem tomar o conselho de sua boa mãe e fazer seus mandamentos. Trata de 
uma que o não fez e a morte desastrada que houve. “ (Conto II , Primeira Parte, p. 6) 
 

Menos que ilustração ou recorrência a um modelo antigo de montar o texto, as epígrafes 
servem ao autor como pretexto para disseminar suas idéias doutrinárias. 

Ligados a essa questão, aparecem, como recurso recorrente em profusão, os provérbios. 
Todos os contos vêm carregados de máximas, ditos sentenciosos, apotegmas, o que não é de se admirar, 
já que essa intenção está no próprio título da obra6 e, também, nos motivos que levaram o autor português 
a escrever suas histórias. Na maioria dos contos, esses provérbios integram-se ao próprio texto, fluindo 
como parte ou decorrência da efabulação. Há casos, entretanto, em que o dito sentencioso está destacado 
em verso: 

 

                                                        
4 Quando nos referirmos à obra de Trancoso, somente citaremos o número do conto, a parte e a página em 
que se encontra o trecho. 
5 “A iniciação aos conhecimentos elementares da Gramática, nos Estudos Gerais, consistia em aprender a 
ler e a escrever em latim; quanto à língua portuguesa, embora convertida em língua oficial desde o 
reinado de D. Dinis, continuava a ser aprendida espontânea e naturalmente, fora dos bancos escolares, 
através da comunicação usual do dia-a-dia, assim permanecendo até o século XVI.” (PAIVA 1988: 10). 
6 Quando nos valemos de outro título pelo que se conhece sua obra, Contos Proveitosos, ou mesmo pelo 
uso de “Exemplos” , no título do nome mais divulgado, o que nos remete ao conceito de histórias 
exemplares, que têm intenção didático-pedagógica. 
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“Sempre é mau ser zombador, 
E na barca pior.” (Conto V, Primeira Parte, p. 22) 
 

Também sem exceção, os provérbios, ditos, máximas, estão registrados na epígrafe, ao 
longo da narrativa, e, com maior preponderância, no encerramento de cada uma delas. É um estilo próprio 
das fábulas que, no final, sempre nos passa a “moral da história” . Aliada a esse encerramento com 
provérbios, observa-se uma marcação obsessiva – também isso como reminiscência dos escritos de cunho 
religioso e moral da Idade Média – das saudações a Deus, à Virgem Maria, aos santos e, sempre, o 
Amém, na última linha7. Essas alusões não poderiam ser diferentes, já que a intenção dos contos está no 
próprio título da obra, como dissemos em nota: através dos exemplos, o autor pretende resgatar o culto 
pelas virtudes moral e religiosa. 

Quanto às personagens8, o conto popular tem uma característica que Trancoso mantém. Em 
sua grande maioria, o autor não usa nomes próprios para designar suas figuras dramáticas. Essas 
aparecerão em maior número na Segunda e na Terceira Partes, cujos contos têm um cariz histórico ou, 
ainda, quando faz uma releitura de contos tradicionais e de outras culturas, trazendo a ação para a 
Península Ibérica. No primeiro caso, o de não nomear personagens e ater-se mais a seus atributos, 
percebe-se um denominador comum a todos os contos de cunho popular, com a clara intenção, segundo 
estudiosos, de tirar da realidade estereótipos com os quais possamos nos identificar. Já no segundo caso, 
parece-nos que a intenção é, na apropriação de contos de outras culturas, valorizar a cultura peninsular 
ascendente, dando-lhe traços de erudição, quando se refere a personagens que possam, até pelos nomes, 
identificar-se com os nobres daquela região. 

Na sua grande maioria, os contos que escreve Trancoso têm cunho popularesco e, ao seu 
próprio estilo, ora o autor se serve dos provérbios para encaixar neles sua história, ora se apropria de um 
conto da tradição popular para nele encaixar seus ditos sentenciosos9. Em ambos os casos, uma só 
intenção: a pregação pedagógico-moralizante. É dizer: servir-se daquilo que é comum ao leitor de então e 
nele embutir sua pregação moral, com o intuito premente de se resgatarem as virtudes, antes tão 
culti vadas ao longo da formação de Portugal e durante o medievo, ante um mundo agora em dissolução, 
na visão pessimista que tem Trancoso sobre seu tempo. Contudo, a criatividade de Gonçalo Fernandes, 
ainda que eivada de estilo um tanto arcaico e ingênuo - talvez explicado por ser um homem comum, sem 
formação erudita -, não se prende somente aos contos da tradição do povo. Cultivando um costume ainda 
próprio da Idade Média, vale-se o autor da reescritura de contos advindos de outras culturas, 
principalmente os de origem oriental e os de origem italiana. Os primeiros, reminiscências das Mil e Uma 
Noites, por exemplo, apesar de terem sido conhecidos na Europa apenas no século XVIII , deduzem-se 
terem sido trazidos pelo movimento das Cruzadas, quando a troca – e choque – de culturas é notória. 
Como exemplo, podemos citar os Contos XIV, da Primeira Parte (em que um senhor testa os filhos de um 
tabelião, o qual, por sua velhice, deverá ser substituído), e o Primeiro da Terceira Parte (em que, numa 
luta entre um Príncipe e seu vassalo, este vai se revelar o verdadeiro herdeiro do trono). 

Quanto à apropriação de temas e histórias de origem italiana, importante observar dois 
fatos. Um de ocorrência em nível do espaço europeu, qual seja, a prevalência, no Renascimento, da 
cultura italiana sobre a francesa, principalmente pelo sucesso das novelas de Boccaccio, Petrarca, 
Straparola, Sanetti e outros. Outro de ocorrência regional, pois os intelectuais e filhos da nobreza 
portuguesa e castelã eram enviados à Itália para desenvolver seus estudos10. Trancoso, que, pelo que se 

                                                        
7 A questão do uso de provérbios, máximas, saudações ao divino e exemplos é bem marcada por Teófilo 
Braga quando afirma: “O nome de Exemplo especiali zou-se aos contos populares, que os pregadores 
intercalavam nos sermões da parenética medieval, explorando o gosto do vulgo, com esse instinto com 
que procederam os propagandistas budistas. O verna do mundo antigo, como notou Vico, usava essa 
linguagem pitoresca e franca, a vernácula, que exprimiu a prova legal da burguesia. Foi nessa linguagem 
que a Igreja empregou os Exemplos, quando quis dominar a alma popular.” (BRAGA 1994b: 27) 
8 “Qualquer personagem dos ‘Contos’ de Trancoso pode ser considerada um tipo, mas antes de o ser é, na 
realidade, uma ficção, ainda que fundamentada num modelo real. Como ficção existe mediante a estrutura 
que o autor lhe conferiu e manifesta-se pelo discurso com que se exprime.” (PALMA-FERREIRA 1974: 
LV-LVI). 
9 Veja-se a nota (2). 
10 Quanto a esse costume, a crítica italiana Jole Ruggieri nos dá um exemplo: “Nobili portoghesi era 
venuti in Italia alle lezioni del Poliziano, come J. Rodriguez de Sá de Menezes, nato dopo il 1460, che 
dall’I talia portò con sè per primo le nuove aspirazione del Rinascimento, conobbe la letteratura latina e 
greca, e primo affermò la necessità di una educazione superiore dell ’aristocrazia...” (RUGGIERI 1931: 
215). Esse costume, como é sabido, entra o Quinhentos, e outro exemplo de amplo conhecimento na 
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deduz de sua biografia, não teve esse privilégio, soube com maestria cruzar o “ tema boccacciano (...) com 
o tema do maravilhoso de impugnação provável do orientali smo” (PALMA-FERREIRA 1974: 227). 

Se, como temos afirmado, Gonçalo Trancoso inspira-se, em pleno Renascimento, ainda no 
estilo medieval de escritura – e de reescritura – de suas histórias, pode-se observar, também, em muitos 
contos, quando neles se impregna um ar de sociedade e costumes do medievo, as recorrências ao estilo 
cortesão de descrição das personagens e efabulação narrativa. O processo narrativo que util iza no Conto 
II , da Segunda Parte, por exemplo, é característico da prosa medieval, em que o filho de um mercador 
vive várias aventuras no Oriente, mais especificamente em Fez. Com o intuito de aprender, nas viagens, o 
costume cavaleiresco, em África acaba por encontrar – e comercializar – relíquias de santos e, além de 
conhecer, numa família moura, a filha de um rei de Inglaterra, com a qual se casará, tornar-se-á, ele 
próprio, ao cabo do conto, o futuro rei britânico. Também no Conto I, da Terceira Parte, a narração segue 
a trajetória do herói medieval, quando, pelas suas qualidades de cavaleiro, o vassalo revelar-se-á o 
verdadeiro Príncipe.  

No que tange à descrição, as características dos heróis são carregadas de atributos próprios 
do estilo cortesão. A título de ilustração, observemos abaixo algumas descrições que resgatam as feições e 
atitudes próprias da “courtoisie”:  

 

“E, demais de sua formosura e ser donzela, via nela uma discreção e saber que merecia ser 
mulher de um grande senhor (...). Esta que aqui tendes é vossa mulher, recebida à face da 
Igreja, como Deus manda, virtuosa, perfeita e boa, tal como, antes de agora, vos disse.” ( 
Conto I, Segunda Parte, pp. 123-124) 
 
“Numa cidade da Lusitânia havia um rico mercador que tinha um só filho de grande 
discreção e habilidade, muito ensinado nos bons costumes que o mancebo nobre deve ter, 
douto na língua latina e grega, dançante, músico, grande tangedor de todos os instrumentos 
e tecla, cavalgador e bom cavaleiro, destro em todo exercicio militar.” (Conto II , Segunda 
Parte, p. 126) 
 

Mais do que uma simples mostra de recorrência formal àqueles ideais do medievo, o que 
pretendemos destacar é que Trancoso se valeu de todos os recursos possíveis para enfatizar sua pregação 
moralizante, já que, como ressaltamos, seu objetivo primeiro é impor ao homem do século XVI o resgate 
das virtudes antigas. Virtudes que agora foram abandonadas pela revolução nos costumes, dos quais, na 
visão do autor português, preponderam os de caráter negativos à alma e ao relacionamento social. 

Valendo-se de uma visão pessimista de seu tempo, dado à sua biografia, uma outra 
recorrência pontual em Trancoso é a prevalência do conceito de punição que sofrerão todos aqueles que 
transgridem os preceitos cristãos, como pregados pela Bíblia. Ao praticarem qualquer tipo de má ação – e 
para o autor não importa o grau de maldade, uma vez que sua visão é maniqueísta: o Bem e o Mal são 
valores absolutos, portanto, não há graduação –, todos os transgressores sofrerão uma “punição 
hiperbolizada”11. Queremos usar essa adjetivação porque, realmente, o profundo sentimento de culpa a 
que o pecador assiste leva-o a um fim trágico que, quando não beira o cômico, é a própria sátira da 
tragicidade. Se São Tomás de Aquino “admite a necessidade de um erro para a justificação do pecado 
(para origem do pecado) e, portanto, para a sua expiação” (PALMA-FERREIRA 1974: LXX), as 
personagens que agiram mal, tendo pecado consciente ou inconscientemente, devem pagar suas más 
ações de forma exemplar, edificante para o leitor, e de forma violenta. Entretanto, Gonçalo Trancoso não 
segue um padrão, em todos os seus contos. Ou a punição exagerada acontece pelo sentimento de culpa, 
mas a mão punitiva não foi a divina, ou a punição não acontece, mas é apenas sugerida. 

Tenhamos alguns exemplos do que se discorreu no parágrafo anterior. No Conto V, da 
Primeira Parte, por ter zombado de um velho, que portava uma corcova muito grande, o zombeteiro, por 
ter feito a zombaria a um ancião – ícone do respeito a quem devemos ter, e em um local público, suprema 
heresia na visão do narrador moralizante – vai preso, é acometido de umas febres e acaba morrendo. Já no 

                                                                                                                                                                   
história literária é o retorno de Sá de Miranda, em 1527, levando para Portugal as novidades literárias da 
Itália, marcando, didaticamente, o início do Classicismo em terras lusitanas. 
11 “Assim sucede (...) nos ‘Contos’ de Trancoso: as sanções, em vez de constituírem penas abstractas, são, 
muitas vezes, castigos temporais e materiais. O mesmo em relação aos prémios que se traduzem não num 
conceito muito espiritualista do proveito, mas num bem temporal que, quanto não é imediato, reverte em 
novo provérbio, desta feita radicado no fatali smo do comportamento misterioso da ‘autoridade divina’ ” 
(PALMA-FERREIRA 1974: LXIV-LXV). 
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conto anterior a esse, o tema é o mesmo, mas a punição não acontece. Prevalece apenas a máxima ditada 
pelo narrador: “Não te rias de quem passa. E os que zombam dos feitos alheios, dão ocasião que lhes 
descubram os seus, porque é manha de açougue que, quem mal fala, mal ouve” (Conto VI, Primeira Parte, 
p. 20). No Conto VIII , da mesma Parte, situação semelhante. Por que quis despedir da casa do Arcebispo 
aqueles que não servem e, experimentando o arcebispado um ano de esterili dade, o Veador, pela sugestão 
dada ao prelado de que abrisse mão dos inúteis, envergonhou-se da proposta e da sabedoria do seu 
superior, caiu em doença e morreu fora do ofício e da casa. Outros muitos exemplos desse tipo de castigo 
vão aparecendo nos contos: portugueses que traficavam morrem pelo pecado da corrupção (Conto I, da 
Segunda Parte); um moço que quer conquistar os bens materiais para suprir a família, mas, quando 
alcança seu objetivo, esquece-se dele; ou, no mesmo conto, aquele que quis ser pregador, mas, quando 
adquire posição no clero, torna-se soberbo. Ambos pagarão com sofrimento e com a morte pelos seus 
pecados (Conto V, Segunda Parte). Também nos contos de cunho maravilhoso, a punição hiperbólica vai 
aparecer: no suicídio das duas irmãs que fizeram mal a uma terceira irmã, escolhida para ser esposa do rei 
(Conto VII , Segunda Parte); na doença e morte da Rainha, além dos que com ela tramaram a troca do 
verdadeiro Príncipe por outro de linha sangüínea inferior (Conto I, Terceira Parte), e em outras histórias. 

Nessas inúmeras recorrências às punições, eivadas do sentimento de culpa cristão, o mais 
interessante é o fato que aparece no Conto XV, da Primeira Parte. Nele, depois de vários sofrimentos por 
que passa, o herói chega ao último ato desesperador para atingir seu final feli z. Tenta o suicídio, como 
solução definitiva para seus dissabores. Vale-se Trancoso de um recurso até então pouco usado: o 
tragicômico. O sofredor desesperado sobe a um muro, joga-se e cai sobre um ancião que, naquele dia, 
depois de muita chuva, senta-se ao sol, debaixo do muro, para aquecer-se e conversar com conhecidos. A 
descrição de Trancoso é ímpar, se atentarmos ao registro do modo como, de uma ação trágica, não há 
como não fazer o leitor rir-se. Esse recurso ao cômico, expli ca Michel Zink, tem a ver com a questão do 
“contar o presente” , em oposição ao culto do passado, próprio da Alta Idade Média. Essa maneira de 
retratar o contemporâneo estaria, para o autor francês, “na origem do romance moderno, romance de 
costumes ou romance psicológico” , uma vez que “no fim da Idade Média (...) [a] novela, que retrata 
diretamente o presente, que o pinta, mesmo quando é cômica, com cores sombrias, ataca de maneira 
lúcida, até cínica” (ZINK 2001: 85-86) esse mesmo presente. 

No que tange às figuras de linguagem, apesar de não serem, ainda, de grande quantidade 
em Trancoso, nota-se, no conto a que nos referiremos agora, a discrição cortesã nas alusões ao 
relacionamento amoroso carnal. “Na poesia e romance cortesão, a expressão da sensualidade, por viva 
que seja, quase sempre lança sobre a revelação e a realização finais o véu da alusão, do eufemismo ou da 
metáfora. Tudo pode ser descrito, menos o ato sexual. Tudo pode ser nomeado, menos as pudenda” 
(ZINK 2001: 87). A formação religiosa e a intenção moralizante não permitem a Gonçalo Fernandes as 
referências explícitas ao sexo. No Conto I, da Segunda Parte, as metáforas são várias, já que, para atingir 
seu objetivo – observe-se o paradoxo – a sogra (e até mesmo a nora) vai valer-se da astúcia feminina 
(bem ao gosto boccacciano) para revelar ao seu filho as virtudes de sua esposa. Enumeremos as figuras, 
além do paradoxo intencional do ardil da sogra, como ilustração: 

 

Metáforas: “haver sua flor” , por desvirginar (p. 120); “em que ele conheceu claro que ela 
era donzela quando ali veio” , i. e., ela era virgem (p. 123) 
 
Eufemismos: “ filhas de Belial” , por prostitutas (p. 121); “e a fez vestir e toucar àquele 
modo” , ou seja, ao modo das prostitutas (p. 122) 
 

Fora essas duas mostras, interessante observar que a sogra, para execução de seu plano, 
elegeu, como horário, “perto das Aves-Marias (que a velha escolheu estas [...] por boas)” (p. 127). É clara 
sua intenção de ressaltar a virtude e a virgindade da nora, aliadas à própria Virgem Maria, quando é 
lembrada pela hora em que a trama deve se desenrolar.  

 

4. A Posição do narrador.  
Do quadro sinótico proposto pelos críticos norte-americanos Cleanth Brooks e Robert Penn 

Warren (MOISÉS 1967: 107), ao observarmos aquele que narra a história, evidente é encontrarmos em 
Trancoso um “escritor (...) onisciente, [que] conta a história” (idem: 10). Um escritor analítico pode, é 
verdade, conforme Massaud Moisés, não ver tudo e todos. Mas Gonçalo Trancoso quase o consegue: ele é 
o texto, é ele que, baseado nos preceitos da literatura medieval, decide o destino de suas personagens, pela 
forma com que as manipula para disseminar sua pregação. E o recurso para torná-las todas suas 



396     GONÇALO FERNANDES TRANCOSO: AS IMAGENS DA VIRTUDE EM AUTOR DO RENASCIMENTO 
PORTUGUÊS 

marionetes é o da intervenção constante, não só nas ações dos actantes, como na própria narração, quando 
quer, aproveitando a “deixa” , dissertar sobre a que veio ele, o narrador, com sua interrupção no fluxo 
narrativo. 

Os apartes de que se serve Trancoso são decididamente declarados, i. e., o narrador faz 
questão de se mostrar, valendo-se de recursos variados, como se verá a seguir. 

I. No conto de introdução à obra, em que usa o exemplo de um salteador que quer se 
corrigir e o ermitão que deve exercer o papel de auxil iar daquele desejo, o narrador mostra-se como o 
próprio autor: “ ... também é necessário que eu corra minha memória, estude e, tomando a pena da mão, 
escreva o que aprendi, ouvi e li ” (Conto I, Primeira Parte, p. 5) (Grifos nossos). O autor, por trás do 
narrador, mostra com que intenções se valeu da pena para escrever seus contos moralizantes. É conto-
chave para entender como, nas suas histórias, se revela o narrador. 

II . Vale-se Trancoso de um recurso ainda não completamente desenvolvido à época: o 
discurso indireto livre. Veja-se à página 27, no Conto VII , da Primeira Parte:  

 

“O qual se cumpriu e, ao assinar dela, el-Rei deu vinte cruzados, em ouro, ao mancebo, 
para o caminho. E lhe mandou que se fosse logo e que lhe escrevesse da terra; como 
chegará e que tais achará suas irmãs.” (Grifos nossos). 
 

Isso ainda parece primitivo, sem pretensão estilí stica, como produto de sintetização da idéia 
contida no parágrafo: a de agil izar a ação e sua consecução. Ao usar esse recurso, no entanto, percebe-se a 
importância que Trancoso dá ao elemento narrador, que deseja, através de suas personagens, pregar 
considerações morais. 

III . Em todas as epígrafes, além de resumir o conto, o narrador revela-se, dando ao leitor 
um conselho, uma recomendação. Tomemos, a título de exemplo, o “proêmio” do Conto III , da Primeira 
Parte: 

 

“Que as donzelas obedientes, devotas e virtuosas, que por guardar sua honra se aventuram a 
perigo de vida, chamando por Deus, ele lhes acode. Trata de uma donzela tal, que é digno 
de ser lido” (p.10) 
 

Esse formato prevalecerá, sem exceção, em todos os contos. Se bem que essa característica 
seja própria do gênero – o de exemplos –, nota-se que o realce se dá ao papel doutrinário do próprio autor. 

IV. Os ditos, provérbios, exemplos, máximas são, também sem exceção, uma clara 
demonstração de que, com eles, o narrador pretende ensinar. Apesar de compilados do popularesco ou das 
diversas culturas de que se apropria, a voz que está por trás dos apotegmas é a do narrador analítico, que 
daqueles recursos se vale para pregar. 

V. O narrador assume a primeira pessoa gramatical, seja do singular, seja do plural, para 
fazer-se presente. Esse é o recurso mais extensamente utilizado. Citemos alguns exemplos: 

 

“Foi este dito muito notado e, a meu entendimento, deve ser recomendado...” (Conto IV, 
Primeira Parte, p. 19) 
 
“O qual, a meu parecer, é grande exemplo para Prelados, os quais devem ter tanto cuidado 
dos súbditos...” (Conto VIII , Primeira Parte, p. 30) 
 
“Assim nós, pois, entendemos que a fazenda, os filhos, privança e honras da terra não hão-
de durar para sempre e são quebradiços como vidro.” (Conto XII , Primeira Parte, p. 52) 
 

É notória a intenção de Trancoso ao empregar essas formas gramaticais. É o próprio autor 
que, através de sua autoridade, quer dar seu testemunho a favor das Virtudes que prega pelos exemplos. 

VI. Em algumas histórias, Trancoso usa o recurso do encaixe, quando quer ressaltar não só 
a própria narrativa, como quando pretende, pela digressão da ação precedente, ressaltar o ensinamento 
embutido no seu relato. O Conto XV, da Primeira Parte, é rico desse recurso. À página 67, interrompe a 
narrativa para conversar com os filhos e filhas, epigrafando o encaixe que motiva a narrativa principal: 
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“Aqui notem, filhos e filhas, quanto lhe convém estar à obediência dos pais e não aceitar 
casamento sem concelho e bênção, por que não caiam em sua desgraça e, miseráveis, 
venham a seus irmãos pedir socorro, como este fez que, vendo-se o mais velho em tanta 
miséria...”  
 

A seguir, relatará os périplos por que passa o irmão deserdado, por ter-se casado sem a 
li cença do pai. Para dar ênfase ao seu sofrimento por ter desobedecido ao pai, na evolução da trama, vai 
encaixando pequenas histórias que vão dando pretextos ora para o ensinamento, ora para o desfecho feli z. 
Insere, à página 70, um trecho sobre a ganância da esposa do irmão menor ao desencadear a desgraça do 
irmão deserdado: 

 

“Consideremos agora como, por fazer a vontade a sua mulher, este homem rico persegue a 
seu irmão pobre. Ó mundo! Ambos são filhos de um pai e de uma mãe e um vai tão abatido 
e outro tão exalçado e o pior é que o mais velho, a pé, e o mancebo na sela, de maneira que 
por interesse contendem, levando o rico ao pobre quase a rasto(s).”  
 

Os exemplos de encaixe neste conto, com a intenção que anteriormente citamos, são 
muitos: uma grávida perde o filho no ventre, pela vontade que passa de comer a cebola assada do irmão 
de seu marido; o caso da tentativa daquele irmão de salvar um cavalo de afogamento, quando, ao 
pretender ajudar um mercador, acaba prejudicando, pois, ao puxar o animal pelo rabo, este sai-lhe à mão - 
uma digressão de cunho cômico; além de outros encaixes em que, depois de resolvido o caso junto ao 
Regedor, os papéis se mostram invertidos e o pobre deserdado sai vitorioso, pelas argumentações 
retóricas de que se vale o próprio Regedor, provando ter sido o irmão desgraçado vítima e não causador 
dos incidentes. Ressalte-se, o que é mais notório, que cada encaixe vem precedido da intervenção do 
narrador com uma exclamação de espanto, relato de uma nova história e conclusão com um conselho ou 
ensinamento. 

VII . Um outro tipo de interveniência interessante que usa Gonçalo Fernandes é o do diálogo 
ou exposição da personagem quando vai relatar fatos. Utilizando o discurso do Outro – no caso, o da 
personagem – Trancoso se imiscui na personalidade do discursante e, através dele, transmite suas idéias. 
O recurso de que faz uso é próprio da Retórica: uma expositio eivada de exemplos, analogias, saudações à 
Providência ou sabedoria dos que estão numa escala superior e que, por isso, são os regentes dos súditos. 
Um bom exemplo é o conto maravilhoso de número I, da Terceira Parte. É o caso de um fidalgo, que na 
verdade era o Príncipe abandonado quando criança, trocado pela ação de personagens más por um outro, 
que, no desenrolar da narrativa, revelar-se-á covarde. Quando vai defender-se da ação de ter afrontado o 
falso Príncipe, o nobre fidalgo utiliza um discurso, longuíssimo, para mostrar qual era sua verdadeira 
identidade. Vale uma pequena mostra desse discurso: 

 

“- Muito alto e poderoso Rei e senhor nosso, como quer Deus Nosso Senhor, em tudo seja 
(como é) perfeito e justo, todavia sua misericórdia é sobre todas suas obras, e como pai 
misericordioso, ainda que algumas vezes nos castiga, sempre o faz para nosso bem. E se 
nos dá, a nosso parecer, um mal, é para nos li vrar de outro maior. E assim eu confio em Ele, 
que é benigno Senhor, que, ainda que V. A. está menencório, a seu parecer, com razão, se 
me ouviu diante destes fidalgos e letrados, com ânimo desapaixonado, sem outra prova 
senão minhas palavras...” (pp. 233-34) 
 

Perceberá o leitor atento que o discurso é o do narrador, e o eu que se declara é aquele 
narrador que nas alusões e exemplos, expondo os ensinamentos e provérbios, pretende valer sua opinião 
sobre as intenções que levaram às más ações dos antagonistas. 

 

5. Conclusão.  
Gonçalo Fernandes Trancoso e a tradição doutrinária em Portugal. João Palma-Ferreira 

declara que “o Renascimento, em Trancoso, é (...) ainda o de quase impossível ‘ponto de cisão’ entre a 
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mentalidade arcaica, exausta e atacada por todos os ângulos e a mentalidade nova que se equili bra já na 
primeira fase do seu grande triunfo à escala universal. Não devemos esquecer que, nos seus princípios, 
tanto as estruturas morais da Reforma como as da Contra-reforma estão profundamente impregnadas de 
motivações medievais. Esse movimento ou ponto de cisão ainda latente é difícil de caracterizar 
cronologicamente e impossível dizer-se quando um homem deixa de ser medieval e já é renascentista; 
quando uma doutrina perde todo o caráter da Idade Média e se apresenta já como uma conquista do 
Humanismo” (PALMA-FERREIRA 1974: LXXIV-LXXV ). 

No levantamento que fizemos dos aspectos estruturais dos Contos e Histórias de Proveito 
& Exemplo, pudemos constatar o que acima afirma o estudioso português: Gonçalo Fernandes Trancoso é 
um autor renascentista que ainda cultiva o que se pregava na Idade Média. Pudemos perceber que, se 
Trancoso inova e é reconhecido como o primeiro contista da língua portuguesa, assim o fez porque o 
formato que dá aos seus textos é já o de um gênero literário diferente, que se convencionou chamar conto. 
E isso faz carregando as narrativas de um estilo que mescla formas arcaicas às inovadoras, dando à obra 
um aspecto que pretende já revolucionar. Em outras palavras, Trancoso cria um texto renascentista, 
travestido de roupagens medievais, com sabor de ineditismo e, ao mesmo tempo, de conservadorismo. 

A nível temático, ao ler Gonçalo Trancoso, deparamo-nos com um autor humanista que 
entende ser o novo homem o responsável por seu destino, como o provam os muitos contos em que o 
autor narra a saga do herói em busca, ele mesmo, de reparar suas angústias, ao contrário do herói 
medieval, que, mesmo em busca de aventuras temporais, sempre se depara com a intervenção divina, a 
guiá-lo no caminho do bem. Contudo, essa interveniência não é de todo abandonada em Trancoso. Caso o 
fosse, não se justificaria sua obsessão pela denúncia aos novos costumes, através da pregação, de forma 
didática, de uma moral religiosa, própria dos séculos XII -XIII , e outra, social, própria do século XIV12. A 
propósito dessa moral, muito do que se encontra no Leal Conselheiro, de D. Duarte – um manual de 
condutas virtuosas que deveria guiar o homem nobre português - encontramos nos “Contos” de Gonçalo 
Fernandes. Contudo, agora, em um novo contexto, principalmente quando quer Trancoso ampliar sua 
pregação daquelas virtudes não apenas para determinada classe social, a nobre, mas sim para todos os 
novos homens do século XVI. 

 

RESUMO: No século XVI, em Portugal, Gonçalo Fernandes Trancoso escreve seus Contos e Histórias de 
Proveito & Exemplo com intenção pedagógico-moralizante, desiludido ao assistir à dissolução dos 
costumes trazida pelas conquistas ultramarinas. Vale-se de um recurso próprio do medievo – os exemplos 
– para mostrar-se como paladino que luta pelos valores da Virtude. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Virtude; Humanismo; doutrinação; exemplos; contos. 
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IMAGENS DE LISBOA EM SARAMAGO OU DA HISTÓRIA ESCRITA COM PASSOS PERDIDOS* 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to carry out research on History and Literature in the novel 
“ O ano da morte de Ricardo Reis” (translated as The year of the death of Ricardo Reis) by Portuguese 
writer José Saramago.  In this process of de recreation of History, Lisbon’s imagery also performs an 
important role. The narrative transfigures Lisbon’s 1936 environment with its customs and habits, 
theather shows, picturesque personages, detective episodes and social miseries. In order to obtain this 
climate the writer makes use of Fernando Pessoa’s  fascination with Portugal’s capital. 
 
KEYWORDS: Lisbon; imagery; Saramago; city; History. 
 
 

Logo a abrir, apareces-me pousada sobre o Tejo como uma cidade de navegar. Não me 
admiro: sempre que me sinto em alturas de abranger o mundo, no pico dum miradouro ou 
sentado numa nuvem, vejo-te em cidade-nave, barca com ruas e jardins por dentro, e até 
a brisa que corre me sabe a sal. 

José Cardoso Pires, 
Lisboa: li vro de bordo 

 
 
 

Nunca se esqueça de que estamos em Lisboa, daqui não partem estradas. 
José Saramago, 

O Ano da Morte de Ricardo Reis 
 

 
A íntima ligação entre os caminhos da arte literária e os sendeiros da cidade delineia a 

existência de uma invariante no âmbito dos textos literários, que pode ser detectada pelo fato de que, na 
Literatura, várias cidades assumiram a condição de verdadeiros símbolos literários estreitamente 
vinculados à produção poética e romanesca de autores emblemáticos. No que concerne a Lisboa, com 
Fernando Pessoa, ela foi elevada à condição de cidade-símbolo ou universo, no qual as vivências mais 
profundas do poeta encontraram ressonância.  

Os poemas e a prosa pessoanos consagraram Lisboa como espaço das andanças do poeta 
português, da sua flanêrie, para evocarmos o diagnóstico de Walter Benjamin (1989) acerca do passante 
que elege a cidade como o âmbito privilegiado para o exercício, simultâneo, de ver e evocar, de 
caminhar e divagar. Pessoa trilhou incansavelmente as ruas da capital portuguesa, dos quartos 
acanhados e pobres, nos quais viveu, aos escritórios de representação comercial, nos quais trabalhou, de 
um café a outro, das praças às bibliotecas, das noites de boêmia nas ruas da Baixa ou no Bairro Alto à 
contemplação compenetrada das águas de prata do Tejo, mar interior.  

Há uma união indissociável entre a poética pessoana e o universo li sboeta, como menciona 
Robert Bréchon (1998: 17). Essas peregrinações constantes não originaram nas suas composições 
artísticas uma descrição objetiva da sua cidade, mas sempre como realidade imaginada Chegou inclusive 
a escrever em inglês um guia para o turista que chega à cidade, Lisboa, o que o turista deve ver. Para 
Pessoa, Lisboa existe como uma experiência interior, explorada por passos em que o sonho e a realidade 
fundem-se.  

Nessa fusão, é possível recortar a “pequena” Lisboa, na qual trabalhou e viveu. Não se 
trata da cidade toda, pois a Lisboa Oriental nunca o fascinou. Sua Lisboa é espantosamente reduzida, 
serpenteando o Tejo, do Castelo de São Jorge, no Leste, ao Cais de Alcântara, “Ah, todo o cais é uma 

                                                
*  Este trabalho é parte condensada de nossa tese de doutoramento em Letras. A saber: ROANI, 
Gerson Luiz. A História comanda o espetáculo do mundo: ficção, história e intertexto em “ O ano 
da morte de Ricardo Reis” de José Saramago. Porto Alegre: PPGLETRAS/UFRGS, 2002, 378 p. 
(Tese de Doutorado em Literatura Comparada). 
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saudade de Pedra”, a oeste, englobando o Rossio, o Bairro Alto e a Praça do Comércio. É esse o 
perímetro da circulação de Pessoa. Nesses espaços, quem desejar seguir as pegadas do artista, irá 
encontrá-las, em Cafés como o Martinho da Arcada ou a Brasileira do Chiado, consagrados como os 
espaços do poeta, “E as metafísicas perdidas nos cantos de cafés de toda a parte” ; nas ruas que do 
Chiado e do Largo de Camões descem vertiginosamente em direção ao Tejo (Cais do Sodré); nas claras e 
assépticas ruas da Baixa, na Rua dos Douradores, sobretudo. E contrariando o fascínio pessoano pela 
Baixa, rumando na direção da Lisboa ocidental, pode-se encontrar o poeta, ou o que restou dele, no 
Mosteiro dos Jerônimos, em Belém, “Ah o Grande Cais donde partimos em Navios-Nações” , 
ironicamente, onde repousam Camões e Vasco da Gama e que, desde junho de 1985, guarda, num 
discreto túmulo, o poeta, fingidamente, designado pelos versos de  uma das mais célebres odes de 
Ricardo Reis: “Para ser grande, sê inteiro..” (1994: 289).  

Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, José Saramago resgata e reinventa essa estreita 

vinculação entre Lisboa e o universo pessoano1. Esse processo é promovido mediante o reatamento de 
ligações de Ricardo Reis, heterônimo pessoano, com esse espaço original, Lisboa. O retorno à capital 
portuguesa proporciona à personagem uma queda vertiginosa na História luso-européia da década de 
trinta, e, ainda, a retomada do diálogo de Reis com Fernando Pessoa, o seu criador. Sobre essa atitude 
escritural do romancista contemporâneo, mas também sobre a fecundidade que o imaginário de Lisboa 
ofereceu à criação romanesca, escreveu  Robert Bréchon (1998:558):  
 

Em O ano da Morte de Ricardo Reis, de 1984, vê-se o médico poea, que vivia no Brasil 
havia quinze anos, voltar a Lisboa quando é informado da morte de Pessoa; e é uma 
“Lisboa revisitada” o que o romance descreve, quadro da sociedade portuguesa neste ano 
crucial, o da ascensão do fascismo na Europa. 

 

O romance descreve uma “Lisboa revisitada”, cujo imaginário oferece à criação 
saramaguiana uma fecundidade profunda e essencial, pois a cidade impõe-se narrativamente como o 
espaço integrador, no qual confluem e se desdobram a História de Portugal e a da Europa da década de 
trinta. Através do passo (des)compassado de Ricardo Reis, os caminhos de Lisboa permitem a 
transparência daquilo que Walter Benjamin chamou de projeção histórica das experiências. Isto é, as 
peregrinações sucessivas do protagonista demarcam a cidade como texto, como mapa, no qual pode ser 
lido todo um processo civili zacional, cultural e histórico.  

Nessa direção, a escritura saramaguiana procura locali zar um “ lugar...” no “ tempo” . É 
essa possibili dade de projeção no tempo e no espaço que encontra na escrita da cidade levada a termo 
pelo romance de Saramago, uma das mais expressivas reali zações da narrativa portuguesa 
contemporanea. Isso foi percebido por Maria Alzira Seixo (1992: 101-104):  

 

No “Ano da Morte de Ricardo Reis” a problemática figura do poeta se corporiza pela 
alusão a seus versos, mas sobretudo pela cidade que ele descobriu num regresso inventado 
como tudo, e que se descobre a si mesma como limite de uma terra em trânsito para um 
desconhecido destino.  

 

Lisboa é o meio da aventura narrada de Ricardo Reis. Até a chegada a Lisboa, a narração 
saramaguiana estabelece uma curva ascendente e progressiva de expectativas acerca do universo que a 
personagem encontrará. Desde Lisboa, a narração operacionaliza uma curva mais lenta de uma descida, 
cujo clímax será a morte. Essa problemática já vem evidenciada no enunciado de abertura do romance de 
Saramago: “Aqui o mar acaba e a terra principia” (1997: 11). Tal frase inaugura a narração de O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, trazendo consigo um ônus particular, isto é, a necessidade do confronto do 
heterônimo com a terra portuguesa e sua subseqüente escritura. O espaço privilegiado para expressar 
essa tensão será Lisboa.  

                                                
1 SARAMAGO, José. O ano da morte de Ricardo Reis. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
Todas as citações subseqüentes foram extraídas dessa edição.  
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Como meta do viajante Ricardo Reis a cidade irá configurar-se, simultaneamente, como 
um ponto de chegada, mas, sobretudo, de partida, de dispersão em um horizonte existencial marcado 
pela indefinição. A vivência da cidade acaba empurrando-o para um espaço marcado pela incerteza e 
pelos sombrios caminhos da História portuguesa de 1936. Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, a 
circunscrição de um objeto-território de apropriação social, histórica e políti ca acaba se impondo aos 
olhos e à pena. Lisboa, metonímia de uma realidade ampla, no caso Portugal, torna-se, de acordo com 
esse enfoque, “o oculto centro que se trata de descobrir” , como escreveu Stephen Reckert (1989: 17). 

Nessa perspectiva, escrever a cidade, nas malhas da ficção saramaguiana, significa 
incorporar as contradições inerentes ao espaço da grande metrópole, lugar onde estão situadas as 
instâncias geradoras e sustentadoras de todo tipo de poder e, também, os meandros da marginali zação 
atroz. Como romancista, José Saramago, ao propor o retrato da cidade, resgata também, como motivo 
indispensável para a estruturação do universo romanesco “tudo o que a cidade grande jogou fora, tudo o 
que ela perdeu, tudo o que desprezou, tudo o que destruiu” (BENJAMIN, 1989: 78). 

A cidade assume a condição de um labirinto consagrador da ausência de rumo. Para o 
médico, a volta à cidade significa a inserção num processo de busca ou de estabelecimento de razões, 
não só para a longa viagem, ligando os dois lados do Atlântico, mas, sobretudo, para uma outra, de 
natureza interior, portanto, identitária, que procura descobrir as razões imperativas que o fizeram voltar 
à Pátria, rompendo, assim, o exílio voluntário a que se submetera, no Brasil . Lisboa configura-se, então, 
como o espaço no qual tal busca se reali zará. Lançado no labirinto, Ricardo Reis possui diante de si duas 
possibili dades que o próprio labirinto lhe impõe: a possibili dade de encontrar a saída, após um percurso 
muito penoso ou a possibili dade de se perder, definiti vamente.  

A experiência labiríntica que essa figura romanesca passa a vivenciar nesse retorno aponta 
para um percurso existencial, no qual devem ser pontuados dois aspectos essenciais. Isto é, trata-se de 
penetrar nos caminhos labirínticos da História portuguesa e na indagação sobre as perspectivas 
instauradas pela criatividade pessoana, entre elas a própria criação de Ricardo Reis. O labirinto torna-se 
uma espécie de pátria porque é um lugar sem saída, ou melhor, um lugar que possui muitas saídas, 
sendo que nenhuma delas conduz o indivíduo para fora dele. Essa trajetória ou existência sem rumo 
preciso origina uma estreita vinculação entre a circulação pela cidade de Lisboa e as memórias 
emergentes de um tempo passado. As várias viagens do caminhante pela cidade nada mais são que 
peregrinações pelos sendeiros da memória.  

A relação entre a cidade e a memória é estabelecida mediante a recordação. Após dezesseis 
anos, distante da Pátria, a personagem circula por Lisboa, transitando, inevitavelmente, entre o presente 
e o passado, tanto individual, quanto da própria cidade. Esse trânsito pode ser transfigurado pela 
passagem romanesca, na qual o retornado dirige-se à Praça do Comércio, na Baixa li sboeta: 

 

Da Rua do Comércio, onde está, ao Terreiro do Paço distam poucos metros, apeteceria 
escrever, É um passo, se não fosse a ambigüidade da homofonia, mas Ricardo Reis não se 
aventurará à travessia da praça fica a olhar de longe, sob o resguardo das arcadas, o rio 
pardo e encrespado, a maré está cheia, quando as ondas se levantam ao largo parece que 
vêm alagar o terreiro, submergi-lo, mas é ilusão de óptica, desfazem-se contra a muralha, 
quebra-lhes a força nos degraus inclinados do cais. Lembra-se de ali se ter sentado em 
outros tempos, tão distantes que pode duvidar se os viveu ele mesmo, Ou alguém por mim, 
talvez com igual rosto e nome, mas outro (1997: 33-34). 
 

O tempo perturba a nitidez dessas lembranças, fazendo a personagem duvidar de que 
tenha sido ela mesma e atribuir a percepção a um outro com o mesmo rosto e nome, advogando para si 
uma identidade dupla. Ricardo Reis reencontra a sua cidade como um estrangeiro que busca a Lisboa 
antiga e a si próprio. A angústia apela para a memória como recurso possível para a reconquista de uma 
espécie de totalidade perdida. Todavia, o exercício memorialístico de reconstituição da cidade e, através 
dela, a revisitação do eu, está destinado a um irreversível fracasso. O olhar da personagem focaliza 
Lisboa como um sonho, como uma cidade fantasma, paradoxalmente, familiar. O centro perdido, não é 
tanto, o tempo das reali zações anteriores, mas o espaço, a cidade no passado. 

Como traço essencial da personagem, a solidão não coloca amarras à flânerie que Reis 
passa a vivenciar nesse regresso. A personagem tem um compromisso exclusivo com a enigmática 
inquirição ou busca de sentido para a própria existência, vivendo a arraigada solidão do ser humano, que 
não tem ou que perdeu as suas raízes. Ele perambula por um labirinto de solidão, na cidade como espaço 
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de exclusão voluntária e entregue a uma vivência subjetiva marcada pela vinculação entre a percepção 
da cidade e de si mesmo. Isso possibilit a descrições de Lisboa, assinaladas pelo signo de luminosas 
revelações, que vão emergindo à medida que se intensifica a peregrinação do protagonista. Tais 
contradições esboçam as ligações entre presente-passado como relações, nas quais o esquecimento e o 
desejo da superação dos vazios e silêncios concili am-se, antiteticamente. Os monumentos, as inscrições, 
os vestígios são fios tênues e finos que procuram fazer com que o esquecimento seja uma realidade 
anulada.  

Nessas andanças, entrecortadas de divagações sobre a memória e o que ela vai guardando 
e esquecendo, Ricardo Reis se entrega, com base na contemplação das ruas, praças e monumentos de 
Lisboa, a reflexões sobre a tradição literária portuguesa. Através desse percurso emblemático, Saramago 
insere a personagem em um labirinto, compreendido como o espaço da cidade redescoberta, mas também 
como o labirinto da escritura artística. O romancista contemporâneo vale-se da deambulação incessante 
desse ser de ficção, a fim de empreender uma estética da rememoração literária, pois o labirinto não é, 
para Saramago, a pátria do esquecimento. Essa consciência dá espaço ao encontro de marcos tutelares da 
memória literária portuguesa: Eça, Camões, Garrett, Vieira, Fernando Pessoa. Numa dessas andanças, 
ao subir a Rua do Alecrim, uma das evocações que o olhar sobre a cidade resgata é a obra de Eça de 
Queirós e o seu projeto ficcional: 
 

Ricardo Reis para diante da estátua de Eça de Queirós, ou Queiroz, por cabal respeito da 
ortografia que o dono do nome usou, ai como podem ser diferentes as maneiras de 
escrever, e o nome ainda é o menos, assombroso é falarem estes a mesma língua e serem, 
um Reis, o outro, Eça, provavelmente a língua é que vai escolhendo os escritores de que 
precisa, serve-se deles para que exprimam uma parte pequena do que é, quando a língua 
tiver dito tudo, e calado, sempre quero ver como iremos nós viver (1997: 62). 

 

“Como podem ser diferentes as maneiras de escrever”  reflete o narrador romanesco. O 
fragmento textual alude à percepção da linguagem como um labirinto, no qual a multipli cidade dos 
caminhos inventivos trilhados pelos criadores ficcionais, transfigura a ânsia do novo, afirmando, 
conjuntamente, o instante, o intervalo e o porvir. No labirinto da língua há uma constelação de escritores 
e em cada nova irrupção artística, no âmbito da historiografia literária, a Literatura se (re)escreve como 
citação inteiramente nova, como escreve Benjamin (1994: 223). A Literatura mergulha, 
vertiginosamente, nos próprios mecanismos escriturais para obter novos recursos de expressão. O 
exercício literário torna-se, como escreve Maurice Blanchot, a espera daquele li vro que, ainda, está por 
vir, como promessa ou anseio de continuidade (1996:147). Da escrita da cidade passa-se à cidade (outra) 
das letras. 

Entre peregrinações e rememorações, ao sair da Rua do Comércio, na Baixa, Ricardo Reis 
dirige-se para o Bairro Alto, caminhando pela Rua do Crucifixo, entrando na Rua Garrett (principal rua 
do Bairro Alto) e chega ao Largo do Chiado, no qual está colocada a estátua de Camões (Praça Luís de 
Camões). O monumento ao autor de Os Lusíadas configura-se para a personagem como uma espécie de 
centro, pois, como afirma a narração, “ todos os caminhos portugueses vão dar em Camões” . Esses 
repetidos encontros com a estátua do poeta quinhentista fazem o médico-poeta perceber que nesse 
monumento nenhuma inscrição foi colocada.  

A intencionalidade romanesca é óbvia ao propor a revisitação da figura de Camões e da 
sua obra como os esteios basilares sobre os quais se formou e consolidou a identidade histórica e literária 
da gente portuguesa. A ironia do narrador o contempla como um D’Artagnan cujos serviços foram 
utili zados pelos detentores do poder. Como se pode ler, no fragmento saramaguiano: 

 

Ricardo Reis atravessou o Bairro Alto, descendo pela Rua do Norte chegou ao Camões, era 
como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar, a este 
bronze afidalgado e espadachim, espécie de D’Artagnan premiado com uma coroa de 
louros por ter subtraído, no último momento, os diamantes da rainha às maquinações do 
cardeal, a quem, aliás, variando os tempos e as políti cas, ainda acabará por servir, [...] 
(1997: 70). 
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O que há de subliminar à reflexão romanesca de Saramago são duas indagações 
verbalizadas da seguinte maneira: Podemos estar em sintonia com a obra de Camões, com seus valores, 
com suas tomadas de posição? Concluído o ciclo do Império, podemos invocá-lo como grande cantor 
numa atitude que não seja meramente passadista? O Ano da Morte de Ricardo Reis evoca um Camões 
que se manifesta com virtualidades espantosas, mas criminosamente travestido em um D’Artagnan, sem 
causa maior que salvar as “ jóias da rainha”ou “servir ao Cardeal” , submisso, portanto, ao Estado e à 
Igreja, sobrecarregado de uma “pátina”, de uma camada de leituras abusivas, de aproveitamentos 
hipócritas que condicionaram a percepção de gerações inteiras. De certa maneira, a ironia romanesca 
afasta essas camadas excessivas, insistindo que nenhuma apologia ou leitura condicionada 
ideologicamente substituíra a desconcertante descoberta encantadora dessa obra emblemática.  

A flânerie de Ricardo Reis delineia um caminho das estátuas que merece atenção. 
Formam-no as representações em pedra de Eça, de Camões e a do Adamastor. Esta última estátua, que 
acompanha os dias de Reis, já não é de um autor, mas antes a de uma figura da épica camoniana, o 
gigante Adamastor, que ora se atravessa no horizonte quando Reis observa o rio da sua janela, ora o 
acolhe à sombra protetora, nas longas horas passadas no jardim do Miradouro de Santa Catarina, 
projetado com o olhar em direção à saída do Tejo para o Atlântico. Para Reis, a estátua erguida tão perto 
de sua casa torna-se uma referência obrigatória, pois o protagonista identifica-se com esse Adamastor, 
cuja expressão facial horrenda parece conter um grito, durante séculos adiado e suspenso.   

Acompanhada das constantes divagações do narrador, a flânerie da personagem não se 
limita à redescoberta das conhecidas ruas de Lisboa, abandonadas por Reis, em 1919. A circulação 
coloca sob o crivo de um julgamento nada complacente o universo li sboeta da década de trinta. 
Ultrapassando a mera descrição espacial, os vários espaços romanescos tornam-se se índices, marcas, 
esteios sobre os quais pode-se tecer, num sentido assinalado pela abertura imaginária, imagens de uma 
História portuguesa, cuja memória é, simultaneamente, presente e fugidia.  

Ricardo Reis desfila por Lisboa o seu melancólico alheamento e a inadequação a esse 
tempo histórico-social em que a ficção de Saramago lhe determinou viver. Assim, os acontecimentos 
definidores da moderna História portuguesa e européia convergem no espaço de uma Lisboa que torna 
nítida, segundo Costa (1989: 41-55), a “coabitação da obra pessoana e do estado políti co que apenas na 
dimensão temporal lhe é correspondente” . Nesse processo de revisitação histórica, um dos momentos 
mais marcantes da narrativa é aquele em que acompanhamos o confronto do doutor Reis com a multidão 
de populares a esperar o bodo, oferecido pelo jornal li sboeta de maior circulação da época, O Século. O 
compenetrado alheamento do passante cede lugar à curiosidade, quando deve abrir caminho em meio a 
essa multidão de pobres. Tal ação proporciona ao narrador uma constatação: Lisboa é um universo 
grande, transfiguração da heterogeneidade de classes componentes da sociedade portuguesa das três 
primeiras décadas do século: 

 

[...] e agora nesta rua, apesar de tão sossegada, sem comércio, com raras oficinas, há 
grupos que passam, todos descendo vão, gente pobre, alguns mais parecem pedintes, 
famílias inteiras, com os velhos atrás, a arrastar a perna, o coração a rasto, as crianças 
puxadas aos repelões pelas mães, que são as que gritam, Mais depressa, senão acaba-
se.(1997: 68).  

 
Ricardo Reis subiu a rampa da Calçada dos Caetanos, dali podia apreciar o ajuntamento 
quase à vol d’oiseau, voando baixo o pássaro, mais de mil, o polícia calculara bem, terra 
riquíssima em pobres, queira Deus que nunca se extinga a caridade para que não venha a 
acabar-se a pobreza, esta gente de xale e lenço, de surrobecos remendados, de cotins com 
fundilhos doutro pano, de alpargatas, tantos descalços, e sendo as cores tão diversas, todas 
juntas fazem uma nódoa parda, negra, de lodo mal cheiroso, como a vasa do Cais do Sodré 
(1997: 70). 
 

Em oposição à fluidez e tranqüili dade da existência sem sobressaltos do médico retornado, 
o narrador romanesco focali za esse grupo de populares suplicantes de mão estendida. Esses pobres e 
desclassificados são flâneurs entregues à revelia, à tragédia e à caridade alheia, frutos de uma 
estruturação econômica, social e políti ca do mundo português, na qual eles não cabem e são incômodos. 
O narrador encontra no li xo da sociedade o seu assunto poético e se detém no caminho, que ele 
compartilha com Ricardo Reis, para “recolher” o li xo em que tropeça, afinal, em conformidade com a 
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li ção de Benjamin (1989: 78): “ tudo o que a cidade grande jogou fora, tudo o que ela perdeu, tudo o que 
desprezou, é reunido e registrado por ele” . 

Como se pode perceber, o romance vale-se da flânerie de Ricardo Reis para insistir que a 
representação da História vai muito além da mera documentação. Ao cinismo e à hipocrisia de uma 
classe dominante e de um regime políti co que procuraram camuflar os conflitos sociais, a narração 
desconstrói esse aparato de ilusões, colocando em cena, no palco urbano, aqueles que foram colocados à 
margem. A cidade surge como um espaço labiríntico, no qual vários espaços se entrelaçam, o vertical e o 
horizontal, o que se vê e o que está oculto.  

O retorno de Ricardo Reis a Lisboa confronta-o com uma realidade que se configura como 
uma teia enredadora. Retorna a um Portugal em efervescência políti ca e diluído, nesse “labirinto” , de 
uma Europa prestes a mergulhar na 2a Guerra Mundial. As teias do labirinto da História e o da 
identidade da personagem se entrelaçam, pois a identidade de Reis só pode ser entendida quando posta 
em correlação com Portugal, com Pessoa, com Lídia, com Marcenda. Os enredados caminhos nos quais 
se encontra são contrários à sua postura reta, tranqüila e, aparentemente, indiferente em relação ao 
mundo, que é vislumbrado por Reis como um espetáculo para ser assistido. Na “nova vida” de Ricardo 
Reis se cruzam o esquadro “retilíneo” dos caminhos urbanos de Lisboa com o tumultuado espaço 
português e europeu, sobre o qual paira um nevoeiro impedindo a transparência da realidade e pondo em 
perigo a integridade e dignidade humanas. Isso explica o recurso ou a utili zação metafórica ao cão ou à 
bengala do cego, os quais se constituiriam como apoios para a cegueira, da qual Ricardo Reis padece. 

 

Falta a Ricardo Reis um caozito de cego, uma bengalita, uma luz adiante, que este mundo 
e esta Lisboa são uma névoa escura onde se perde o sul e o norte, o leste e o oeste, onde o 
único caminho aberto é para baixo, se um homem se abandona cai a fundo, manequim sem 
pernas nem cabeça. (...)Ricardo Reis batia impetuosamente com a ponteira do guarda-
chuva nas pedras do passeio, poderia servir-lhe de bengala mas só enquanto não chover, 
um homem não vai menos perdido por caminhar em linha reta (1997: 92). 

 

O imaginário de Lisboa consagra, em O Ano da Morte de Ricardo Reis, o topos da 
(des)orientação, como conjunto de imagens, idéias e argumentos que percorrem toda a narrativa. O 
caminhar de Ricardo Reis, acompanhada pelo narrador romanesco, faz o leitor percorrer a tecelagem 
rigorosa dessa teia urbana. Por isso, nas páginas romanescas emerge o imaginário de uma Lisboa 
revisitada, através da descrição ambiental, dos pormenores sobre o estado do tempo nessa época, da 
atmosfera da Baixa e do Bairro Alto, dos hábitos e maneiras de ser da gente li sboeta. Mas muito mais do 
que isso, Saramago revisita a própria experiência pessoana da cidade de Lisboa, a sua errância anônima 
e atenta pelas ruas da cidade configuradas como sonho, pois o passante é um “transeunte inútil de corpo 
e de alma”.  

Nessa peregrinação, Lisboa é o espaço onde a angústia e o tédio se misturam a todas as 
cores, todos os sons e cheiros que sobre ela pairam. É desse mergulho que O Ano da Morte de Ricardo 
Reis também nos fala numa comovida fruição da alma e dos sentidos suscitados pela cidade reclinada 
sobre o Tejo. Assim, a uma imperial Lisboa-Cais de Camões, à nostálgica Lisboa decadente de Cesário, 
à provinciana Lisboa doceira de Eça, à Lisboa branca – monótona? – do filme Lisbon Story, à Lisboa 
bucólico-erudita do Madredeus, à Lisboa de Pessoa, capital de sua Pátria-Língua, vem juntar-se a Lisboa 
“Histórica” de Saramago, como espaço instaurador de um denso olhar para dentro, fundando-se numa 
História que sempre foi escrita com o olhar para fora a apontar oceanos, raras vezes com o abismado 
olhar para o interior, que a custo suportaria o triste reflexo fulgurante de uma terra à espera da 
(re)descoberta. 

 

RESUMO: Este artigo investiga o diálogo entre a História e a Literatura no romance O Ano da Morte 
de Ricardo Reis de José Saramago. Nesse processo de reconstituição da História, o imaginário de 
Lisboa também desempenha um papel importante. A narrativa transfigura o ambiente li sboeta de 1936 
com os seus costumes, hábitos, espetáculos, figuras pitorescas, episódios poli ciais e misérias sociais. 
Para isso, o romancista recorre à fascinação de Fernando Pessoa pela capital portuguesa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lisboa; imaginário; Saramago; cidade; História. 
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ABSTRACT:  The  crime of father Amaro a film based on the Eça de Queirós novel, denounces the 
hypocrisy and the power of the clergy in the various strata of Mexican society in XXI century, as same as 
Portuguese writer has done on his own society in XIXth century. This work discusses this adaptation. 
 
KEYWORDS: Portuguese fiction; The  crime of father Amaro; Mexican movies. 
 
 

Não deixa de causar estranheza a transposição de O crime do padre Amaro para o cinema 
mexicano. Por se tratar de um romance decididamente comprometido com a crítica do movimento reali sta 
às instituições em geral e ao clero em particular, no contexto das aldeias portuguesas do século XIX, 
parece pouco provável, à primeira vista, que o mesmo ainda tivesse algo a acrescentar ao contexto dos 
pueblos mexicanos do início do século XXI. Entretanto, ao expor o inconformismo de Eça de Queirós 
face ao desmesurado poder então exercido pelo clero, sob o beneplácito da administração pública e da 
imprensa, a obra apresenta temas e situações que repercutem ainda em nossos dias. 

Este trabalho procura demonstrar como se recriou, em um vilarejo mexicano, o espaço 
ficcional originalmente situado em Leiria, levando em conta que componentes espacais contribuem 
decisivamente para a caracterização dos personagens.  Cumpre acrescentar que os comentários sobre 
soluções adotadas no roteiro não buscam averiguar uma pretensa fidelidade do filme em relação ao li vro, 
pois partimos do princípio de que cada linguagem cria uma nova obra artística, expressiva por si mesma. 
Não há, a priori, uma “dívida” do filme para com o livro. Embora conte a mesma história, o filme não se 
reduz a mera superposição de um discurso em outro. No mesmo sentido, a reflexão crítica é mais que um 
exercício de busca e conferência de detalhes reveladores de fidelidade na reprodução.    

Para melhor situar a criação do filme a partir do li vro, cito um comentário do  crítico 
americano Randal Johnson, sobre as duas opções que se colocam diante de um cineasta ao adaptar um 
romance:  ou ele segue a estória passo a passo e tenta traduzir não a significação das palavras, mas as 
coisas referidas pelas palavras (e neste caso o filme não é uma expressão criativa autônoma, mas apenas 
uma representação ou ilustração do romance), ou tenta repensar o assunto na íntegra, dando-lhe outro 
desenvolvimento e outro sentido. (Johnson, 1982, p. 8) Randal Johnson reivindica, portanto, um 
distanciamento e uma margem de liberdade, sem os quais o filme não alcança o estatuto de obra de arte 
autônoma. Em princípio, o romance constitui um modelo estabelecido, a ser ou não respeitado. O desvio 
em relação ao modelo não se constitui necessariamente em fator de perda, se a adaptação conseguir 
permanecer, em meio às necessárias divergências, no que Randal Johnson denomina “espaço semântico 
geral” , ganhando “significância autônoma” . Nesse sentido, considero bem resolvida a transposição de 
Padre Amaro para o cinema, mesmo que se possa discutir à exaustão a adequação de situar a trama no 
mundo contemporâneo ou a validade de inserir componentes estranhos à obra original, como um padre 
ligado à Teologia da Libertação ou um grupo de traficantes. Importa que, transposta para outra 
linguagem, a obra possa adquirir novos significados. 

O primeiro passo para o sucesso da adaptação (ou recriação, ou transcodificação, como 
preferirmos) encontra-se na elaboração de um roteiro consistente. A linguagem literária fundamenta-se na 
expressividade da palavra, ao passo que a linguagem cinematográfica sustenta-se pelo poder da imagem e 
do movimento, e a compreensão desse fenômeno é essencial ao êxito na busca de soluções apropriadas. A 
recriação da ação dramática depende da forma como se exteriorizam os pensamentos, as emoções e todo o 
mundo interior das personagens pré-existentes no livro, constituindo o que o roteirista Syd Field chama 
de “cenário mental” . Ele acrescenta: 
 

Num romance, você pode escrever a mesma cena numa frase, num parágrafo, numa página 
ou num capítulo, descrevendo o monólogo interior, os pensamentos, sentimentos e 
impressões do personagem. Um romance geralmente acontece na mente do personagem.(...)  
Um roteiro lida com exterioridades, com detalhes (...). Um roteiro é uma história contada 
em imagens. (1995: 274) 
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Em determinadas obras a transposição do cenário mental para ações a serem visualizadas 
processa-se com relativa facili dade. É o caso de O crime do padre Amaro, em que o narrador pretende 
recriar o real de modo objetivo, embora essa pretensão seja neutralizada pelo tom de denúncia próprio aos 
autores da geração coimbrã, ostensivamente anticlerical. O autor reali sta deseja que os episódios “se 
enunciem” diretamente aos leitores, com a menor interferência possível do narrador. Multiplicam-se 
assim as referências ao mundo exterior, com intenso descritivismo de ambientes e cenas, bem como das 
atitudes e reações das personagens. Em princípio, um filme concebido a partir de um romance narrado em 
terceira pessoa tem maiores chances de se viabili zar como narrativa cinematográfica. É certo que o 
narrador em primeira pessoa, reproduzindo extensos monólogos interiores, por exemplo, cria grandes 
obstáculos à transposição da narrativa para outro suporte. Além disso, um texto reali sta facil ita soluções 
correspondentes às do cinema tradicional, ao seguir um fluxo temporal linear, sem flash backs, ou ao 
compor personagens com densidade psicológica moderada, quando comparadas a personagens de 
narrativas intimistas, por exemplo. 

Ao realizar o exame das soluções espaciais adotadas na transposição, discute-se como, a 
partir de um texto literário tradicional (pelo menos do ponto de vista estético) surgiu um filme igualmente 
tradicional, sem ousadias formais. É preciso ressaltar, todavia, que, em contraste com o alcance estético 
limitado, o filme ganhou maior amplitude, conseguindo atualizar e intensificar o apelo ideológico 
existente no romance que lhe deu origem.  

Procuramos direcionar esta reflexão para os componentes espaciais, em seu vínculo 
indissociável com a composição das personagens, no conjunto dos procedimentos adotados na passagem 
de uma linguagem à outra.  

No romance, é notória a má-vontade do narrador em relação às personagens secundárias, e 
sua  agressividade ideológica se acentua na caracterização das personagens mais próximas do casal 
protagonista. Além do grupo de padres, há o das beatas e, mais à distância, o conjunto social de Leiria, 
com o poder municipal e a imprensa, por um lado, e personagens populares, como Dionísia, por outro. 
Um pouco diferente é essa configuração social no filme, com a supressão das beatas e a inclusão de um 
grupo de narcotraficantes. 

Na aldeia lusitana, todas as esferas da vida comunitária submetem-se – de bom grado e sem 
a mínima visão crítica – às arbitrariedades e aos abusos do clero, cujos representantes são cumulados de 
privilégios. Destaca-se a casa da São Joaneira, para onde se dirige diariamente uma pequena comunidade 
de devotas, constituindo um espaço para a exposição do aparato e dos rituais da religião. O narrador 
escreve detalhadamente sobre as atividades das amigas da S. Joaneira: 
 

A irmã do cônego [D. Josefa]  tinha então organizado com a S. Joaneira a Associação das 
Servas da Senhora da Piedade. A Sra. D. Maria da Assunção e as Gansosos fili aram-se; e a 
casa da S. Joaneira tornou-se um centro eclesiástico. Foi esse o melhor momento da vida da 
S. Joaneira; ‘a Sé, como dizia com tédio o Carlos da Botica, era agora na Rua da 
Misericórdia’. (p. 51) 

 

Ao explorar o apego dessas personagens aos aspectos exteriores da religião, evidenciando 
sua prática esvaziada de significado, o narrador reitera a crítica ao “consumo” de artigos religiosos, como 
na minuciosa e irônica descrição do altar doméstico de D. Maria da Assunção: 
 

A sala com efeito era toda ela uma imensa armazenagem de santaria e de bric-à-brac 
devoto; sobre duas cômodas de pau-preto com fechaduras de cobre apinhavam-se, sobre 
redomas, em peanhas, as Nossas Senhoras vestidas de seda azul, os Meninos Jesus frisados 
com o ventrezinho gordo e a mão abençoadora, os Santos Antônios no seu burel, os S. 
Sebastiões bem frechados, os S. Josés barbudos. Havia santos exóticos, que eram o seu 
orgulho, que lhe fabricavam em Alcobaça – S. Pascoal Bailão, S. Didácio, S. Crisolo, S. 
Gorislano... Depois eram os bentinhos, os rosários de metal e de caroços de azeitonas, 
contas de cores, rendas amarelas de antigas alvas, corações de vidro escarlates, 
almofadinhas com J.M. entrelaçados a missanga, ramos bentos, palmas de mártires, 
cartuchinhos de incenso. (...) Corações de onde gotejava sangue, corações de onde saía uma 
fogueira, corações de onde dardejavam raios(...). 
Ah, o famoso reli cário de sândalo forrado de cetim! tinha lá uma lascazinha da verdadeira 
Cruz, um bocado quebrado do espinho da Coroa, um farrapinho do cueiro do Menino Jesus. 
(p. 162) 
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Esse ambiente doméstico de uma devota rica, sobrecarregado de religiosidade exterior, 
comprometido pela ingenuidade e grotesco no conjunto de seus componentes, desloca-se, no filme, para a 
casa de Dionísia, personagem que tem seu estatuto ampliado a ponto de tornar-se quase onipresente, 
substituindo toda a corte de devotas caricatas e personificando sozinha as várias faces do mal. A Dionísia 
do filme será mais que a alcoviteira do li vro: ela participa intensamente das atividades religiosas e 
acompanha de perto o envolvimento de Amaro com Amélia. Em sua casa, acumula todos os estereótipos 
da religião mal assimilada e distorcida. Por seu intermédio  acentua-se, no filme, o grotesco de uma 
compreensão falseada da religião cristã, que se mostra associada a ícones de um sincretismo religioso 
incompatível com valores religiosos autênticos.  

Ainda em relação aos componentes espaciais da narrativa, observa-se que, com ligeiras 
exceções, todo o romance desenvolve-se no perímetro urbano de Leiria, de onde a ação só se desloca para 
um ambiente rural, a Ricoça, quando Amélia deve ser excluída do convívio social para esconder sua 
gravidez. Nesse ambiente rural, inóspito e rude, a personagem terá seu primeiro contato com a 
espiritualidade e a fé cristã, por meio do abade Ferrão. Esse é um personagem singular, que se contrapõe a 
uma imensa galeria de padres corruptos e aproveitadores. Como se sabe, ele surgiu apenas na terceira 
edição revista e reescrita pelo autor, que fora criti cado pela ausência de personagens dignas nos meios 
eclesiásticos. Contracenando com Amélia no período mais dramático de sua vida, o abade Ferrão é o 
único a dirigir-lhe mensagens de uma fé verdadeira e despojada, sem interesses materiais, resultantes de 
uma autêntica vocação. O abade Ferrão ficara esquecido em uma aldeia pobre (...), entre gente pobre, 
vivendo de dois pedaços de pão e uma chávena de leite, com uma batina limpa onde os remendos faziam 
um mapa. (pp. 222 segs). No li vro, o ambiente rural conota despojamento, pobreza e ainda um possível 
encontro com a fé, que, todavia, malogra com a morte da protagonista. 

No filme, a oposição entre o espaço do vilarejo e o espaço rural veicula uma mensagem de 
teor ideológico explícito, pela inserção do padre Natálio (que nada tem em comum com o padre Natário 
do li vro) em uma comunidade de agricultores pobres e envolvido com a Teologia da Libertação. Natalio 
não hesita em posicionar-se ao lado de seus paroquianos, o que terá como resultado uma transferência 
compulsória que ele não aceitará. Trata-se de uma projeção do abade Ferrão, ou seja, o único membro do 
clero que vive a religião de modo autêntico e despojado. Assim, o mundo rural cumpre, embora de 
diferentes maneiras nas duas obras, o papel de sustentáculo possível de valores autênticos já inviáveis no 
contexto urbano.   

Igualmente explícita como mensagem ideológica é a inserção dos narcotraficantes, que 
“ lavam dinheiro” por meio de doações às obras sociais, à igreja, à prefeitura, e com quem o padre Benito 
se relaciona às claras, sem dissimulação. A conivência com o crime não assusta o padre que, além de 
benefícios em dinheiro, recebe socorro médico do melhor nível, com direito a transporte em helicóptero, 
quando necessita. 

Sendo o clero o alvo preferencial do discurso naturali sta, seus representantes sempre são 
mostrados em sua propensão à lascívia e à gula, como seres doentios tanto do ponto de vista moral como 
do físico. Já nas primeiras páginas de O crime do padre Amaro – não transpostas no filme, por se tratar de 
episódio secundário – Amaro recebe a indicação para Leiria porque havia morrido o pároco da Sé, 
apresentado como homem sanguíneo e nutrido, que passava entre o clero diocesano pelo comilão dos 
comilões. O narrador descreve, reiteradas vezes, as ações marcadas pelo grotesco, nas cenas de convívio 
entre membros do clero. O capítulo sete dedica-se quase inteiramente a um lauto jantar em que, como 
resultado da mesa farta, da abundância de vinhos e sobremesas, “ao erguerem-se para o café, todos 
cambaleavam um pouco, arrotando escandalosamente, em risadas espessas” (p. 64). O discurso desses 
clérigos revela prepotência, arrogância, desprezo pelos humildes e irresponsabili dade em relação à fé que 
deveriam ser os primeiros a respeitar. Para surpresa de Amaro, recém-chegado ao grupo, os clérigos 
conversam sobre a moral alheia, insinuam relacionamentos de alguns deles com mulheres e comentam até 
o proveito que tiram da confissão, para induzir votos em favor do governo ou com objetivos ainda mais 
escusos.  

A ação corruptora do clero encontra em Amaro um caráter fraco que, de acordo com o 
determinismo apregoado pelo autor, se habitua a tirar proveito das situações. Descrito inicialmente no 
li vro como um jovem de boa aparência – aspecto que obteve maior realce no filme, o personagem 
transforma-se, ou se revela um poço de covardia, falta de caráter e cinismo. Essa percepção se dá mais 
rapidamente no li vro porque, para concretizar sua visão determinista, o narrador apresenta o personagem 
em flash back, desde tenra infância, para as circunstâncias fortuitas que o levaram a tornar-se padre, 
apesar da absoluta falta de vocação.  

Como toda atualização de obra pressupõe ansiedades similares àquelas do período no qual o 
“ texto de partida” foi originalmente produzido, devemos refletir sobre tais ansiedades no contexto 
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mexicano contemporâneo. É possível formular algumas hipóteses em torno das motivações que teriam 
levado à roteirização do romance O crime do padre Amaro neste momento e neste contexto. As soluções 
adotadas na roteirização do filme são extremamente convencionais, refletindo uma espécie de 
conformismo, sem a mínima ousadia estética, o que nem permite alinhar adequadamente essa obra na 
filmografia do consagrado diretor mexicano Carlos Carrera. Tal fato leva inevitavelmente à suspeita de 
uma motivação comercial, ou seja, ao aproveitamento de um título consagrado em que se reeditasse, com 
inovações diegéticas, um enredo sobejamente conhecido. A escolha de um casal protagonista de elevado 
apelo estético, transpirando juventude e sensualidade, como o formado por Gael García Bernal e Ana 
Claudia Talancón reitera a hipótese de um trabalho voltado essencialmente para o consumo.  

Resposta diferente dessa, talvez mais concreta, pode associar-se ao fato de que até hoje se 
mantém, principalmente em pequenos povoados, a opressão exercida por uma ala conservadora da igreja 
católi ca, que se alia, como no romance, a outros segmentos do poder. Um deles, o poder da administração 
pública local, recupera-se no filme pela figura do prefeito e de Amparito, sua esposa; outro, o poder 
paralelo exercido pelos narcotraficantes, concorre para o que Randal Johnson denomina “desvio” em 
relação à obra original, desvio que se torna produtor de novos significados. A inserção dos 
narcotraficantes põe em discussão a imprensa, reprimida quando tenta fazer coro com os denunciantes ou 
os inconformados. Vejo, portanto, nesse acréscimo, não uma transgressão em relação à obra original, mas 
um motivo adicional, que concorre para a atualização da obra,  aumentando seu potencial de 
“revitalização” .  

Apesar do distanciamento assumido em relação à obra de Eça de Queirós, a transposição de 
O crime do padre Amaro para o cinema  possibilit a reflexões sobre o modo como as obras são lidas e 
assimiladas em outro tempo e em outro contexto. Face à ausência de valores morais e éticos, típica da 
sociedade capitalista contemporâea, o conflito central – sedução e morte de uma jovem em decorrência do 
voto de celibato clerical – parece ter-se tornado ultrapassado. Entretanto, o filme demonstra que os 
problemas institucionais da Igreja não estão resolvidos, e a eles se somam outros, com o enraizamento do 
crime organizado ou o acirramento das questões fundiárias e o conseqüente agravamento da exclusão 
sócio-econômica.   
 

RESUMO: A adaptação de O crime do padre Amaro para o cinema atualiza a problemática do celibato 
clerical, denunciando o poder do clero em todas as instâncias da vida social, tanto na aldeia portuguesa do 
século XIX como no povoado mexicano do início do século XXI. Este texto comenta aspectos dessa 
adaptação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ficção reali sta; O crime do padre Amaro; adaptação cinematográfica; cinema 
mexicano. 
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POEMAS PRISMÁTICOS: PESSOA E PESSANHA 

 
Horácio COSTA (Universidade de São Paulo) 

 
 
Na origem, sem dúvida está Cézanne: em suas telas, pouco a pouco o tema deixa de sê-lo, 

para tornar-se exercício de perscrutação plástica, e mais propriamente pictórica, sobre o mundo e seu 
ordenamento interno, não-transcendente nem imanente: seu ordenamento em si. Assim, o monte Sainte-
Victoire torna-se um sólido subdividido em facetas pigmentadas –prismáticas, sim, prismáticas– que se 
multipli cam e variam conforme o dia e a tela, conforme a percepção dirigida do pintor que a exercita, 
equidistante de um monte genérico -por exemplo, o Olimpo segundo o Classicismo-, e de uma montanha 
em seu valor alegórico, como em alguns  dos melhores românticos -Caspar David Friedrich, por exemplo-
. Por sua vez, os rochedos de Bibémus, que Cézanne pinta ao final de sua vida, parecem incendiar-se por 
dentro, nas breves pinceladas terracota que os definem: as rochas tornam-se espectrografias consistentes e 
o pintor parece resgatar, desapaixonadamente é certo, não a “ luz simbólica” que assiste às 
“correspondências” , mas a possibili dade da fusão dela e da matéria em sua visão “objetiva”, e porque não 
dizer, lúcida, e por este termo entendamos não-anedotal. Na origem da evolução de toda a arte plástica de 
há cem, cento e tantos anos, por certo esteve Cézanne, o indomável obsessivo e o silencioso analista que, 
sem embargo, disse estar “ tudo … reduzido à esfera, ao círculo e ao cone” , o ranzinza e o melhor amigo 
que Renoir teve, e que se considerava “o primitivo de uma arte nova”.  

Não é nenhuma novidade isso: os grandes historiadores da arte já lhe estabeleceram este 
lugar há décadas e reconheçeram-lhe a primazia os seus continuadores no período de auge do cubismo, 
um certo Picasso, um Gris, um Braque, até os seus mais “puros” descendentes: Mondrian, Van Dœsburg, 
Malévitch e, enfim, Duchamp. Toda uma linhagem analítica, abstrativizante, todo um sentido de espaço 
brota com Cézanne, e ramifica como os seus pinheiros, um deles, o do MASP, uma imagem que viaja em 
mim desde a infância. Cézanne está para a “ imaterialização” do olhar, do olhar que se desprende do tema, 
do objeto, da anedota, uma vertente perseguida de geração em geração na arte moderna, assim como os 
mestres do Renascimento estiveram para a descoberta e a afirmação da perspectiva, do olhar centralizado, 
como o teatro da razão ocidental em termos históricos, filosóficos e plásticos. Na verdade, Cézanne talvez 
possa entrar para o contexto de formação da sensibilidade da arte moderna não apenas como o inventor 
desse novo olhar “ imaterializador” , mas como o pintor que, num movimento de sentido contrário, 
primeiro procurou materializar, sem lançar mão a legendas ou narrativas de qualquer sorte, o invisível, e 
particularmente a luz até então funcional para a descrição volumétrica ou simbólica da representação 
pictórica, tornando-a visível, como problema de base para uma nova visualidade. Aqui, acompanho o 
pensamento de Merleau-Ponty: “O ser visível é natural, construído em torno da coisa natural. Mas a 
linguagem, a arte, a história, gravitam em torno do invisível” ;ˆ 1 e “o invisível provê o relevo e a 
profundidade para o visível” .2 Pintar o invisível e escrutar a luz que reside não nas superfícies, mas entre 
os volumes representados, foi a descoberta máxima de Cézanne; isto equivale, em termos plásticos, à 
grande inovação einsteiniana, de que o que importava não era o que acontecia dentro mas sim entre os 
corpos. A revolução da física e a da imagem. O século que passou.  

 
Quando essa sensibili dade deveras nova adentra a escritura da poesia em português? Ela já 

se viera gestando antes, nem é necessário dizê-lo, e atravessa alguns dos mais importantes poemas do 
romantismo europeu, de “Tintern Abbey” de Wordsworth –quando, a uma distância panorâmica, o poeta 
diz que podia ver “ into the li fe of things”, numa percepção mais bem física, que não metafísica, da vida- a 
alguns momentos dos “Canti” de Leopardi –quem diz, em “L’ infinito” , ao observar o céu estrelado, que 
“ il naufragar m’è dolce in questo mare”, encurtando assim a distância entre sujeito e cosmos-. Dos mais 
expressivos nomes do Romantismo até a novidade diccional da vanguarda, perfeitamente encapsulada nos 
versos nervosos, simultaneizadores, poliédricos –numa palavra, cubistas- de “Zone” , que Apolli naire 
escreve em 1912, muito consumiu essa longa gestação, que aponta para o fusionamento, no terreno da 
produção artística, de uma sensibili dade estética inaugural com uma excitante panóplia de recentes 
informações científicas, principalmente cosmológicas e físicas, num momento histórico marcado, como 
dizem os alemães, por um novo Zeitgeist.  

                                            
1 In: A Natureza. São Paulo, Martins Fontes, 2000; pgs. 365-6, passim. 
2 Cf. Robert Delevoy: Dimensions of the 20th Century – 1900-1945. Genebra, Skira, 1965; pg. 74. 
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E então, quais seriam as marcas da chegada desse sentir ao universo da lírica escrita em 
português? Tenho algumas hipóteses. Penso, para demarcar um primeiro momento, em Eugênio de Castro 
e em Teixeira de Pascoais. Neste primeiro momento importaria, para a minha demarcação, a busca de 
anotação, no corpo do poema, de momentos de difícil apreensão, que assinalariam a busca de plasmação 
de uma visão nova sobre a natureza e o espaço fusionante, interior/exterior, isto é, subjetivo e objetivo, 
num instante preciso, que oferece a matéria ao poema. Algo previsivelmente, considerando o vocabulário 
estético do simbolismo, a matéria do sonho e da visão transmudadora, unidas pelo fio condutor da luz, da 
exploração consciente, pelos poetas, das diferentes instâncias de significação da graduação da 
luminosidade, oferecem os topói aos poemas de Eugênio de  Castro e Teixeira de Pascoais que selecionei.  

Pensemos primeiramente no poema XI de Oaristos –aquele que é construído ao redor da 
repetição ritmada da estrofe que começa “Na messe, que enlourece, estremesse a quermesse/ o sol, o 
celestial girassol, esmorece…”, e cujos valores fônicos, tão auto-evidentes, como que obnubilaram 
interpretações do poema deles deliberadamente desvinculadas. No meu ponto de vista, o mais interessante 
nele não é a sua patente musicalidade, afinal parte da estética simbolista como um todo, mas a 
“arqueologia do despertar”  que processa: pensemos que a estrofe final desfaz o clima de sonho ou de 
onirismo parcialmente voluptoso e parcialmente bizarro, em termos libidinais, se não francamente 
necrófilos, que dominara todas as estrofes anteriores. Repito-a: 

 

Três da manhã. Desperto incerto… E essa quermesse? 
E a Flor que sonho? E o sonho? Ah! Tudo isso esmorece! 
No meu quarto uma luz luz com lumes amenos, 
Chora o vento lá fora, à flor dos flóreos fenos…  
 

Com as três badaladas que dá o sino madrugador, desfaz-se o sonho que cada vez mais 
levara o eu-lírico, o putativo noivo “a quem fugiu a Flor de olhos amenos/ E chora a sua morta, absorto, à 
flor dos fenos” (estrofe sétima), a sugar dos seus assustadores “ lábios de cinábrio” (estrofe undécima). 
Toda a carga sexual que o poema acumula evapora-se no contraste entre o crescendo libidinal e a referida 
estrofe final que, por assim dizer, “desperta-o” : nesse momento, o leitor dá-se conta de que o que tentara 
plasmar o poema é o contraste entre o homem adormecido e o acordado, entre subconsciente e consciente 
e, consequentemente, entre desejo-tabu e interdição social. Com isso a sua matéria revela-se como a 
captação de um despertar difícil, se não de um coitus interruptus; nesse despertar, toda a luz amarelo-
dourada que se irisa ao longo do poema tende metaforicamente a reduzir-se à bruxuleante chama da vela 
(infere-se que de uma solitária vela) que, como vimos, “ luz com lumes amenos” , e que saúda a visão da 
realidade, recuperada pelo eu-lírico que se surpreende com a consciência no instante mesmo em que tenta 
captar os resíduos do sonho que, simultaneamente, desaparece. Poema escrito sobre um limite, na 
fronteira do desejo com a pulsão, este oaristo de Eugênio de Castro, um tanto outré, considerando a época 
de sua escritura, abre espaço para a fusão interior-exterior mencionada e exempli fica a busca de um olhar-
entre.  

Por sua vez, num poema de As sombras (1907), “A sombra do luar”, Teixeira de Pascoais 
discorre sobre os efeitos luminosos, as microscópicas distorções/invenções do luar sobre uma paisagem 
de montanha, como se procedesse a um levantamento minucioso daquilo que é invisível à solar luz da 
razão e das aparências que ela propicia. Não surpreendentemente, o invisível  transforma-se na matéria 
mesma do poema, como reza a segunda estrofe:  

 

[…] E o luar cresce; 
É a branca rosa abrindo… E do Invisível 
Nascem a aparições desconhecidas 
Que me saem, de súbito, ao caminho 
Ou, na distância triste, se desenham […] 
 

Nesse levantamento, as “mãos da lua pálida” esboçam “num lácteo, aéreo gesto […] perfis 
espirituais, vultos de sonho, troncos de névoa e anímicos rochedos” ; sob tal luz que assinala e desloca a 
fronteira do visível, o sujeito sente-se ressuscitar: “ tu, doce luar das solidões,/ Refizeste meu corpo; […] e 
as  multidões/ Viventes que murmuram, no meu ser,/ E a treva dispersou –vejo-as, de novo,/ Numa só 
clara vida, concentradas…”  Este refazer-se do sujeito sob esta luz algo mortiça porém reveladora, leva-o 
a um aguçamento da sua percepção, que se traduz num visionar da estrutura física das coisas, numa 
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viagem a bem dizer atômica pela matéria: 
 

E as cousas me contemplam, tão serenas, 
Impassíveis! E vejo dentro delas, 
Tremores, tempestades, sobressaltos, 
Fundos abismos, lúcidas estrelas! 
Desabamentos fragorosos! […] 
 

Tal discurso não se distancia de um orfismo que o leva, na andadura do poema, a ouvir a 
voz de uma pedra genesíaca, que se opõe, com as suas lancinantes invectivas, em termos simbólicos, ao 
etéreo do luar que o atravessa de ponta a ponta até ser tragado pelo “ incêndio trágico da Noite” . Passando 
ao largo de tais marcas de uma inefabili zante retórica epocal, o olhar de Pascoais retrata o que não vê, ou 
bem aquilo que apenas “contravê” , no abrigo da contra-luz do luar. 

 
Operações como as de Eugênio de Castro e de Teixeira de Pascoais apontam para a 

renovação e a ampliação do espectro da percepção na lírica portuguesa; a partir delas, o poema escrito na 
segunda década do século passado, acompanhando desenvolvimentos similares em outros contextos 
europeus, pode, por assim dizer, prismar-se. Em outras palavras, pode passar a sobrepor a noção de 
construção de um olhar estruturador, a essa nova percepção, como se num movimento de exploração, e de 
concomitante e progressiva conscientização, da mesma. Para avaliar o que de fato aconteceu nesse 
processo, é melhor de uma feita despir-se das noções assentes, e escolares, que a um movimento da 
inteligência literário-crítica faz suceder um outro, igualmente designável desde fora: aqui se trata de 
estudar a estruturação de um olhar inclusivo, em termos epistêmicos, que não delimitado em termos 
taxonômicos. Anoto quais me parecem ser as marcas dessa, digamos, nova mirada, que se traduz, et pour 
cause, em um conato de geometrização. A idéia de prisma ocorre especificamente aqui. 

Em primeiro lugar, Pessoa. “Chuva Oblíqua” –escrito em junho de 1914 e publicado no 
segundo número de Orpheu- parece constituir-se num pára-ou semi-“programa” do interseccionismo, 
como afirma Georg Rudolf Lind.3 É um dos tantos “-ismos”  pessoanos, mentalizados pelo poeta ao 
tempo em que curtia a concepção de seus heterônimos. O interseccionismo, de curtíssima duração, como 
é consabido, situa-se, no contexto da obra pessoana, entre o paulismo, em boa medida inspirado pelo 
saudosismo de Teixeira de Pascoais, e o sensacionismo, que Álvaro de Campos “ inventa” para dar vazão 
aos seus muito whitmanianos poemas, e que, nesta sua evidente origem anglo-saxônica, distancia-se do 
texto produzido pelas vanguardas dos países ditos “continentais” ( aludo aqui ao sentido que tem esta 
palavra em língua inglesa, até certo ponto derrisório). Aliás, uma forma de entender a mal-disfarçada 
resistência de Pessoa às vanguardas européias –por exemplo para com o Futurismo, conforme uma carta 
de 1915 ao Diário de Notícias li sboeta estudada por Lind-,4 e oposta ao fascínio de um Mário de Sá-
Carneiro por elas, parece-me ter muito que ver não só com um natural espírito de independência de um 
inventor de um movimento de vanguarda, mas com a desconfiança não menos “natural” de alguém de 
formação e informação britânicas em relação às vanguardas “continentais” . Uma interpretação nesse 
sentido poder-se ia ver reforçada, por exemplo, por “Marinetti acadêmico” , um poema ulterior de Álvaro 
de Campos , que troça com o velho ex-futurista e então fascista militante, e “a [sua] dinâmica, sempre um 
bocado italiana, f-f-f-f-f-f-f-f” . 

Seja como for, “Chuva Oblíqua” acompanha de perto o espírito a um só tempo analítico e 
fusionante que une, como um poderoso denominador comum para lá das idiossincracias regionais 
européias, os movimentos da vanguarda histórica continentais -o Futurismo de Marinetti, o Dadaísmo de 
Tzara, o Simultaneísmo de Apolli naire e seus companheiros de L’Esprit Nouveau- e insulares, como o 
“Blast” de Wyndham Lewis e o Imagismo de Pound. E tal, a começar pelo próprio título do poema, no 

                                            
3 “(…) o Intereseccionismo, tal como o Paulismo, [pode] ser interpretado mais facilmente à base dos 
poemas que lhes servem de modelo. Deve-se, pois, considerar conjuntamente a poesia programática 
“Chuva Oblíqua” e as passagens das cartas relacionadas com o Interseccionismo, se quisermos definir 
tanto quanto possível com exactidão a fase de transição entre o Paulismo e as teorias dos heterónimos” . 
In: Georg Rudolf Lind, Estudos sobre Fernando Pessoa, cap. 1.3. (“Duas tentativas para o 
aperfeiçoamento do Simbolismo; o Paulismo e o Interseccionismo” ; pg. 59, passim.  

 
4  Cit.; pg. 67. 
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qual a geometrização da imagem se obvia. “Chuva Oblíqua” tem seis movimentos e narra a fusão de dois 
planos: o de uma paisagem que pouco a pouco se altera –indicando ora um “exterior” –o quintal que o 
poeta descortina pela janela, com os seus renques de árvores - e ora um “ interior” –o quarto ou a mesa na 
qual escreve- e uma sucessão de imagens que obliquamente, prismaticamente incidem sobre ela, 
prismaticamente refratam-se nela e com ela fusionam, a partir de um funcionamento imaginário, e através 
de uma mecânica associativa na qual adquirem um cinetismo próprio.  

Ainda que desde o primeiro verso mantenha-se vinculado a uma poética onirizante 
(“Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito” ), pouco depois –sete versos e duas estrofes 
depois, mais exatamente- esta idéia é interrompida pela intrusão do, digamos assim, paradigma 
geométrico: 

 

Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo… 
O vulto do cais é a estrada nítida e calma 
Que se levanta e se ergue como um muro,  
E os navios passam por dentro do tronco das árvores 
Com uma horizontalidade vertical, 
E deixam cair amarras pelas folhas uma a uma dentro… 
 

“Não sei quem me sonho” , reza o verso seguinte, inaugurando uma outra estrofe, numa 
tônica particularmente pessoana, denotadora da “estética do alheamento” tão dorsal em sua poesia. Este 
ordenamento em si é significativo: a um enunciado que revela um cuidado arquitetônico na construção da 
indefinição entre os planos real e imaginário, carregada de elementos visuais, um consecutivo altamente 
condensado, lírico em seu tonus e gramaticalmente próprio do português –e intraduzível ao inglês-.5 Mais 
do que estender-me por esse caminho, interessa-me frisar aqui a subdivisão visual, simultaneizadora, do 
texto, através da imagem paradoxal de “horizontalidade vertical” , tão própria, convenhamos, da 
exploração espacial cubista e que, a bem da verdade, se soluciona dialeticamente em termos geométricos 
através da diagonalidade –da obliqüidade- própria de um… prisma.  

Na criação de espaços imaginários que se sobrepõem ou –melhor dizendo- coexistem com a 
referência “reali sta” ao lugar nos quais o poeta diz estar escrevendo o que se lê, o poema vai fabricando 
uma feira com seus corrosséis, danças sensuais da Andaluzia, uma nave de igreja onde “a missa é um 
automóvel que passa” (futurismo puro!), e onde, a uma dada altura, surgem do papel as pirâmides do 
Egito, como a reforçar a prismatização dessa enumeração que se quer novidadeira, “caótica”, mas que na 
verdade aponta para a ampliação da percepção do, chamêmo-lo assim, “momento poético” no qual toda 
esta sucessão imagética se desdobra.  

Das “diagonais difusas” , conforme reza o verso antepenúltimo da parte três, a “dois grupos 
que encontram-se e penetram-se/ Até formarem só um que é os dois” , na parte cinco, até uma certa batuta 
–outra diagonal- que um certo maestro sacode no ar no princípio da sexta parte do poema, muito reforça a 
prismatização imagética como origem da operação poética de Pessoa em “Chuva Oblíqua”. O raciocínio 
poético geometrizador, que viemos acompanhando, ganha um aliado na última parte do poema, onde há 
uma alternância entre a diagonal e a esfera (de uma bola “que tinha do lado/ O desli zar de um cão verde, e 
do outro lado/ Um cavalo azul com um jockey amarelo…”), que visualmente se despede nos versos 
finais: 

 

(…) A bola roda pelo despenhadeiro de meus sonhos interrompidos, 
E do alto dum cavalo azul, o maestro, jockey amarelo tornando-se preto, 
Agradece, pousando a batuta em cima da fuga de um muro, 
E curva-se, sorrindo, com uma bola branca em cima da cabeça, 
Bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo… 
 

Se em Pessoa a arquite(x)tura do poema se descobre de forma progressiva ao passo que 

                                            
5  Por exemplo: “ I do not know who dreams me”  não cobre toda a irisação semântica da caprichosa 
conjugação em português, “ I do not know who myself dreams me” soa perfeitamente anômalo, e “I do not 
know who dreams me in myself”  é, simplesmente, demasiado ampuloso-. 
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revela intencionalidade por parte do poeta, a meu ver essencial para a sua compreensão, em Pessanha, 
cuja capacidade de concisão não deixará de ser admirada pelas gerações futuras, a exploração da imagem 
através de um raciocínio geometrizador –desconstrutivo, se quisermos-, se dá de chofre, fruto de uma 
imaginação antes visionária que programática. Uso intencionalmente a palavra “visionária” , no duplo 
sentido, no lato de exercício do sentido da visão, e daí de ampliação do visível, e no translato, a partir 
deste, de exercício de uma visão futurante, em devir, em levantamento do invisível.  Em suma, penso no 
justificadamente célebre poema “Violoncelo” , que aqui recupero:  

 

Chorae, arcadas 
Do violoncélo, 
Pontes aladas 
De pesadêlo… 
 
De que esvoaçam 
Brancos, os arcos. 
Por baixo passam, 
Se despedaçam, 
No rio os barcos. 
 
Fundas, soluçam 
Caudaes de chôro. 
Que ruínas, ouçam… 
Se debruçam, 
Que sorvedouro! 
 
Lívidos astros, 
Soidões lacustres… 
Lemes e mastros… 
E os alabastros 
Dos balaustres! 
 
Urnas quebradas. 
Blocos de gelo! 
Chorae, arcadas 
Do violoncélo, 
Despedaçadas… 
 

Neste poema, escrito em 1900 porém publicado pela primeira vez em Centauro em 1916,6 
cujos valores fônicos de fina musicalidade nos absteremos de comentar, observamos com total nitidez a 
interpenetração, a fusão de duas imagens diferentes: a do violoncelo ele-mesmo, e a de uma paisagem 
“ lacustre”, ou ao menos aquática. As “arcadas do violoncelo” já logo na primeira estrofe são assumidas 
como “pontes aladas de pesadelo” . Aqui me interessa sublinhar a correspondência física entre a forma 
violoncelo e a das pontes, quando considerados, um e outras, em vista lateral. Particularmente, chamo 
atenção para a forma de certas pontes chinesas de três arcos,que têm na parte de sustentação dois arcos 
menores nas laterais, e um grande, de180º, de arranque no centro (como, por exemplo, as existentes nos 
jardins da Cidade Proibida), e um único lance na parte superior e carroçável, e que, portanto, possuem, 
sempre em vista lateral, uma arcada empinada no centro, sobre o arco central, que cai suavemente em 
direção a cada uma das laterais, perfazendo um formato pouco usual no Ocidente.  

Pessanha, um sinólogo amador (haja visto a sua famosa e discutida coleção de objetos de 
arte chinesa), que era, recordemo-nos, também um sinófono (haja visto as suas traduções do mandarim), 
parece ter-se dado conta da relação homotética entre as “arcadas” do violoncelo e as das pontes em geral, 
e particularmente as das pontes chinesas às quais me refiro, e que já tinham fascinado muitos ocidentais, 

                                            
6 Cf. Clepsydra, ed. crítica de Paulo Franchetti. Campinas, Editora da UNICAMP, 1994; pg. 60, passim. 
Utili zo a caligrafia original do poema, por sua vez reproduzida na mencionada edição crítica em duas 
versões (pgs. 65-6).  
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Mendes Pinto entre outros.7 Em poucas palavras, creio que dessa relação homotética, dessa leitura 
plástica e analógica, espacial, da forma do violoncelo, recebe o poema o seu ponto de arranque, sem 
desconsiderar, claro está, aquele que é provavelmente o seu maior estopim: o som, a voz do violoncelo 
propriamente dita. A bem dizer, se se acolher esta leitura, estaremos diante da transformação, da 
prismatização de um objeto em paisagem, os arcos que percorrem as suas cordas feitos velas, “ lemes e 
mastros” de barcos –talvez juncos chineses-, que “por baixo passam,/ Se despedaçam,/ No rio […]” 
(quem sabe, ao plangente som do instrumento). Ainda, uma relação homotética pode ser discernida entre 
os “balaustres”  e –sempre em vista lateral, desta feita magnificada-, e os trastos que cortam de espaço a 
espaço o espelho dos instrumentos de cordas. 

Esta leitura pode ser agudizada, se considerarmos que, no autógrafo a Carlos Amaro, que 
constitui uma variante do poema, Pessanha usa uma palavra –e, claro, uma imagem- do jargão 
arquitetônico, “plinto” (i.e., base quadrangular de pilares de sustentação de colunas) nos dois primeiros 
versos da penúltima estrofe –que lê, assim, “Plynthos de rastros/ Fundos lacustres” ,8 em vez de “Lividos 
astros/ Soidões lacustres”, o que acescenta semas para a sustentação da idéia de ponte, expressa acima.  

Não prolongo esta leitura. Prefiro terminar este ensaio chamando atenção para a operação 
de base que parece ter sido a de Pessanha em “Violoncelo” : a utilização da chamada –por Vico- “ lógica 
poética”. Num estudo seminal, “ Ideograma, anagrama, diagrama: Uma leitura de Fenollosa”,9 Haroldo de 
Campos aproxima este aspecto preciso ao funcionamento ideogramático. Para o grande sinólogo norte 
americano, cujos ensinamentos foram trabalhados por Ezra Pound com grande proveito para a poesia 
moderna, cita Haroldo que “mais do que as coisas, importavam as ‘relações’ entre [elas]” , e que “o que 
[lhe] interessava era aprofundar essa ‘analogia estrutural’ ” .  

Desde a dupla Fenollosa-Pound, habituamo-nos a assumir a convergência entre a escritura 
oriental e o projeto, presente já no Simbolismo, de fazer coincidir os aspectos verbais, imagéticos e 
sonoros do poema. Não poderia, nesse sentido, “Violoncelo” ser considerado um exemplo em português 
desta tendência axiomática da poética moderna, inda mais se considerarmos a já aqui mencionada 
procli vidade de Pessanha pela cultura chinesa? Não valeria aproximar não apenas à poética simbolista 
manejada em português então (ou mesmo em inglês: como disse, “Violoncelo”  é escrito em 1900, e a 
leitura de Fenollosa por Pound se dá a partir de 1908), mas também a uma sensibili dade aguçada pela 
experiência do Oriente, o prisma semântico, em seu aspecto mais fundalmentalmente imagético, que 
Pessanha constrói no poema? Em resumo: e se por detrás do texto de Pessanha estivesse também uma 
outra idéia de operação poética, não ocidental?  

 
“Divisions prismatiques de l’I dée” , escreveu Mallarmé no prefácio a Un coup de Dés. O 

prisma estava no ar, em todos os lugares. Aqui acompanhei a formação desse olhar prismatizante na lírica 
escrita em Portugal à época. De Cézanne na Provença a Pessanha em Macau, o olhar se aventura e 
nomeia a estrutura mesma do real como prismática, e pouco a pouco o invisível passa a ocupar a cena do 
visível no teatro do poema.    

 

RESUMO: O presente ensaio focali za a formação da consciência espacial da modernidade na poesia 
portuguesa simbolista e pós-simbolista, através da análise de poemas de Eugênio de Castro, Teixeira de 

                                            
7  Por exemplo, no cap. XCIX da Peregrinação (edição facsimilar; transcrição de Adolfo Casais 
Monteiro; Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1983. Pg. 283), lemos: “E h˜ua das cousas, antes a 
principal, porque esta Monarchia da China que contem em si trinta & dous reynos, he tão nobre, tão rica, 
& de tão grande trafego, & comercio, he porque he toda laurada de rios & esteyros de admirauel feição, 
muytos ̃ q a natureza fez, & muytos que os Reys, os senhores, & os poucos antigam˜ete mandaraõ abrir, 
para que toda a terra pudesse nauegar &cõmunicar sem trabalho, dos quais os mais estreitos tem pontes 
muyto altas, & compridas & largas de cantaria muyto forte, feitas ao modo das nossas, & alg˜us ̃ q h˜ua 
só pedra os atrauessa de h˜ua parte á outra, de oitenta, nouenta & cem palmos de comprido, & de quinze& 
vinte de largo, cousa certo digna de grandissimo espanto, & que quasi não se deixa entender como h˜ua 
tamanha pedra se possa assi inteyra arrancar da pedreyra, nem mouerse della para se pôór no lugar onde 
estaua.”  

 
8  Vide nota 5, supra. 

 
9  Incluído em Ideograma: Lógica Poesia Linguagem. São Paulo, Cultrix, 1986. Citações às págs. 43-5.  
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Pascoais, Fernando Pessoa e Camilo Pessanha, através do fio condutor da luz, do conceito de prisma e da 
busca de mapeamento do invisível, a partir de referências à arte moderna, Cézanne particularmente. 
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ABSTRACT: This work consists of an analysis of how two contemporary poets, Carlos de Oliveira (1921-
1981) and Ruy Belo (1933-1978) conceived of the poetical act as both an ethical and aesthetic 
commitment. The concept of poetry taken as an outer edge: society margins, language margins. ‘O 
Aprendiz de Feiticeiro’ (‘The Apprentice Wizard’ ) and ‘Na Senda da Poesia’ (‘I n the Way of Poetry’ ) are 
two prominent publications. 
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Na verdade, pensamos: se os modelos 
explicativos da realidade estão todos falidos, 
postos em questão, então por que a contribuição 
dos poetas costuma ser marginalizada? – 
questiona Adauto. 
 
(Notícia sobre Ciclo de conferências no CCBB - 
RJ “A fil osofia dos Poetas”, com organização do 
fil ósofo, jornalista e produtor cultural Adauto 
Novaes, In Jornal do Brasil, Caderno B, 
13/10/2003) 
 

 
Em nossa contemporaneidade, cada vez mais nos vemos cercados pelos produtos da 

chamada “ indústria cultural” , convivendo naturalmente com suas ofertas e práticas. Assim, é 
compreensível que também o artista de hoje não possa ignorar os processos midiáticos e, não raramente, 
precise aliar-se a eles para obter espaço e visibili dade, visando afinal ao reconhecimento. Para o público 
consumidor de Arte, não faltam exposições, lançamentos li terários, eventos,  cursos, encontros, palestras, 
vivendo-se a ilusão de uma grande oferta de Cultura ao alcance de todos. Também no campo específico 
da produção poética, a ilusão se mantém com o surgimento e manutenção de revistas de poesia, tiragens 
(ainda que pequenas) de li vros, encontros literários, inúmeros sites de poesia e alguma presença nos 
suplementos culturais dos grandes jornais por ocasião de lançamentos ou reedições. Frente a esse 
panorama diversificado, como não acreditar que  a poesia está “em alta” , com aumento de leitores e com 
novos poetas?  Também a indústria cultural trabalha com a poesia, o que auxili a no incremento da área, 
constatando-se, na atualidade, uma certa força de circulação, como comenta a professora Maria Lucia de 
Barros Camargo (Universidade Federal de Santa Catarina), pesquisadora dedicada ao mapeamento e 
estudo dos periódicos literários e culturais produzidos no Brasil na segunda metade do século XX:  

 

[...] Ao que tudo indica, parece que a poesia e seu veículo privilegiado, as revistas literárias, 
acabaram por se reencontrar nesses últimos anos do século XX. De fato, nessas várias e 
novas revistas literárias e culturais do fim do século (e já no século XXI continuam 
surgindo novas revistas, especialmente de poesia, o que demonstra que o fenômeno não se 
esgotou), o espaço dedicado à poesia é bastante amplo, quando não exclusivo: publica-se 
muita poesia e muito sobre a poesia. (CAMARGO, 2001:.29) 
 

No entanto, apesar dessa perspectiva otimista, que poderíamos também deslocar para o 
contexto contemporâneo português, diante do qual mesmo uma visada sem  rigor estatístico pode afirmar 
com certa tranqüilidade que se edita lá muita poesia, esta, na verdade, ainda ocupa espaço bastante restrito 
no interesse cultural do cidadão comum, e, em decorrência, tem menor grau de visibili dade no cotidiano. 
Sobre a escrita poética, dominam ainda dois modos radicais de compreensão que provocam, ambos, a 
baixa receptividade. De um lado, a poesia é concebida apenas como um exercício verbal íntimo, espaço 
de emoções pessoais, que, por sua subjetividade, não nos pode levar mais longe no conhecimento do 
mundo, daí não ser importante nem atrativa;  de outro,  há a idéia de que a poesia é uma prática de escrita 
muito refinada e o poema, objeto fechado à recepção do leitor comum, sendo experiência formal e 
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rigorosa que  requer a leitura especializada capaz de lidar com essa palavra culta e sublime. De uma 
forma ou de outra, essas perspectivas  empurram a palavra poética para a margem, em vários níveis de 
interesse: na circulação entre os leitores, na importância dada à sua prática, na amplitude de sua 
mensagem. Já Flaubert registrara em seu  Dicionário das Idéias Aceitas (Dictionnaire des idées reçues, 
posth., 1913), “A Poesia é completamente inútil; passou de moda” (Poésia (La). Est tout à fait inutile; 
passée de mode.).  Porém, se mudarmos o ângulo da análise, essa situação pode ser, no caso da poesia, 
muito mais benéfica do que prejudicial, porque estar à margem não é simplesmente ser desprezado, 
ignorado, mas assumir um lugar descentrado, rejeitando o poder do senso-comum, num espaço 
permanente de tensão e de mudança de seus próprios limites. Com esse horizonte, relacionar  poesia e 
margem não é lamentar o isolamento ou a fraca recepção no dia-a-dia,  mas compreender a “ margem” 
como metáfora do próprio discurso poético, o qual  mais se torna fundamental, quanto mais li vre se 
declara, mais insubmisso se mostra, mais crítico se vê frente aos valores massificantes que imperam. Esse 
colocar-se à margem permite à poesia maior resistência,   exercendo um olhar crítico dos mais 
desembaraçados, unindo poeta e leitor num pacto de compreensão e sedução em torno da língua / mundo 
partilhados. 

Contudo, o que move este texto não é exatamente discutir o lugar da poesia hoje, mas, no 
âmbito de um “Encontro da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa” , re-apresentar  
dois poetas que realizaram, cada um a seu modo, a reflexão sobre esse lugar  e  sobre o comprometimento 
do poeta com o mundo. Escritores que conceberam a escrita poética como trabalho sobre a palavra e o 
real, vivenciando o espaço da margem como condição necessária  para que a poesia tenha liberdade 
estética e seja um compromisso ético.  Dois poetas que devem ser constantemente referenciados pela 
importância de suas obras no panorama da poesia portuguesa do século XX a refletir  posicionamento 
independente, sem busca de parcerias artificiais, ou rendições à facili dade do centro. Obras que 
testemunham para seus leitores a necessidade da poesia como paixão da linguagem, forte o suficiente para 
enfrentar o vazio de sentidos no excesso dos discursos midiáticos. Esses dois poetas, já enunciados no 
título deste trabalho, interpelam-nos num debate inteligente sobre a margem que a poesia é.  

Carlos de Oliveira (1921-1981) escreveu em seu Aprendiz de Feiticeiro, num texto datado 
originalmente de 1966, que todo escritor português marginalizado sofre  

 

‘biograficamente do que posso denominar complexo do iceberg: um terço visível, dois 
terços debaixo de água. A parte submersa pelas circunstâncias que nos impediram de 
exprimir o que pensamos, de participar na vida pública, é uma peso (quase morto) que dia a 
dia nos puxa para o fundo. Entretanto a linha de flutuação vai subindo e a parte que se vê 
diminui proporcionalmente. [...] Com a biografia interior as coisas mudam de figura. 
Dentro, mandamos nós. [..]  O que vive em nós mesmo irreali zado precisa nestes tempos 
dúbios da rijeza da pedra. Orgulho autêntico. Recusa da conivência, do arranjo disfarçado. 
Dignidade. Elementos de que se faz a vagarosa teimosia dos sonhos. E então a partida está 
ganha. Pode perdê-la o escritor (por outras razões, aliás) mas o homem vence-a de certeza.” 
(p.181, 183-184).  
 

De fato, Carlos de Oliveira, sempre ocupou um espaço social discreto e independente, 
evitando participar de quaisquer encontros ou atividades institucionais relacionadas ao poder. Manteve-se 
fiel ao seu projeto de vida e de arte, evitando que sua história cotidiana se tornasse mais importante que 
sua obra, por isso, raras foram as entrevistas e muito pouco nelas revela o homem do dia-a-dia, que não 
participava de “tertúlias literárias oficiais” para divulgar imagem e marcar presença no cenário público da 
literatura portuguesa de seu tempo. Compromissado plenamente com sua escrita, crítico atento ao seu 
contexto sócio-políti co, sua obra literária tornou-se incontornável (como gostam de dizer alguns críticos 
portugueses) pela  forma extrema como demonstrou os impasses e limites da escrita, tornando-se para os 
olhos analíticos de hoje, tão desencantados e indiferentes, um testemunho dos mais perfeitos sobre o que 
pode, o que faz e como se transforma, isso a que chamamos poesia. 

Todos que já refletiram minimamente sobre a obra poética ou narrativa de Carlos de 
Oliveira sabem de seu processo de reescrita em busca da extrema depuração imagética e lingüística, dizer 
o essencial, reavaliando projetos ideológicos e estéticos. Quanto mais reescreveu sua obra, mais afirmou 
seu compromisso ético com a vida e com a sociedade a que pertenceu.  Nesse sentido, sua poesia foi 
assumidamente  histórica, cultural e humana, mantendo-se na margem do dizer e do viver com intensa 
expectativa de transformações. 

Todo o trabalho de depuração ao qual submeteu especialmente sua produção literária das 
décadas de 40 e 50 demonstra que, para esse escritor, escrever era uma ação de extrema responsabilidade. 
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Importava habitar a linguagem de tal modo que não permiti sse o domínio do silêncio no sujeito e na 
relação sujeito – mundo, por isso, sua obra poética tornou-se exemplar como contínua reflexão sobre a 
própria linguagem e o exercício  da poesia. 

É inegável que Carlos de Oliveira exerceu um papel crítico importante, não só para aqueles 
que privaram de sua amizade (e muitos foram os escritores e poetas de diferentes idades a conviver com 
ele...), como para todos que leram, pelos menos, seu único li vro de artigos, crônicas e reflexões publicado 
pela primeira vez em 1971, O Aprendiz de Feiticeiro, onde o ‘f eiti ceiro”, muito mais do que “aprendiz” , 
discute as balizas que norteiam a condução de seu trabalho estético e a condição de escritor português, 
além de homem no mundo. Lá estão, em síntese, os três princípios que dirigiram sua escrita por cerca de 
quarenta anos de vida literária: ética, rigor e harmonia. Essa ética defende o compromisso social por estar 
no mundo e por ser escritor, capaz de dizer o que muitos calam por conivência ou covardia. Por isso, para 
ele a arte tem “um papel de medicina humanista, de contraveneno insusbstituível” frente à “ tecnocracia: a 
habituação passiva ao mecanismo, a uma atmosfera de metal diluído; e a idolatria, a sufocante obsessão 
dos objectos, fomentada por um aparelho publicitário formidável.” (OLIVEIRA, 1992: 582). A essa 
responsabilidade com a vida, demonstrando seu horror ao urbano no que representa de perda da origem, 
de automatização do real, massificação das paisagens, destruição do natural, alia-se um extremado rigor 
estético a impor na execução do objeto artístico o mesmo comportamento crítico e  preocupado em 
relação à vida, à sociedade e ao homem.  

 

A antinomia homem-objecto está plantada a meio da problemática artística das sociedades 
neocapitali stas e não é por acaso que lá está. Daí, que a substituição do poeta pela máquina 
eletrónica de fazer poemas se me afigure uma coisa sem destino, uma “arte de consumo” 
sem consumidores. O poema é um objecto de substância especialíssima, com meios de 
produção adequados, cuja evolução se processa por caminhos muito seus que não admitem, 
ao que penso, qualquer ruptura na profunda integridade em que fluem. A poesia evolui, 
experimenta, liberta-se, mas não deixa de ser um produto directo, dilecto, da consciência 
humana. (OLIVEIRA, 1992: 582-583) 
 

Com esse perfil , esse poeta bem pode se aproximar de outro mais novo, Ruy Belo (1933-
1978), o qual também, algumas vezes,  freqüentou as mesas dos cafés em que Carlos de Oliveira se reunia 
com companheiros da vida e de escrita.  Ruy Belo taxativamente afirmou que sua poesia era 
profundamente marginal. Como assim?  − perguntamos nós, frente a essa poesia culta, formalmente 
elaborada, tão dialogante com outras artes e com outros textos da cultura. A sua marginalidade  não está 
na temática, nem na forma, mas na concepção do que seja a poesia no mundo contemporâneo. 
Compreendemos melhor essa marginalidade, lendo não só a reunião de seus textos críticos e ensaísticos, 
publicados pela primeira vez em 1969, com o título Na Senda da Poesia,  obra  da maior relevância para a 
discussão sobre poesia e sobre o processo poético português moderno, mas também nos inúmeros ensaios 
anteriores e posteriores, onde se encontra um pensador meticuloso do poético como gênero e prática 
literária e da especificidade da  poesia de língua portuguesa. Nesses textos, raramente referenciados, no 
Brasil, pelos que se dedicam à reflexão sobre a poesia portuguesa do século XX, temos a figura firme de 
um escritor que fez a opção pela margem como situação-impasse, lugar-limite de onde o pulo pode ser 
dado em direção à vida ou para a morte, contraste tão presente na consciência de escrita desse poeta da 
dor. 

 

Raramente colaborei em revistas, publiquei os meus li vros isoladamente, não devo ter 
influenciado ninguém, não tenho discípulos, nunca aspirei a ser chefe. [...] Antologias, 
recitais, traduções, citações? Como estou longe de tudo isso. O que espero é que me 
perdoem estar vivo e, sem pretender ferir seja quem for, mesmo medíocre, manifestar a 
minha opinião num caso ou noutro. [...] Marginal, profundamente marginal. O poder não 
me interessa. Não tenho mentalidade de chefe. [...] (BELO, 1984: 276-277) 
 

Em 1961 publicou a sua primeira obra poética Aquele Grande Rio Eufrates e até  1977, 
escreveu muito (poesia, ensaios, crônicas) e publicou na medida do possível, até que a morte o 
surpreendeu aos 45 anos. Sua poesia, já agora reunida num único volume publicado em 2000, fala-nos da 
solidão do homem urbano moderno, da difícil e complexa relação entre o humano e o divino, da 
inevitável espera da morte, na luta constante contra o tempo. Seus versos buscam não a esperança 
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impossível, mas compreender a existência num tempo de modernidade (pós-modernidade?) que nos 
oferece apenas a distopia, a descrença e a inutilidade da razão.   

 

A minha vida é como um certo corredor sombrio/ de tecto baixo e lúgubre dos lados / com 
inúmeras portas mas fechadas / e só lá muito ao fundo se divisa / se é que se divisa uma 
janela / que me promete árvores e relva / e um mundo de verdura que perdi / até porque em 
criança vastamente o conheci / Homem no mundo sou homem no mundo sonho / mas o 
mundo que querem para mim os homens / o mundo que me espera às portas da cidade / é 
um mundo sem homens é medonho [...].   (BELO, 2000: 544) 
 

Poética da melancolia, como analisa Fernando Pinto do Amaral, a escrita de Ruy Belo 
recupera a prosa trivial para apontar mais criticamente o espaço de carência social e existencial a cercar o 
sujeito lírico irremediavelmente só, sem perspectiva, sem Deus, sem a mulher amada, sem ilusões. Esse 
discurso negativo e de impotência se sustenta com uma forte arquitetura poemática fundamentada no 
rigor da técnica versificatória e numa consciência clássica exercitada no verso e poema longos e nas 
soluções métricas e rítmicas escolhidas. 

Contudo ao destacarmos por agora a sua prosa crítica, desejamos enfatizar como esse poeta 
afirma a responsabili dade da poesia como uma linguagem de desvelamento e reconhecimento do homem 
e do mundo, a exigir um compromisso ético, uma vez que a linguagem poética se oferece a pensar 
criticamente a vida, o indivíduo e a própria linguagem para compreender o “estar no mundo” , ‘estar em 
si” e “ para os outros” .  Em certo momento de seus textos afirma: “Eu que seja dogmático, pronto: poesia 
é complicação, é doença da linguagem, é desvio da sua principal função, que será comunicar. Só o poeta 
se fica na linguagem Os outros passam por ela, servem-se dela, embora possam ser sensíveis a ela.” 
(BELO, 1984: 96) E mais adiante, num texto curto intitulado Ao correr dos dias, deixa-nos  a sua 
compreensão do que é escrever, do que é a poesia. Pensamos que vale a pena transcrever, pelo menos, o 
seu primeiro parágrafo: 

 

Ao escrever, e independentemente do valor do que escrevo, tenho a vaga consciência de 
que contribuo, embora modestamente, para o aperfeiçoamento desta terra onde um dia nasci 
para nela morrer um dia para sempre. Dou palavras um pouco como as árvores dão frutos, 
embora de uma forma pouco natural e até anti-natural porque, sendo a poesia uma forma de 
cultura, representa uma alteração, um desvio e até uma violência exercida sobre a natureza. 
Mas, ao escrever, dou à terra, que para mim é tudo, um pouco do que é da terra. Nesse 
sentido, escrever é para mim morrer um pouco, antecipar o regresso definiti vo à terra. 
Escrevo como vivo, como amo, destruindo-me. Suicido-me nas palavras. Violento-me. 
Altero uma ordem, uma harmonia, uma paz que, mais que a paz invocada como 
instrumento de opressão, mais que a paz dos cemitérios, é a paz, a harmonia das repartições 
públicas, dos desfiles militares, da concórdia doméstica, das instituições de benemerência. 
Ao escrever mato-me e mato. A poesia é um acto de insubordinação a todos os níveis, 
desde o nível da linguagem como instrumento de comunicação, até ao nível do 
conformismo, da conivência com a ordem, qualquer ordem estabelecida.  (1984: 290) 
 

Carlos de Oliveira e Ruy Belo, de formas diversas, demonstram algo comum sem querer 
ensinar: a poesia é um jogo da linguagem no limite do dizer e do viver. Como tal, seu compromisso com 
o humano (e, portanto, com o mundo) é essencial, demostrando que a poesia não se reduz a 
subjetividades, nem a formas, mas é ponto de equilíbrio sempre precário, espaço duplicado / deformado 
da vida e da história. Em ambos, a defesa apaixonada da poesia como linguagem inevitavelmente à 
margem, construída na margem, porque cabe ao poeta que perdura no tempo enfrentar valores 
institucionalizados, enfrentar a linguagem e o centro em todas as suas figurações. A relação com o 
poético não é, portanto, fácil, mas exigente; não é mera distração para leitores sensíveis, mas trabalho 
sobre a linguagem, rompendo, reunindo, fugindo e reencontrando-se sempre outro, ou, de novo, nas 
palavras de Ruy Belo: “Escrever é desconcertar, perturbar, agredir.”   (1984: 291) 

A leitura das obras desses dois poetas portugueses que, sem dúvida, marcaram a poesia 
portuguesa do século XX pós-pessoana, demonstram muito claramente um posicionamento ético unido 
indissoluvelmente ao estético. Entenda-se essa ética como compromisso fundamental com determinados 
valores humanos, com sua realidade histórica e existencial. Políti cos, críticos atuantes, ambos escreveram 
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a dor de viver num Portugal fascista, mas sobretudo a dor inevitável de viver, seja em que espaço for. A 
questão ética não se reduz ao nacional, mas é universal; as margens não são apenas do pequeno país, mas 
da vida. A poesia não é espontaneidade, nem uma opção, mas uma prática inevitável  sem glória ou 
pompa, uma forma de existir em deslocamento, insistindo no poder da vida. 

No entanto, lembrar esses dois poetas aqui é também lembrar a importância da “educação 
poética”, como diz Ruy Belo.  É insistir na necessidade de que os estudos sobre poesia não se tornem a 
margem dos estudos literários realizados hoje nas faculdades e institutos de Letras.  Corremos o risco de 
transformar o estudo do poético numa escolha de poucos e, mesmo assim, limitarmos esse estudo  a 
alguns aspectos e nomes. A poesia portuguesa pós-pessoana ainda está à espera, entre nós, de mais 
pesquisadores e de mais leituras críticas, tirando da sombra vozes como a desses dois poetas, que, 
negativamente, acabam  num outro tipo de lugar marginal, na medida em que, preteridos em relação a 
outros autores mais comentados ou mais consagrados na historiografia literária, acabam desconhecidos 
por nossos alunos, futuros professores e divulgadores da cultura de língua portuguesa. Ruy Belo, a esse 
respeito, foi categórico sobre a importância do ensino de poesia, assim como Carlos de Oliveira  afirmou 
o papel educativo que importa à literatura: não dogmático, mas interpelativo; não destruidor, mas capaz 
de provocar mudanças e deslocamentos, porque efetivamente interpelativo. Os dois, interseccionaram 
poesia e crítica, compreendendo-se como aqueles que procuram “selecionar as questões que a sua própria 
obra lhes vai levantando” (BELO, p. 250), na medida em que construíram um discurso poético 
profundamente crítico sobre a própria escrita ou se debruçaram sobre questões do cotidiano em textos 
reflexivos plenos da linguagem poética.  Incentivar o estudo de poesia é abrir também espaço para o 
embate frontal com a linguagem,  discutindo os processos de criação e de recepção,  avaliando sua força 
cogniti va, seu rigor de composição e sua habilidade de descentramento. Em conseqüência, a experiência 
poética para novos leitores pode significar o deslocamento do horizonte perceptivo, a compreensão de que 
o poema pode contribuir para pensar o mundo, e a experiência de uma prática de conhecimento, com a 
demonstração calculada de que a linguagem faz mais do que comunicar. O poema que surpreende o leitor 
e o transtorna / transforma é uma li ção do inacabado, da sabedoria da linguagem (expressão de Ruy 
Belo), que, fundamentalmente, ensina a VER de novo, de outra margem, o que sempre esteve ao pé. 

 

A poesia subsiste, a poesia subsistirá.[...] A poesia núcleo e limite das artes que se apoiam 
na linguagem que distingue o homem dos outros animais, apresenta-se-nos como o último 
reduto dessas artes. Atitude utópica, aposta, justificação própria? [...] cremos  honestamente 
que não. Na pior das hipóteses, mortal como o homem e como a sua única terra, a poesia 
permanecerá não só como a forma mais pura da arte literária mas também como a 
indisciplinadora mais audaz, como a afirmação mais vigilante de uma consciência 
individual e social capaz de acusar todas as traições do homem ao seu destino humano. 
Poesia, arte do passado, do presente e do futuro, principalmente do futuro, eu, teu ínfimo 
cultor te saúdo, aqui do mais ocidental dos países. (1984: 281.) 
 

Também Carlos de Oliveira defendeu o pacto entre escritor e leitor, acreditando que o ato 
literário só tem sentido se constituir uma partilha de criação. Por isso, numa passagem de O aprendiz de 
feiticeiro, destacamos: “ [...] O livro, qualquer li vro é uma proposta feita à sensibil idade, à inteligência do 
leitor: são elas que em última análise o escrevem. Quanto mais depurada for a proposta (dentro de certos 
limites, claro está), maior a sua margem de silêncio, maior a sua inesperada carga explosiva. A proposta, 
a pequena bomba de relógio, é entregue ao leitor. Se a explosão se der ouve-se melhor no silêncio.” 
(OLIVEIRA, 1992:  586-587) 

Assim, com as palavras desses dois poetas, queremos terminar este texto, acreditando que a 
poesia como margem é a condição ideal para existir   e  provocar leituras. Mas, para isso, é preciso saber 
evitar o risco sempre presente: a poesia à margem pela pressa, desinteresse e a valorização restritiva de 
outros domínios da produção cultural. Questão grave que, nós, professores de literatura, não podemos 
deixar de enfrentar. 

 

RESUMO: Neste trabalho, analisa-se como dois poetas portugueses contemporâneos, Carlos de Oliveira 
(1921-1981) e Ruy Belo (1933-1978), compreenderam o ato poético: compromisso ético e estético. A 
poesia como margem: margens da sociedade, margens da linguagem. Destacam-se as obras O Aprendiz 
de Feiticeiro e Na Senda da Poesia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Carlos de Oliveira; Ruy Belo; poesia portuguesa contemporânea; margem. 



424     A POESIA COMO MARGEM: CARLOS DE OLIVEIRA E RUY BELO 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, Ida Maria Santos Ferreira. O exercício da sabedoria da linguagem. Revista Convergência 

Lusíada – Real Gabinete Português de Leitura. Rio de Janeiro: Nórdica, n.15, p.133-138, 1998. 
AMORIM, Cláudia. A filosofia dos poetas. Jornal do Brasil, Caderno B, 13/10/2003. 
AMARAL, Fernando Pinto. No limiar da Terra da Alegria – alguns aspectos da melancolia na obra de 

Ruy Belo. In: Na órbita de saturno. Lisboa: Hiena, 1992. p.91-106. 
BELO, Ruy. Obra poética [Na senda da poesia, ensaios anteriores e posteriores]. Lisboa: Presença, 1984. 

v.3 
_____. Todos os poemas. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000. 
CAMARGO, Maria Lúcia de Barros e PEDROSA, Celia. (org.). Poesia e contemporaneidade – leituras 

do presente. Chapecó: Argos, 2001. 
JÚDICE, Nuno. As máscaras do poema. Lisboa: Aríon, 1998. 
LEMAÎTRE, Henri. Dictionnaire Bordas de li ttérature française. Paris: Bordas, 1996. 
OLIVEIRA, Carlos de. “O aprendiz de feiti ceiro” . In: Obras. Lisboa: Caminho, 1992. 
REVISTA Relâmpago. Ruy Belo. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, n.4, abr.1999. 
______. Carlos de Oliveira. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, n.11, out.2002. 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (425-430) 

 
VIDAS PROMETIDAS, HISTÓRIAS DE MORTE 

 
Inara de Oliveira RODRIGUES (UNIFRA) 

 
 
Introdução 

No final dos anos cinqüenta, início da década de sessenta do século XX, efetivava-se de 
forma crescente a internacionalização do capital oriunda da conjuntura mundial do pós-guerra que levou à 
polarização políti co-econômica da chamada Guerra Fria. Brasil e Portugal inseriram-se diferentemente 
nesse contexto: no primeiro, a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek com seu slogan “50 
anos em 5” , privilegiava o crescimento econômico, via industrialização, mas a reboque do capital 
estrangeiro, gerando-se um processo inflacionário que aumentou a tensão social entre capital x trabalho. 
A realidade portuguesa, por sua vez,  era a do regime salazarista, ditadura apoiada pela conservadora elite 
agrária do pais,  que freava o crescimento industrial e sustentava a manutenção do sistema colonial. 

Diante desse quadro, as realidades brasileira e lusitana apresentavam, em comum, sérias 
desigualdades sociais e regionais, marcadas na acentuada disparidade entre a vida urbana e o meio rural 
ou interiorano. A representação do embate desses dois modus vivendi é um dos pontos temáticos dos 
textos dramáticos de Bernardo Santareno e Dias Gomes, que escreveram, respectivamente, A promessa, 
em 1957, e O pagador de promessas, em 1960. 

Cada um desses dramaturgos procurou, a seu modo, traduzir os desencontros culturais e 
existenciais dos homens e mulheres de extração popular que se encontravam distanciados da lógica 
reificadora dos centros urbanos. Tais desajustes vão implicar em uma crise de identidade que passa a 
incorporar as ações dos casais protagonistas, ainda que em tons diferentes, sendo problematizado o 
imaginário religioso que sustenta a representação de seus papéis sociais.  

Estabelecer um diálogo entre essas duas peças significativas do teatro português e brasileiro 
é o objetivo do presente trabalho, apontando suas aproximações e distanciamentos quanto à temática, 
ambientação e caracterização das personagens. Espera-se, por esse percurso de análise, afirmar a 
importância e atualidade da dramaturgia de Santareno e Dias Gomes, principalmente por sua capacidade 
de questionarem a complexa e trágica dimensão da existência humana. 
 

Vidas prometidas 
 

Dividida em três atos e três quadros, A promessa, de Bernardo Santareno (pseudônimo de 
António Martinho do Rosário - 1920/1980), põe em cena a vida de uma aldeia, cuja ambientação, 
segundo as disdacálias  “ resuma os usos e credos dos pescadores portugueses: não apenas os duma certa 
região (...), mas os da costa em geral”1.  O cenário principal é a casa dos protagonistas, o casal José e 
Maria do Mar, onde também moram o pai, Salvador, e o irmão caçula do marido. A temporalidade 
externa, no entanto, não é marcada. 

A trama gira em torno do descontentamento de Maria do Mar, após quase um ano de 
cumprimento da promessa feita por José para que Salvador retornasse com vida de uma tempestade que 
causou muitos naufrágios. Realizado o que todos consideraram um milagre, a sobrevivência do velho pai, 
tratou o filho mais velho de pôr em prática o prometido: a abstinência sexual dele e da mulher, então 
recém-casados.  

Mesmo tendo aceitado e sendo parte do que prometeram à Nossa Senhora, Maria do Mar 
não consegue refrear seu desejo e sua irritação diante da obstinação do companheiro em manter a palavra 
dada à Santa. Começa, inclusive, a sentir-se rejeitada e passa, assim, a rejeitar as virtudes religiosas do 
marido: 
 

SALVADOR – (...) Vai falar com o padre, Maria do Mar: promessas assim, não devem 
fazer-se. Mas se, num momento de afli ção, um pobre mortal as faz... deve muda-las. Vai ter 
com o senhor Prior, Maria do Mar! (...) Vocês não são santos!... 
MARIA DO MAR -  (Desdém e raiva) É. Ele é. O seu filho quer ser santo! (AP: 14-15). 

 

                                                        
1 SANTARENO, Bernardo. A promessa. 3ª ed.  Lisboa: Ática, s/d, p. 9. Para fins de referência, as demais citações 
dessa obra somente serão acompanhadas das iniciais AP, seguidas do número das páginas respectivas. 
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As discussões na família começam a ser freqüentes, contando a moça com a ajuda e 
anuência da mãe, Rosa, que quando chega de visita na casa conta as novidades: os conflitos armados 
decorrentes da repressão ao contrabando, que vai se tornando uma alternativa para a difícil situação dos 
trabalhadores do mar. Embora, como advirta a própria Rosa, não sejam exatamente os moradores da 
aldeia que tenham aderido a tal prática ilegal, combatida a tiros pela polícia. Durante um desses tiroteios,  
próximo à casa onde estão todos reunidos, expli cita-se a situação e o sentido dos nomes das personagens 
principais. Salvador, o sobrevivente do mar, que não salvou mas foi salvo, não passa de um inválido:  
 

SALVADOR – (A tentar erguer-se, com as muletas.) Se eu pudesse ... (deixa-se cair) não, 
não posso... não presto! ... Ai, tia Rosa, eu já estou morto... (AP: 23). 

 

O irmão caçula de José, Jesus, aparece para se inteirar dos acontecimentos, mas é cego e 
não pode ajudar diretamente a ninguém, embora seja sensitivo, aproximando-se do oráculo grego ou dos 
adivinhos cegos que são os únicos a verem as verdades humanas mais profundas do destino humano. 
Quanto à Maria do Mar, não só renega a pureza que lhe impõe a promessa e a aproximação, assim, com a 
Virgem Maria, como rejeita o mar, em vários momentos do texto. José, inicialmente, mantém a postura de 
máxima fidelidade aos seus princípios religiosos até o momento em que também se rebela. Nesse último 
caso, como analisa Sábato Magaldi: “Na configuração das personagens, Santareno costuma aproveitar as 
li ções do expressionismo. Kaiser já havia explorado como nenhum outro dramaturgo o processo de 
apresentar um indivíduo com aparência de perfeita integração no meio, para de repente rasgar-lhe a 
superfície neutra e lançá-lo em torvelinho brutal.” .  (1989: 460).  

Tal desintegração dá-se pela entrada em cena de António Labareda, um dos caçados pela 
polícia, que, ferido, ganha abrigo na casa de Maria do Mar e José. Trata-se do  elemento desencadeador 
do máximo desequilíbrio que levará ao clímax da ação dramática: com a marca do fogo no nome, o 
forasteiro despertará o desejo de Maria e os ciúmes de José.  

Já [Alfredo de Freitas] Dias Gomes (1922 - 1999), em O pagador de Promessas, põe em 
cena a história de Zé do Burro que, acompanhado de sua mulher Rosa, dirige-se à cidade de Salvador, 
distante 42 kilômetros da região onde mora, cujo percurso é feito a pé, carregando uma cruz que pretende 
colocar no altar da Igreja de Santa Bárbara, como pagamento da promessa feita a essa santa. Observa-se, 
na apresentação do texto, a definição da época atual como o tempo das ações. A tensão dramática se 
estabelece quando, ao informar o padre de seus objetivos, o protagonista vê-se repentinamente num jogo 
de forças e interesses que lhe são alheios, incompreendido por ter lançado mão de um recurso católi co 
para salvar seu burro Nicolau, ainda mais porque estabeleceu sua tarefa sagrada em um terreiro de 
candomblé, a partir do sincretismo que aproxima Iansã de Santa Bárbara. 

Isolado em sua convicção e princípios, Zé do Burro não pode contar com a adesão de Rosa, 
que acaba seduzida pelos encantos fáceis de Bonitão, um agenciador da prostituição local. Por outro lado, 
ganha a simpatia dos negros e populares que não aceitam as imposições da Igreja Católi ca, mas que 
também são impotentes para resolver o conflito que vai tomando proporções inesperadas, principalmente 
com as artimanhas do repórter que, por meio de manchetes sensacionalistas, transformam o protagonista 
em um agitador revolucionário: 
 

GUARDA – Vejam! Primeira página com retrato e tudo! (Mostra o jornal a Rosa, que corre 
ansiosamente). (...) 
ZÉ – (...) Afinal, o que diz aí? 
GUARDA – (...) “O novo Messias prega a revolução” . 
ZÉ – (Estranha) Revolução? (...) 
GUARDA – É, revolução. Está aqui. (Continua) “Sete léguas carregando uma cruz, pela 
reforma agrária e contra a exploração do homem pelo homem”. (Entreolham-se sem 
entender). 
ZÉ – Eu bem achei que aquele camarada não era certo da bola...2 

 

Nesse desencontro de perspectivas, o próprio nome de Zé do Burro já “acentua certo teor 
quixotesco e a obra de Cervantes, como se sabe, baseia seu humor no tema do herói medieval, perdido no 

                                                        
2 GOMES, Dias. O pagador de promessas. Rio de Janeiro: Ediouro: 1999, p. 65. Nas próximas citações da obra serão 
indicadas as iniciais OPP, seguidas do número das páginas respectivas. 



Inara de Oliveira RODRIGUES      427 
 

mundo moderno” (ROSENFELD, 1996: 75). No entanto, o caráter resoluto e cristalino do pagador de 
promessas de Dias Gomes, constituem-no como herói trágico. 

A partir dessa construção dos protagonistas, percebe-se que tanto o texto dramático 
português quanto o brasileiro, estruturam-se a partir dos principais elementos da tragédia grega. A esse 
respeito, são similares as avaliações de Magaldi e Rosenfeld, respectivamente quanto ao teatro de 
Santareno e Dias Gomes: 
 

Os recursos mais remotos desse teatro são tributários da idéia de destino, bebida na tragédia 
grega, da qual não se separam, por compreensível metamorfose, os mistérios da Páscoa e da 
Natividade, na religião cristã. (p. 452). [A Santareno interessam] as emoções violentas, os 
encontros fatais, os presságios determinantes, os instintos desencadeados. Tudo acontece 
numa atmosfera imantada, em que o homem comunga com a natureza e os animais. (...) É 
evidente que tal visão do mundo se ajusta mais aos aglomerados primitivos, que não 
conheceram ainda o desenraizamento do processo civili zador. Por isso , a maioria das peças 
se passa entre pescadores, nos povoados rústicos e no meio de Campinas, onde a vida se 
resume a um quase diálogo com a natureza.” (MAGALDI, 1989: 452). 
 
“(...) é O pagador de promessas, uma das raras peças brasileiras modernas em que aparece 
um verdadeiro “herói trágico” , de certo cunho mítico. Distinguem-no a simplicidade e a 
inflexibili dade quase monumentais e a pureza elementar das suas reações, bem condizentes 
com o mundo primitivo de onde  provém ao invadir a cidade (...)” (ROSENFELD, 1996: 
52). 

 

A partir desse embate entre a realidade das forças primitivas diante do mundo degradado, 
desvela-se o alto preço que as vidas prometidas e resgatadas impõem: a justeza de princípios dos heróis 
vai de encontro a um mundo que não comporta mais condutas determinadas, pautadas pela 
irredutibilidade da palavra, assumida como própria afirmação do indivíduo, sem o reconhecimento de sua 
dimensão e sentido simbólico .   

Desse modo, tendo-se em vista o desenrolar das ações dramáticas, estabelece-se o que se 
define como crise de identidade: a ação conjunta de um duplo deslocamento, a descentralização dos 
indivíduos tanto do seu lugar no mundo sociocultural quanto de si mesmos.  

Seguindo-se o pensamento de Stuart Hall, pode-se admitir nos textos dramáticos em foco, a 
relevância da concepção de sujeito sociológico, que reconhece a importância dos outros, o peso da 
alteridade, por meio da qual os valores, sentidos e símbolos do mundo por ele habitado são mediados. 
Assim, do sujeito centrado o Iluminismo, dá-se um salto da individualização para a interação entre o 
indivíduo e a sociedade. Embora o “eu real” permaneça, sua postura é terminantemente modificada pelo 
diálogo contínuo com o mundo exterior.  

Se a identidade é a responsável pela estabili zação e locali zação do sujeito, o que se percebe 
nos heróis masculinos das peças de Santareno e Dias Gomes é o conflito permanente entre, por um lado, 
na obra do primeiro, a força da tradição afirmando o reconhecimento de José como sujeito, inicialmente 
integrado ao meio e, no segundo, a incomunicabili dade irredutível de Zé Burro com as representações 
sociais do mundo urbano . 

Quanto às figuras femininas, se Maria do Mar sabe-se responsável pela promessa feita, isso 
não a impede de externar seu descontentamento e desafiar sua posição identitária como mulher honrada e 
fiel aos princípios do marido e, por extensão, do grupo social a que pertence. Rosa, por sua vez, não está 
presa ao prometido pelo companheiro, mas a ele sente-se ligada como forma de reconhecer-se, ainda que 
venha a efetivamente sucumbir aos seus desejos – sob o peso da culpa de ter, principalmente, traído uma 
identificação com os princípios de Zé do Burro, os quais reconhece como “puros” e legítimos. 
 

Histórias de morte 
O clímax de A promessa se dá quando Maria do Mar decide seguir sua vida ao lado de 

Labareda em confidência que faz a Jesus, na madrugada do domingo da Páscoa, enquanto José reali zava 
as atividades de sacristão junto do Prior da aldeia. Em face do pedido de Jesus para que a cunhada não se 
vá encontrar com o forasteiro, Maria do Mar responde firme: 
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Isso é que vou. E já! Está resolvido. Mas fica descansadinho, rapaz: ele não me toca! A 
Maria do Mar só morde o anzol de sua li vre vontade. Vou. E sabes para quê? Para lhe dizer 
que se vá embora, que vá esperar-me lá na terra dele. Eu irei logo que possa. Amanhã! 
Quem me dera, quem me dera! Irei ter com ele. Mas primeiro quero falar com teu irmão Zé. 
Estás a ouvir? Eu não intrujo ninguém, não preciso disso: sou clara como a espuma do mar! 
Mas gosto do Labareda e hei-de viver com ele... (AP: 91).  

 

Enquanto Maria está fora, chega José perguntando pela mulher, dizendo te-la visto para o 
lado oposto da Igreja onde ele estava. Deduz e pergunta ao pai e ao irmão se ela teria ido encontrar-se 
com Labareda; possesso, trata com brutalidade o pai, desdiz sua promessa e a própria santa: 
 

JOSÉ – Cale-se meu pai! Vossemecê não  presta, pai. Não serve para nada. Para nada deste 
mundo, ouviu? Aqui, sempre fechado nesta casa, e nem a minha honra ... nem a honra da 
sua família, foi capaz de guardar! (Num urro feroz, para a imagem do oratório). Acabou-se, 
acabou-se a promessa! Mentiste-me, atraiçoaste-me, tu também.  Mas vais ver, vais ver 
como eu sei tirar a desforra! Tu, santa, tu também não prestas: és de barro, não falas, não 
ouves... Mentiradeira! Acabou-se, já não te quero! Estás a ouvir-me, santa? Olha, cuspo-
te... Enganaste-me... Não te quero ver mais! (Atira pela janela, a imagem para o mar). Que 
te beba o mar ruim! (AP: 94). 

 

Para Magaldi, essa atitude de José pode ser entendida como a revolta do indivíduo contra as 
crenças asfixiantes, contra o peso de uma tradição obscurantista (MAGALDI, 1996: P. 453). Segue-se a 
essa situação o momento realmente crítico, quando José, ao sair, carrega sua espingarda e, ao voltar, 
encontrando todos juntos, inclusive sua mulher, sujo de sangue, revela ter castrado e matado Labareda.    

Maria do Mar já havia afirmado para Salvador e Jesus que, enfim, não teve coragem de 
seguir seu desejo e ao ser questionada sobre o porquê de sua desistência, responde: 
 

Eu sei lá... Olhe, tive medo! Foi lá em riba, quando ia a passar no cemitério: estão lá os 
corpos do meu pai, dos meus avós, da minha gente toda... Não pude ir para diante: tive 
respeito, tive medo!... Até o mar parecia que gritava: Perdida! Perdida! (AP: 98). 

 

No entanto, já era tarde e, depois da revelação, sozinhos, o casal entrega-se a uma furiosa 
luta de posse, desejo e raiva: “(Maria do Mar e José rolam pelo chão. Durante momentos, só ruídos 
animais, ferozes)” (AP: 103).  

O final da peça é marcado pelo cortejo de Labareda, acompanhado à distância por um Jesus 
perplexo e alheio a tudo, e a ordem de prisão a José, que se entrega sem resistência, enquanto Maria do 
Mar, juntamente com a mãe e Salvador fecham-se em casa.  

Por último, o “coro final das velhas, que maldizem a heroína e a responsabil izam pela 
tragédia. Depois de prometerem-lhe um feiti ço, encerram a peça fazendo, em sua porta, o sinal-da-cruz” . 
(MAGALDI, 1996: 462). 

Deve-se aqui, evidenciar o quanto a mulher, no âmbito de comunidades primitivas, encarna 
as forças mais próximas dos instintos e acabam sendo-lhe reservadas as iniciativas e o desencadeamento 
da trama dramática. Embora acabe se submetendo à ética de seu grupo, ao preceito da honra, a rebeldia de 
Maria do Mar é a responsável pelo trágico fim dos dois homens: a morte de Labareda, e a morte social de 
José (MAGALDI, 1996: 456). 

Assim, estabelece-se, em A Promessa, a idéia de que a oposição entre o indivíduo que tenta 
se rebelar contra o grupo retrógrado que o circunda em limites sufocantes transforma-se em uma luta 
inglória. Ou por outra, a promessa violada não libertou as forças naturais e limitadamente humanas das 
personagens; de algum modo, permanece o peso da tradição que se afirma no rompimento com o sagrado.  

Em O pagador de promessas, o final trágico de Zé Burro “mostra o naufrágio  inevitável do 
herói mítico  no mundo extremamente mediado da metrópole e da realidade brasileira atual – naufrágio 
que não só decorre do seu objetivo pessoal (...) mas da incapacidade do herói de se comunicar com a 
cidade, por viver num tempo diverso do tempo citadino (o tempo mítico frente ao tempo histórico). 
(ROSENFELD, 1989: 53). 
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Por esse mesmo prisma, pode-se compreender a incapacidade do protagonista em 
transformar sua ação em efetiva ação política: 
 

“Da sua consciência de herói de traços primitivos decorre a força empolgante de Zé do 
Burro, enquanto representativo das virtualidades humanas (integridade absoluta, mantida 
com sua firmeza de rocha contra todos os obstáculos), mas também a sua fraqueza 
operativa no mundo moderno. Ele poderia ser líder, mas só de movimentos míticos 
inconseqüentes. Distribuindo terras, não poderá faze-lo, de acordo com a simplicidade do 
herói mítico, conforme princípios objetivos de justiça social mas por impulso pessoal e 
intransferível (...)” (ROSENFELD, 1989: 74). 

 

Essa irredutibil idade do protagonista de Dias Gomes faz com que seu extremismo 
aproxime-se da falha grega, a “cegueira” do herói trágico, mas permeado da realidade decorrente de suas 
“convicções profundas, ligadas aos padrões arcaicos do sertão. A estas convicções  ele não pode renunciar 
sem renunciar à sua dignidade e, portanto, à sua própria substância humana que se afirma no 
cumprimento do imperativo, para ele absoluto.”  (MAGALDI, 1989: 58) 

Desse modo, pode-se reconhecer nessa impossibili dade de renúncia de Zé do Burro o 
quanto o  conceito de identidade unificada constrói-se por um processo discurso, por uma “narrativa do 
eu” . Tal narrativa estrutura-se, entre outros aspectos,  por meio da relação do homem com o espaço. Em 
Não-lugares, Marc Augé (1994) analisa  tal relação, questionando a problemática da identidade em sua 
dimensão singular e coletiva. Para ele, “não-lugar” é o espaço onde convivem as mais diferentes 
expressões culturais, cujos contornos se diluem, ao contrário da concepção sociológica de “lugar”, isto é, 
o “ território” no qual uma cultura define-se temporal e espacialmente.  

Aproveitando-se tais noções, pode-se perceber, o quanto o herói de Dias Gomes não 
consegue transitar na cidade, encarada como uma espécie de não-lugar em processo, onde, no seu 
microcosmo, a praça central, ocupam posições os comerciantes, os negros, a polícia, a igreja, com suas 
beatas e romeiros. Trata-se de um convívio frágil, que é desequili brado pela intransitabil idade de um 
interiorano incapaz de reconhecer e aderir à elasticidade desses contornos dos papéis sociais. Com o 
desequilíbrio instaura-se o conflito – que a cena final da peça mantém em suspenso: a derrota de Zé do 
Burro foi sua vitória, mas como a sua ação, e a dos populares, não comportava efetivamente um projeto 
ou denúncia social, não se forja exatamente um mártir e sua morte passa a significar, muito mais, a 
incontornável extinção de uma singularidade.  
 

Considerações finais 
Textos demarcados em um tempo e espaço reconhecíveis, A promessa, de Santareno, e O 

pagador de promessas, de Dias Gomes, revelam, apesar disso, sua dimensão universal, ao apontarem para 
temas que perpassam as angústias de nossa humana condição: seja enfocando o conflito do indivíduo 
diante das forças da conservação de um imaginário religioso e social que coíbe seus desejos; seja pela 
trágica situação de homens e mulheres isolados e marginalizados por não “assimilarem” os valores de 
uma sociedade reificada.  

Nesse sentido, à luz da realidade deste início de terceiro milênio, proceder-se à leitura 
conjunta dessas obras dramáticas implica reconhecer-se a atualidade da problemática que envolve a 
concepção de sujeito que, hoje multi facetado, continua  o percurso de busca pelo sentido da existência. 
 

RESUMO: Em 1957, Bernardo Santareno escreveu A promessa, texto dramático ambientado em uma 
comunidade de pescadores portugueses. Três anos depois, Dias Gomes apresentava O pagador de 
promessas, drama que tem por cenário a Bahia antiga, de feição colonial. As duas obras refletem 
criticamente o contexto histórico-cultural no qual estão inseridas, além de problematizarem, por meio dos 
conflitos de identidade dos respectivos casais protagonistas, o imaginário religioso que sustenta a 
representação de seus papéis sociais. Estabelecer um diálogo entre essas duas peças significativas do 
teatro português e brasileiro é o objetivo do presente trabalho, apontando suas aproximações e 
distanciamentos quanto à temática, ambientação e caracterização das personagens. Pretende-se, assim, 
concluir sobre a permanência e conseqüente atualidade da dramaturgia destes autores que se debruçaram 
sobre a complexa e trágica dimensão da existência humana. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Dramaturgia brasileira e portuguesa – Identidade e imaginário  
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ABSTRACT: Ricardo Reis is considered Pessoa’s embodiment of classical philosophy and poetic 
tradition. Reis believes in the use of Seneca’s philosophical concepts to control the impact of old age, 
pain and inevitable death.  Though rejecting Horace’s celebration of life in poetry, Reis strives to adapt 
his Odes to Horace’s Latin meter. 
 
KEYWORDS: Ricardo Reis; tradition; philosophy; poetry 
 
 
0. A filosofia de Ricardo Reis   

Ricardo Reis é tido como o heterônimo clássico já que incorpora em sua poesia elementos 
de correntes filosóficas greco-latinas. Porém essa incorporação que muitas vezes é tida como a chave para 
a poesia de Reis se faz de modo muito peculiar tendo por conseqüência a criação de uma maneira 
“ricardiana” de pensar os clássicos. Em suma, Ricardo Reis utili za somente os aspectos da cultura latina 
que cabem para o seu fim: refletir sobre a natureza e a vida e ser contido com relação a essas duas. 

Porém para chegar ao ponto da análise de como  o exposto se dá, permearemos aspectos 
importantes sobre Ricardo Reis e sobre uma das correntes filosóficas tidas como ponto de referência da 
poesia de Reis, isto é, o estoicismo. 

Mas quem é Ricardo Reis? Iniciaremos pelas palavras de Fernando Pessoa sobre seu 
heterônimo:     
 

“Ricardo Reis é médico e está presentemente no Brasil (...), educado num colégio de 
jesuítas, é, como disse, médico; vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou 
espontaneamente por ser monárquico. Ë um latinista por educação alheia, e um semi-
helenista por educação própria” 

 

A partir dessas palavras, podemos traçar para Reis uma personalidade tradicionalista, 
conservadora, seja porque é médico exilado por suas convicções monárquicas, seja porque é latinista e 
semi-helenista. De acordo com MOISÉS (1991)  “ seu mundo é o do passado, assim como Álvaro de 
Campos se agarra ao presente, berço do futuro, e Alberto Caeiro contempla, com olhos orientais ou 
primitivos, uma natureza intemporal” . 

Se confrontarmos as palavras de Sá Carneiro quando da criação de Reis com as palavras do 
próprio Pessoa sobre Ricardo Reis poderemos parecer estar a frente de um paradoxo. Observemos o que 
diz o amigo de Pessoa: 
 

“ As minhas sinceras felicitações pelo nascimento do Ex. Sr, Ricardo Reis por quem fico 
ansioso por conhecer as obras que segundo me conta na carta repousam sobre idéias tão 
novas, tão interessantes e originais” .  

 

É estranho pensar de que maneira as obras de Reis repousam sobre idéias tão novas e 
originais já que está calcada sobre pensamentos com idade de vinte séculos. Assim sendo, a questão 
gerada seria a seguinte: como propiciar uma revolução literária a partir da reflexão de temas da literatura 
clássica? Para tentar sair desse paradoxo, é essencial pensar na palavra “original” com o sentido de 
“voltar às origens”, ou seja, retomar as filosofias greco-latinas em suas origens, antes de serem 
contaminadas pelo Cristianismo. Ricardo Reis parte do princípio de que o que havia ocorrido antes dele 
tinha sido um pseudo-classicismo. Ou como afirma MOISÉS (1991):  
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Seu classicismo é o da decadência do vasto Império Romano após o advento do 
Cristianismo: confessa-se “pagão inocente da decadência” , para quem “Cristo é um deus a 
mais” . 

 

Aqui se verifica outra intenção de Reis: criar um paganismo à romana, onde “ Cristo é um 
deus a mais” . Para um outro heterônimo de Pessoa, Antônio Mora, “ A moral cristã é a moral da 
fraqueza, da incompetência”  , da mesma forma que para Reis o Cristianismo é um “ fenômeno doentio”  , 
idéia essa também presente em Edwuard Gibbon (1737-1794) em seu li vro Decline and fall of the Roman 
Empire (1776-1788), onde o Cristianismo é apontado como uma das causas da queda do Império romano 

Porém, bem sabia o poeta que ele, como homem moderno, jamais poderia ser um pagão 
antigo, nem sentir com a mesma inocência dele: 
 

“parece uma tarefa estulta em um mundo que de todo , até a medula de seus ossos, se 
cristianizou e ruiu”  

 

O objetivo de Reis em tentar recuperar as idéias clássicas repousaria na maneira como os 
romanos e principalmente os gregos viam o mundo, ou seja, suas idéias a respeito deles próprios e de suas 
relações com o mundo serviam de objetos para os sentidos. Assim sendo, Reis pretendia fazer renascer 
em sua poesia o objetivismo puro dos gregos e dos romanos. 

Para tanto, Reis lança mão das filosofias estóica e epicurista, afirmando querer ser ao 
mesmo tempo epicurista e estóico. Nessas duas correntes filosóficas, a partir da consciência da 
efemeridade da vida e dos seres, se afirma a necessidade do prazer sem busca. Do epicurismo, o homem 
deve retirar a li ção do destemor aos deuses e à morte, os primeiros pela superioridade e a segunda pela 
sua inevitabilidade. Já no estoicismo, o homem deve reconhecer a superoridade do destino e se integrar 
numa ordem racional de existência. Nos determos mais na análise da relação de Reis com o estoicismo, 
pois nos parece a mais próxima de sua poesia. 

Para tanto, lançaremos mão de alguns preceitos do estóico Sêneca, quem escreveu vários 
ensaios morais, dentre eles o que trata da problemática a cerca da tranqüilidade da alma num ensaio de 
mesmo título:  
 

Retornar para o local de onde se vem: que há de cruel nisto? Quem não souber morrer bem 
terá vivido mal. Ë preciso, pois, começar por despojar a existência de seu prestígio e por 
colocá-la entre as coisas sem valor. (...) pois quantas vezes morremos, vítimas do nosso 
medo de morrer! (Sêneca, Da tranqüil idade da alma - Superioridade e desprendimento do 
sábio) 
 
Aquele que temer a morte não fará jamais obra de homem; mas aquele que disser a si 
mesmo que, desde o instante em que foi concebido, sua sorte foi decidida, governará sua 
vida em conformidade com essa decisão; e por prêmio terá a vantagem, graças a este 
mesmo vigor da alma, de jamais se deixar surpreender por qualquer acontecimento que 
surja. (...) para quem está preparado e a espera, a violência de todas as desgraças se 
abranda; (Sêneca, Da tranqüil idade da alma - Superioridade e desprendimento do sábio) 
O sábio não precisa dar um passo tímido ou vacilante: sua fé em si mesmo é tão grande que 
ele não hesita em se dirigir ao encontro da fortuna, diante da qual jamais cederá. (Sêneca, 
Da tranqüilidade da alma - Superioridade e desprendimento do sábio) 

 

As mesmas idéias aqui desenvolvidas por Sêneca serão retomadas por Reis em seus 
poemas. Entretanto, num exame um pouco mais detido, veremos que os temas de Reis podem até ser os 
mesmos de Sêneca, porém a maneira de lidar com eles destoa, e muito, da do filósofo. Reis procura, 
através da sua arte poética, dominar esse nosso medo de morrer, que tantas vezes nos mata.  

Tomemos como exemplo, alguns trechos de seus poemas:  
 

“Senta-te ao sol. Abdica 
E sê rei de ti próprio.”  
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De acordo com o estoicismo, o homem que atinge um grau de sabedoria tal se via em 
consonância com a natureza e não se deixaria levar pelas paixões ou ser surpreendido com qualquer 
acontecimento de sua vida, quer bom ou mau. Nesse sentido, seria “rei de si mesmo” . O trecho portanto 
estaria em plena conformidade com a corrente filosófica que o autor se propõe a seguir. No entanto, 
Sêneca afirma ser importante ao homem que ele busque a vida pública ou outro tipo de ocupação que 
mais se adapte às suas características, e, se após essa busca, que é muito mais um reconhecimento do 
sujeito em relação ao seu mundo, ele não tivesse êxito, deveria então se fechar em si, exercendo uma 
individualidade moderada com o intuito de se desenvolver interiormente. Ora Ricardo Reis, já de 
imediato procura se refugiar do mundo quando postula Abdica. Mas abdicar de quê? Na postura 
ricardiana, a resposta poderia ser de viver. 

Essa mesma idéia aparece no poema dedicado ao seu mestre Caeiro:  
 

“Não há tristezas 
Nem alegrias 
Na nossa vida. 
Assim saibamos, 
Sábios incautos, 
Não a viver, 
Mas decorrê-la.” (grifos nossos) 

 

Aqui vemos claramente a postura de Reis, que leva às últimas conseqüências e até mesmo 
distorce o princípio estóico de não se deixar levar pelas paixões ao afirmar que não há tristezas nem 
alegrias na nossa vida.    

Neste poema também se observa a distância entre o devoto discípulo Reis e seu mestre 
Caeiro. Ë claro que esse afastamento é involuntário: quanto mais tenta se aproximar do mestre mais se 
distancia dele. Enquanto Caeiro vive a vida intensamente, Reis procura a contenção. Enquanto o mestre 
contempla a natureza, o discípulo procura ordená-la. Em outras palavras, Reis submete a objetividade 
pura do mestre a uma reflexão intermediada pelo aparato filosófico. E então a dúvida que se levanta pode 
ser sistematizada da seguinte maneira : por que Reis se afasta tanto de Caeiro se a sua intenção é seguí-lo? 
A resposta estaria na postura de ambos frente à vida, à natureza: Reis, ao contrário de Caeiro, tem medo 
de viver, de envelhecer e de morrer. Portanto, como dissemos anteriormente, através da poesia, Reis 
procura criar um mundo onde ele pode se sentir seguro. É como se, ordenando as palavras através de 
visão e forma clássicas, ele conseguisse conceber o mundo da maneira que ele gostaria que o mundo 
fosse.  Ou de acordo com Quesado (1976):  
 

“Consciente ainda do descentramento do homem na realidade existencial do século XX, o 
poeta se coloca numa posição de retração, de exílio do universo cultural numa ordem 
natural, propondo a fuga ao atual pela retomada do antigo, num constante pôr-se à margem”  

 

Para Reis, a poesia trata-se então de um conforto. Sua crença no paganismo não é de fato 
uma crença, mas sim uma religião como pensamento, doutrina. Na verdade, estamos em plena mitologia: 
é o pensamento nos deuses que consola, porém nos deuses figurados como mito. MOISÉS (1991).  
 

1. Horácio e Ricardo Reis 
 

Vi-des/ ut/ al-ta  II  stet/ ni-ve/ can-di-dum 
So-ra-cte/ nec/ iam  II  sus-ti-ne-ant/ o-nus 
Sil -uae/ la-bo-ran-tes  II  ge-lu-que 
Flu-mi-na/ cons-  II  -ti-te-rint/ a-cu-to. 
 
Vê o monte Sorate que se ergue 
Embranquecido pela neve espessa, 
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Suas florestas já não sustentam o peso do labor 
E o gelo agudo fixa seus riachos. 
(O inverno da vida, ode 9, li vro 1) 
 
Ao lon-ge os mon-tes têm ne-ve ao sol, 
Mas é su-a-ve já o fri-o cal-mo 
Que a-li-sa e a-gu-de-ce 
Os dar-dos do sol al-to. 
(Odes de Ricardo Reis, p.25) 

 

A paisagem de inverno, que abre a ode, é uma antiga metáfora da velhice.  Ao que parece, 
Horácio a emprestou de Alceu, poeta grego do séc. VI a.C.  Nessa ode o poeta é bem claro ao dizer que 
assim como o frio do inverno se combate com fogo e vinho abundantes, a incerteza, a velhice e a morte 
combatem-se de igual maneira, principalmente quando se tem juventude—a primavera da vida—com 
vinho, com música, com festa e com jogos inofensivos do amor, sobre os quais ele nos fala nas duas 
últimas estrofes dessa ode.  Embora seja perceptível um certo epicurismo do poeta, como parece ser o 
caso na quarta estrofe, Horácio, no entanto, em seu conselho na terceira estrofe “Permitte divis cetera”, 
demonstra seu ecletismo, seu desapego de qualquer ortodoxia.  O inverno e a lembrança da 
transitoriedade da vida também estão presentes na ode de Ricardo Reis.  Porém, em Reis falta o elemento 
sensual e o desprendimento legitimamente pagão de Horácio. Por exemplo, enquanto a Lídia de Ricardo 
Reis é uma interlocutora muda, cuja presença silenciosa e tranqüila é suficiente para satisfazer as 
aspirações do poeta, a Lídia horaciana é uma mulher que pode ter voz própria e estar em pé de igualdade 
com o poeta em sua busca pela feli cidade.  A ode de Horácio pode, até mesmo, tomar a forma de um 
diálogo em que há ciúmes, traições, triângulos amorosos, propostas de reconcili ação e entregas ao 
destino.  Como se vê na ode a seguir: 
 

Ode 3, 9 
 

-Horácio: 
Enquanto te era grato 

e nenhum jovem mais atraente abraçava 
teu cândido pescoço, 

floresci mais feli z que o rei dos persas. 
 

-Lídia: 
Enquanto não ardeste mais por outra 
e Lídia não ficava depois de Cloe, 

(eu) Lídia, de muito nome, 
floresci, mais gloriosa que a romana Ília. 

 
-Horácio: 

Agora me domina a trácia Cloe, 
instruída em doces ritmos e hábil na cítara, 

pela qual não temerei morrer, 
se os fados permitirem que a alma (minha) sobreviva. 

 
-Lídia: 

Abrasa-me com chama mútua 
Calais, filho de Ornito de Túria, 

pelo qual suportarei morrer duas vezes, 
se os fados permitirem que a alma (minha) sobreviva. 

 
-Horáco: 

E que tal se retorna a Vênus antiga 
e obriga os separados a um jugo de bronze? 

Se se despede a loira Cloe, 
e se abre a porta de Lídia rejeitada? 
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-Lídia: 
Embora ele seja mais belo que uma estrela 

e tua mais leve que a cortiça 
e mais iracundo que o violento Adriático, 

contigo gostarei de viver, 
contigo, de bom grado, morrerei. 

 

Esse aspecto humano do relacionamento entre o homem e a mulher desaparece em Ricardo 
Reis.  Nele restam apenas uma espécie de estoicismo radical e uma imitação de um ceticismo pagão do 
período da decadência latina: enquanto em Horácio o dom estóico (filosófico) é mais fraco que o vinho e 
o fogo do amor, que alegram a vida e fazem esquecer a sisudez, em Reis, por outro lado, as delícias da 
vida são substituídas por uma aceitação tranqüila do frio e da morte. 

Além dos temas e das imagens, há também semelhança formal entre as odes horacianas e as 
de Ricardo Reis.  O ritmo da poesia clássica latina não é, como costuma ser na poesia tradicional em 
língua portuguesa, produzido através da contagem de sílabas métricas tônicas e átonas, mas é baseado 
numa seqüência de sílabas que podem ser longas, terem a duração de duas sílabas, ou terem duração 
breve (representada pela brachia).  Os antigos dividiam essa seqüência de sílabas longas e breves em 
medidas de tempo menores chamadas pés métricos.  Além disso, havia também esquemas métricos 
tradicionais: estrofes padronizadas. O metro que Ricardo Reis emprega em muitas de suas odes, inclusive 
essa que acabamos de apresentar é a seqüência métrica 10-10-6-6 que é uma  reminiscência  de um desses 
esquemas métricos antigos, a estrofe alcaica latina.  O nome estrofe alcaica é derivado do poeta grego 
Alceo, que viveu no séc.VI aC.  Essa estrofe é composta de dois endecassílabos alcaicos, de um 
eneassílabo e de um decassílabo.    

Como vimos, Ricardo Reis é mais horaciano no plano estético-formal do que no campo das 
idéias—uma leitura, mesmo que superficial de ambos autores, deixa evidente a diferença entre as 
maneiras e ver e sentir do pio romano da era de Augusto e do pagão decadente criado por Fernando 
Pessoa.  Enquanto Horácio postula como premissas da vida feli z o festim e a comunhão, Ricardo Reis 
reinterpreta a sua maneira o carpe diem horaciano: para ele, colher o dia resume-se simplesmente a uma 
contemplação desapaixonada da vida, consciente da aproximação inexorável da morte, e consciente 
também que, embora ver seja preferível ao não ver, tanto a vida quanto a morte tem o mesmo valor na sua 
democracia dos valores universais: tanto faz colher o fruto ou não, de qualquer forma ele desaparecerá.  
 

2. Conclusão 
Portanto, o neoclassicismo de Ricardo Reis se afigura, desse modo, uma leitura atemporal 

do Classicimo da decadência, que nele detecta não a estrita obediência aos cânones petrificados senão a 
crise desses cânones em face do mundo novo que a idade média inauguraria. Leitura dum neoclássico 
moderno que devaneia, alienando-se da contemporaneidade, em busca dum Olimpo platônico, existente 
no pensamento e como pensamento. Ou, se preferir, como utopia intelectual. MOISÉS (1991). 

Na aceitação da ordem natural das coisas e na postura impassível do sujeito diante da 
realidade inexplicável consiste, segundo Reis, o ideal de perfeição humana que o poeta persegue, quer no 
plano da elaboração poética, quer no plano da elaboração poética. 
 

RESUMO: Ricardo Reis é considerado o heterônimo pessoano que incorpora a tradição poético-
filosófica clássica.  Reis crê no uso da filosofia de Sêneca para o controle do impacto da velhice, da dor e 
da inevitável morte.  Embora rejeite a celebração horaciana da vida, Reis tenta adaptar suas odes à 
métrica de Horácio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ricardo Reis; tradição; filosofia; poesia 
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Uma expressão tem sido, nas duas últimas décadas, repetida tão exaustivamente que 

podemos suspeitar de uma ação proposital para tornar a história da humanidade e a história cotidiana do 
homem matérias dissociadas dos sentimentos, das condições de vida das pessoas simples. Tal expressão 
acaba por considerar que as pessoas não são efetivamente responsáveis pela estruturação do Estado, pela 
alimentação do Poder e, também, pela subversão, desestabilização e desconstrução da Ordem instituída. 
Estamos falando do fim da utopia. 

Admitir o fim da utopia é o mesmo que aceitar o esvaziamento de nossa condição humana 
e, conseqüentemente, da importância dos valores e dos juízos estéticos e morais que gravamos 
incessantemente sob as páginas da história da humanidade. A utopia é matéria primária para a realização 
do homem enquanto componente do mundo. A utopia está para todos os homens, redimensiona-os em sua 
condição de agentes do processo civilizacional, porém não é sua responsabilidade manter a si mesma 
imaculada, como se fosse extemporânea. Cabe ao homem, que a aciona, atualizá-la consoante suas 
necessidades e suas expectativas. Esse homem não é só a elite que manipula a economia, a política, a 
religião e todos os outros suportes da ordem social, é, também, o populacho, que sustenta a Ordem, o 
Poder, o Estado e as Elites. Ambos os lados codificam seus anseios e os conduzem ao limite do provável. 
O provável é o permitido que não rompe com o equilíbrio sócio-moral; no entanto se esse equilíbrio se 
torna insuficiente para alimentar a massa popular, ela pode se insurgir contra a elite que parece controlá-la 
para impor as suas vontades e, assim, manter-se nos níveis mais elevados da pirâmide social. Essa 
insurreição implica a reordenação dos princípios utópicos e a reelaboração das elites. Tal gesto não atinge 
apenas o populacho, pois caso ele não atenda mais às expectativas das elites, elas tratam de formular 
novas tendências comportamentais e substituir valores e juízos em troca de um prazer estético forjado na 
cultura do gosto. 

Sentimo -nos, então, tentados a encontrar uma resposta para a pergunta que nos preocupa: 
vivemos o fim da utopia? Ousamos afirmar que não. Tanto para a história cotidiana, que serve de material 
para a escritura da versão oficial, quanto para a produção literária, a utopia é um registro territorial e 
temporal subordinado aos desejos do homem. Os procedimentos pelos quais os desejos humanos 
manifestam a utopia são o que chamamos, no tópico anterior deste capítulo, de princípios utópicos. Tais 
princípios são referenciais que estimulam a busca por um território justo e por um padrão de vida digno. 
A busca conduz à tentativa de realização desse território e desse padrão de vida. Isso significa que os 
princípios utópicos podem, quando dimensionados pelas necessidades e angústias humanas, subverter a 
ordem instituída em prol de uma nova ordem social. Incluem-se aí a ordem moral, a ordem estética e a 
própria ordem histórica. A subversão dos valores e dos juízos, sejam eles pertencentes à esfera do 
religioso ou do político, da aristocracia ou da burguesia, é sempre uma ação de risco e é como risco que a 
utopia, enquanto extrato sócio-moral, adquire importância e passa a fundamentar os desejos humanos de 
salvação e de igualdade. 

No medievo, as utopias são, segundo Hilário Franco Jr, reunidas sob quatro formas: a 
utopia da Abundância (a Cocanha), a da Justiça (o Milênio), a do Sexo (a Androgenia) e a utopia-matriz 
(o Paraíso) 1. Todas, direta ou indiretamente, resultam numa crítica ao contexto estabelecido, denunciando 
a não-aceitação às regras impostas porque não mais conseguem justificar as diferenças sociais entre 
indivíduos de uma mesma comunidade. O senso de limites e o desejo de ultrapassá-los permitem ao 
homem o vislumbre de um mundo possível, e essa noção desperta-lhe a vontade indubitável de lutar por 

                                                 

1 - Cf FRANCO  JR. , Hilário. As utopias medievais. – São Paulo: Brasiliense, 1992. 
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seus direitos, apregoando-os, alterando a realidade efetiva para lhe garantir o direito ao simulacro da 
efetividade, nem que isso ocorra somente no nível diegético 2 da narrativa. 

Alcançar a utopia consiste na tentativa de concretização do não-lugar, do território, como 
já vimos no capítulo anterior, alimentado pela ânsia de encontrar no indizível a resposta para todas as 
angústias, incertezas e paixões que conduzem o homem. Ela é, ainda, 

 

uma expressão de desejos coletivos de perfeição, quase sempre de retorno a uma situação 
primordial da humanidade. Por isso seus materiais são freqüentemente míticos ainda que 
redespertados e organizados em função de um momento histórico [...] a imaginação utópica 
é um produto da História que nega a História” 3 
 

O referencial do mito é o símbolo, e este é mais do que uma simples estrutura orgânica de 
algum fenômeno social, pois sua compleição é residual. Isto significa que o símbolo não se sustenta 
unicamente com os atributos que lhe são imputados por determinada época. Ele se renova sem perda de 
elementos, sofrendo o constante acréscimo de valores e de juízos estéticos e morais, num processo 
acumulativo que lhe permite a identificação com diferentes grupos em diferentes épocas, conquistando, 
portanto, o direito à eternidade. Essa eternidade característica do símbolo impregna o mito para dele 
reconduzir e reformular o próprio conceito de perfeição que estimula a continuidade do homem como ser 
histórico, social, moral e estético. 

Em função das obras a serem analisadas — O fabliau da Cocanha, anônimo francês do 
século XIII, e O país da Cucanha, de Ilse Losa, obra do século XX — e porque abordamos a utopia e sua 
modalidade kitsch, preferimos considerar o símbolo e o mito sob o prisma do fenômeno social, pois neles 
enxergamos a responsabilidade de dar consistência à ordem social, gerando um ciclo de compatibilidades 
cujo objetivo é ser a expressão da sociedade perfeita. 

Segundo Heinrich Lausberg, “na implicação real de fenômeno e símbolo [...] sociais , o 
fundamento para a denominação concreta de um fenômeno social é dado pelo seu símbolo instrumental 
(ou convencional) [...].” 4; assim, no medievo, o símbolo instrumental do mito da utopia está associado a 
um território de fartura, de igualdades, de realizações de todos os prazeres que a ordem moral instituída 
proíbe e penitencia. Esse território é, normalmente, um paraíso às avessas, como o Paraíso da Rainha 
Sibila5 ou a maravilhosa terra da Cocanha. 

O encontro de uma terra com tamanha prodigalidade é, no mínimo, a melhor bem-
aventurança que pode alcançar um homem aprisionado ou pela miséria ou pelas regras de conduta moral. 
O mecanismo de funcionamento de tais realidades utópicas sistematiza as necessidades primárias do 
homem e o coloca diante das singularidades materiais, limitando-se a provocar, indiretamente, uma 

                                                 

2 - Cf. REIS, Carlos & LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de teoria narrativa. – São Paulo: Ática, 
1988, p. 130: “A expressão nível intradiegético (ou diegético) refere-se à localização das entidades 
(personagens, ações, espaços) que integram uma história e que, como tal, constituem um universo 
próprio”. 
3 - FRANCO JR, Hilário. Op. cit., p. 12. 
4 - LAUSBERG, Heinrich. Op. cit., p. 161-2, § 224. 
5 - N.E.: Antoine de La Sale, a pedido de Agnes de Borgonha, duquesa de Bourbon, relata a expedição 
ocorrida em 18 de maio de 1420, ao Monte da Sibila. A expedição foi organizada pelo Papa Urbano de 
Lemosin (o próprio La Sale anota dúvidas quanto ao papado na época: Inocêncio em 1352; Urbano em 
1362 e Urbano de Lemosin em 1377, ano que o autor considera mais provável em função da excomunhão 
dos que haviam estado no tal Paraíso), a fim de encontrar a cova da rainha Sibila. A busca se dá depois 
que um cavaleiro e seu escudeiro encontram a entrada para o Paraíso da rainha Sibila e lá permanecem 
por algum tempo, até que o cavaleiro, arrependido, retorna e pede perdão ao Papa. Este, recusando-se a 
perdoá-lo acaba por o empurrar definitivamente para os prazeres pecaminosos que o tal paraíso 
proporcionava. Ciente das conseqüências de sua atitude punitiva, o Papa ordena a expedição que procura 
o cavaleiro para levá-lo de volta ao papado, a fim de lhe conceder o perdão. A confirmação de que o 
jovem resolvera ficar definitivamente na cova da rainha, com suas próprias palavras: “Amigos meus, se 
ouvires dizer que andam em busca de um cavaleiro muito arrependido de seus pecados, a quem o Papa 
não quis perdoar, porque havia estado na cova da rainha Sibila, diga-lhes que sou quem tendo perdido a 
vida da alma, quis salvar a do corpo. A quem perguntar por mim, diga-lhe que me encontrará em 
companhia daquela famosa rainha.”, é o motivo principal por que o Papa manda fechar o acesso à cova. 
A entrada, no entanto, segundo Antoine de La Sale, encontra-se perfeitamente acessível. 



Izabel Cristina Augusto de Souza FARIA       

 

 

439

releitura da realidade efetiva tendo como modelo o simulacro da efetividade; neste caso, o paraíso às 
avessas. Um raro exemplo encontramos n’O fabliau da Cocanha, anônimo francês de meados do século 
XIII. Nela, a sociedade que o ouvinte / leitor vislumbra é a de negação absoluta daquela em que ele se 
encontra inserido, e o reflexo dessa negação é a satisfação de que o mundo pode ser organizado consoante 
os seus próprios desejos, por mais absurdos que possam ser. 

A Cocanha, na Literatura, é uma utopia e também um mito. Como utopia trata de 
formalizar uma sociedade idealizada, um “contramodelo” da realidade efetiva, como destaca Jacques Le 
Goff 6, porque consegue fornecer alimentação, vestuário e prazeres a todos sem distinção: 

 

A terra tem o nome Cocanha; 
Quem mais lá dorme, mais ganha: 
[...] 
Pelos caminhos e pelas estradas 
Encontram-se neles as mesas da lei, 
E em cima brancas toalhas postas, 
Onde se pode comer e beber 
Tudo o que quiser sem nenhuma educação, 
Sem oposição e sem proibição 
Cada um pega tudo que manda seu coração, 
Alguns peixes, outros carne; 
Se cada um deseja pegar uma carne 
A terá à sua vontade; 
Carne de cervo ou de ave voadora 
Quer assada, quer ensopada, 
Sem pagar nenhuma cota 
Nem depois de comer nem de contar lorota. 
[...] 
As mulheres ali são muito belas, 
As damas e as virgens 
Pega quem tem necessidade delas, 
Sem ninguém aborrecer, 
E feito tem seu prazer 
Tanto como quer e ao léu; 
Por isso não são censuradas, 
Ao contrário serão muito mais honradas. 
E se acontece por ventura 
Que uma mulher se interesse 
Por 1 homem que ela vê, 
Ela o pega pelo meio [d]a estrada 
E faz sua vontade. 
Assim fazem uns aos outros bondade. 7 
 

                                                 

6 - Cf. LE GOFF, Jacques. Prefacio. In: Cocanha: a história de um país imaginário. – São Paulo: Cia 
das Letras, 1998, p. 11. 
7 - VÄÄNÄNEN, Veikko. Le fablieu de Cocagne. Edição conforme manuscrito da Biblioteca Nacional de 
Paris, fr. 837, fol. 167Vºa – 168rºb. In: Neuphilologische mitteilungen. n. 48, p. 3-36, 1947: “[...] Li païs 
a a non Cocaingne; / Qui plus i dort, plus i gaaingne: / […] / Par les chemins et par les voies / Trueve l’en 
les tables assises, / Et desus blanches napes mises, / S’i puent et boivre et mangier / Tuit cil qui vuelent 
sanz dangier; / Sans contredit et sanz desfensse / Prent chascuns quanques son cuer pensse, / Li uns 
poisson, li autres char; / S’il en voloit chargier .j. char / Si l‘avroit il a son talant; / Char de cerf ou d’oisel 
volant / Qui veut em rost, qui veut em pot, / Ne já n’i paieront escot / N’aprés mangier n’i conteront / [...] 
/ Lês fames i par sont tant beles, / Les dames et les damoiseles / Prent chascun qui afere en a, / Ja nus ne 
s’em coroucera, / Et si en fet a son plesir / Tan comme il veut et par loisir; / Ja por ce n’em seront 
blasmees, / Ainz em sont mout plus honorees. / Et s’il avient par aventure / C’une dame mete as cure / A 
.j. homme que ele voie, / Et si en fet as volenté. / ainsi fet l’uns l’autre bonté. / [...].” 
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E enquanto mito, a Cocanha é a alegoria exemplar. Heinrich Lausberg explica os 
acontecimentos mitológicos: 

 

O exemplum [...] consiste num facto fixado historicamente (ou mitologicamente, ou 
literariamente) o qual é posto em comparação com o pensamento propriamente dito. 
[...] 
O exemplum pode ser formulado em forma longa ou breve [...]. Se o pensamento 
propriamente dito for deixado de lado, surge então, a partir da formulação longa, a alegoria 
historicizante (ou mitologizante, ou literariamente tipologizante) [...]. 
[...] 
A alegoria pode também tornar-se princípio de interpretação, quando, p. ex., se atribui, 
devido à modificação da situação, um novo sentido ao discurso de uso repetido. 8 
 

A princípio, o termo repetição parece indicar apenas o uso exaustivo de uma só palavra ou 
de grupos de palavras e frases, no entanto quando optamos por estimular uma imagem ou uma sensação a 
fim de despertar no ouvinte / leitor a disposição imediata para alcançar o que pertence ao plano do 
imaginário, também estamos fazendo uso da repetição como figura de retórica. Então, a repetição, n’O 
fabliau da Cocanha, objetiva ratificar uma ordem que subverte a ordem comum, e essa repetição tem, 
ainda, um valor acumulativo, pois tanto intensifica o desejo de tomar posse de uma realidade organizada 
consoante as necessidades básicas e racionais do homem, quanto promove a concretização da matéria 
plástico-descritiva. Sobre isso, recorremos a Heinrich Lausberg: 

 

A acumulação pormenorizante e concretizante é designada (tal como a repetição) com os 
termos referidos no § 366 [na repetição dos mesmos corpos de palavra; na repetição apenas 
de pensamento, sem que os mesmos corpos de palavra sejam repetidos] e consiste na 
diérese do pensamento em vários pensamentos parciais coordenados, que surgem como 
enumeração [...], constituído por frases inteiras, ou por grupos de palavras sintaticamente 
não independentes, ou como enumeração de palavras isoladas ou de formas sintaticamente 
livres. O objecto que se pretende pormenorizar pode ser um pensamento, em que se emite 
um juízo, uma pergunta ou uma exigência, ou pode ser igualmente um objecto concreto de 
exposição. 9 
 

A pormenorização do objeto em questão, no caso a terra da Cocanha, implica a 
supervalorização dos detalhes que compõem as urgências cotidianas do homem no medievo, como vemos 
no quadro de Pieter Bruegel, do século XVI: 

                                                 

8 - LAUSBERG, Heinrich. Op. cit., p. 241-2 e 251, §404-424. 
9 - LAUSBERG, Heinrich. Op. cit., p. 218, § 369. (O acréscimo em itálico é nosso, tendo como base os 
tópicos relacionados no parágrafo citado). 
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O que predomina é a ociosidade, a comilança, incluindo aí os próprios alimentos se 
dirigindo às pessoas, como o porquinho assado, com a faca (no canto superior esquerdo do quadro), e o 
ovo com perninhas e uma colherinha (no centro da margem inferior), indicando sua disposição para 
alimentar aquele que os desejar. Também temos elementos pertencentes a grupos sociais distintos, 
camponeses e cavaleiros, misturados nesta festa de fartura e preguiça, indicando que a Cocanha é um 
território em que todos são iguais. 

Isso provoca uma atenção especial aos que se deixam encantar por este mundo possível; 
afinal, a sedução é uma arma tanto empregada pelo Bem quanto pelo Mal, e que pretende atingir o 
homem tanto pela dor quanto pelo prazer. Os paraísos às avessas arquitetados na Idade Média indicam o 
caminho do prazer, tentando tornar palpável o que só existe como utopia e mito cosmogônicos. Tais 
paraísos adquirem tanta importância e sugerem tão bem a materialização do patrimônio racional e 
edênico do homem, que conquistam o direito à busca, ao mapeamento de sua Geografia do Maravilhoso , 
como “A descrição do país da Cocanha”, do século XVII: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utopia vigorosa, a Cocanha é pintada por Bruegel no século XVI, e retratada no mapa 
anônimo do século XVII, numa tentativa de concretização geográfica do não-lugar. Esse mapeamento do 
não-lugar confere credibilidade à utopia da Cocanha, predispondo os ânimos do fruidor da obra a 
procurar o lugar paradisíacos em sua própria geografia. E atravessando os tempos, também o século XX 
se inspira neste espaço e tempo utópicos para dar consistência à sua Cocanha, como faz Glauco 
Rodrigues: 

 
 
 
 
 
 
 

O País da Cocanha. Alte Pinakothek, Munique, 1567. In: GÊNIOS da 
pintura: Bruegel. – São Paulo: Abril Cultural, n. 23,  s.d., il. XII. 

Descrição do país da Cocanha – gravura pintada à mão, 1606. (Coleção Remondini, Milão. 
Foto da cópia nº 1671, cedida pela profª Cleodes P. J. Ribeiro) In: FRANCO JR., Hilário. 

Cocanha: a história de um país imaginário . – São Paulo: Cia das Letras, 1998. 

Le Pays de Cocagne, Glauco Rodrigues. (sem 
referências)  
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Neste quadro, o artista resgata o ovo com perninhas que perambula, agora, no meio de vasta 

vegetação, compondo um ambiente tropical e selvagem; acrescenta, ainda, talvez no lugar dos cavaleiros, 
um olhar (no centro da margem inferior) que nos especula por trás das plantas, como se fosse o espelho 
que reflete o olhar do próprio espectador, em busca de suas angústias e de seus desejos. O quadro de 
Glauco Rodrigues, uma reescritura do quadro de Bruegel, insere na tela uma série de elementos distantes 
do universo da Cocanha original. Isto significa acréscimo e, aqui, claramente, de fragmentos de 
composições diversas, dando nova consistência à terra da Cocanha: a de tropicalidade e a de 
individualidade. 

Ultrapassando as fronteiras do tempo, como vimos nas artes plásticas, a utopia da Cocanha 
também chega até nós numa Literatura Infantil que, a pretexto de entreter, toma como lição conservadora 
e controladora a utopia da Cocanha, destilando desconfiança sobre o mito que deveria compor alegorias 
exemplares de solidariedade, fartura e justiça. É o caso de “O país da Cucanha”, conto do século XX, de 
Ilse Losa. No conto ocorre a desconstrução da utopia original para dar lugar a um princípio utópico 
regido consoante a precisão da modernidade: a regulamentação do tempo, do espaço e, portanto, da 
produção. A esta utopia de acréscimos e fragmentos chamamos utopia kitsch. 

Para compreendermos a passagem da utopia à utopia kitsch, é preciso recordarmos um 
escritor russo, ainda não editado em língua portuguesa, mas nem por isso menos importante: Andrei 
Platonov. No final da década de 20, Andrei Platonov escreve Chevengur, obra que trata da utopia 
camponesa 10. Na década de 60, trechos do romance começam a circular, mas somente na década de 80 é 
publicada a versão completa em russo. Andrei Platonov tem na Literatura do Leste Europeu um status 
significativo, pois aborda a realidade efetiva do bloco socialista russo sob uma nova óptica estética e 
moral. Com sua obra inaugura uma nova ordem utópica: a utopia de Platonov, aquela que desmantela os 
fundamentos das estruturas sociais da Rússia stalinista, a fim de reerguer das ruínas urbanas assoladas 
pelo progresso da máquina, da ferrovia, a complacência, a angústia humana e individualizada da busca 
pela perfeição. Como essa busca não se realiza plenamente, o homem mergulha doentiamente na sua 
individualidade, enchendo-se de dor e decepção, perdendo o senso de coletividade para isolar-se num 
mundo de manipulação, exploração e empobrecimento crescentes. O resultado, claro, é a violência e a 
aniquilação daquilo que um dia representou o ideal da massa organizada em prol de um patrimônio 
político, institucional, moral e estético coletivizado pela Revolução. A utopia de Platonov, então, 
formaliza o descompasso do tempo, que sai da precisão do cronômetro para a apatia existencial do 
homem individualizado, e a desconstrução de uma realidade, agora, fragmentada, pela sobreposição dos 
valores estéticos institucionalizados aos valores estéticos mitologizantes. 

A utopia de Platonov anuncia uma nova tomada do tempo histórico e da própria história, 
baseados na desilusão e no desmonte de uma ordem revolucionária e coletiva. E isto foi o suficiente para 
que gerassem a expressão com que iniciamos este tópico: o fim da utopia. Equívoco perigoso, pois a 
desilusão existencial e o desmantelamento da sociedade que parecia perfeita são apenas impressões do 
artista sobre o Estado stalinista e foi a perseguição movida por esse regime que obrigou Andrei Platonov a 
viver exilado em sua terra, apagado das rodas de escritores, ignorado pela intelectualidade da Revolução, 

                                                 

10 - Cf. JAMESON, Fredrick. As sementes do tempo. Trad. José Rubens Siqueira. – São Paulo : Ática, 
1997, p. 91-2: “A relação camponesa com o campo e com a terra é, nesse texto, sobredeterminada ou 
redobrada pela destruição do próprio modo camponês de produção. A data de sua composição (1927-
1928) deixa claro que Chevengur tem muito pouco a ver com as enormidades da coletivização forçada de 
Stalin, sem falar do terror e do sistema de gulag, que só tomou forma depois de o livro ter sido 
completado. Trata-se, de fato, de um romance histórico, que começa num tempo pouco anterior às 
próprias revoluções de 1917, e termina num ponto posterior à implementação da Nova Política 
Econômica, em 1923, o retardado Armageddon no qual, como nos mitos nórdicos, a aldeia utópica de 
Chevengur é inteiramente destruída por bandidos contra-revolucionários que assassinam toda a 
população. O que parece é que essa é a solução inesperada, mas correta, para o difícil problema de como 
finalizar um texto utópico; e sublinha a relação constitutiva entre essa Utopia em particular e a violência e 
o sofrimento que são suas precondições, divergindo nisso de muitos outros textos utópicos tradicionais 
que pretendem de alguma forma resolver ou eliminar o negativo enquanto tal. / De fato, a abertura do 
romance também pressupõe o sofrimento como o seu dado mais fundamental: o empobrecimento é, 
realmente, a operação que elimina a aparência do mundo e das coisas e o “enorme mundo natural em 
colapso” [...] aos poucos entra em foco como o verdadeiro fundamento do próprio Ser, uma paisagem 
devastada, coberta de vegetação seca, cheia de fendas e buracos, por onde organismos humanos 
dolorosamente se arrastam ou manquejam, ou se sentam, perplexos com a experiência da própria 
existência.” 
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ainda que tenha participado ativamente dos movimentos e dos conflitos, e isso lhe custou toda sua obra, 
que só na década de 80 começou a ser resgatada. Com a recuperação desta narrativa de desilusão, 
percebeu-se que a grande questão que sua obra destilava e que amedrontava o socialismo duro de Stalin 
era a emoção. 

Investir em personagens sensibilizados pela realidade arruinada e pela vida empobrecida 
pelo esfacelamento da utopia socialista (um mundo igualitário, justo, abundante e, portanto, paradisíaco) 
não é a supressão dos princípios utópicos e, sim, uma distopia. E a distopia, mesmo sendo uma anomalia 
que atinge o senso estético e moral da coletividade e do indivíduo, não é o fim da utopia. É, ao contrário, 
a transição que permite a instalação de uma nova ordem utópica, porque se no medievo bastava responder 
ao Poder com uma utopia mitologizante como a terra da Cocanha, na modernidade, como afirma 
Immanuel Kant, “é absolutamente necessário ao entendimento humano distinguir entre a possibilidade e a 
efetividade das coisas” 11. E, assim, da desestruturação agônica do sistema socialista russo, caminhamos 
em direção a uma utopia que só faz acrescentar a si todos os modelos de espaço, de tempo, de moral e de 
estética que possam, num conjunto indefinido, sustentar as variantes do Poder sem correr o risco de 
perder o controle sobre a coletividade, pois direciona suas atenções para a formação do indivíduo e da 
classe a que pertence: a utopia kitsch. 

Utopia kitsch que encontramos na ilustração de Tato Gost para a obra Doce, doce... e quem 
comeu regalou-se!, da brasileira Sylvia Orthof. Quando opta pelo pastiche do quadro O País da Cocanha 
de Pieter Bruegel, o que o artista moderno faz é escrever sobre a obra clássica a sua versão para a cena, e 
esta condição de palimpsesto a que submete a obra original é que lhe atribui as características da cultura  
kitsch: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta cena não temos os alimentos ambulantes, mas temos todos os homens igualados na 
ociosidade e no espírito festivo, e os contrários se completam e se ajudam, como o gato e a rata, que são 
enamorados e, por isso, dormem enroscados um no outro. No conto de Ilse Losa, outro exemplo de utopia 
kitsch, o narrador nos apresenta um país chamado Cucanha, também caracterizado pela fartura: 

 

Há dois rios no País da Cucanha. Num corre caldo verde com suculentas rodelas de 
chouriço, e noutro chocolate líquido e quente. De qualquer um deles os peixes saltam para 
os cestos de quem os chama e depois, na cozinha, pincham alegremente para dentro da 
sertã, sempre preparada para os fritar. Franguinhos, grelhados e tostadinhos, voam pelo ar. 
Basta um leve aceno e vêm direitinhos parar ao cesto do freguês. Os porcos passeiam-se 
pelas ruas, de lombo assado e com faca espetada nas costas para quem quer servir-se de 
imediato Oh sim, no País da Cucanha esperam-vos grandes surpresas.12 
 

                                                 

11 - KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo . Trad. Valério Rohden e Antonio Marques. – 2. ed. 
– Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 243, 
12 - LOSA, Ilse. O País da Cocanha. In: —. O rei Rique e outras histórias. – Porto: Porto, 1989, p.14. 

Pastiche de Tato Gost (datado no canto direito, 1985), para O país da 
Cocanha, de Pieter Bruegel (século XVI). In: ORTHOF, Sylvia. – 3. ed. 

– São Paulo: Paulus, 1987. 
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Até aqui, a descrição plástica do país imaginário está próxima à d’O fabliau da Cocanha, 
em cujos rios correm os melhores vinhos, ao invés de caldo verde e chocolate — neste momento temos, 
por exemplo, o acréscimo que procura credibilizar a matéria narrada — e do quadro de Bruegel, bem 
representada na ilustração de Júlio Resende, apesar da substituição kitsch de parte dos alimentos numa 
técnica de bricolagem (a melancia e a abóbora): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Após essa estimulante descrição que nos permite vislumbrar uma terra prodigiosa, o 
narrador passa a destilar lições morais, mas não as lições exemplares comuns das alegorias mitológicas, 
como vimos anteriormente, e, sim, ensinamentos de moral útil, objetivando colocar em xeque os valores e 
os juízos estéticos e morais que esse espaço indefinido, despregado do mapa convencional, destila em seu 
ouvinte / leitor, levando-o a ansiar pela concretização de uma realidade desprovida de compromissos. A 
suspeição sobre a importância de se alcançar tal país tem início quando o assunto é trabalho e estudo: 

 

Todos os habitantes dormem horas a fio. Ninguém estuda, nem se informa. Por isso não há 
outro assunto para conversas do que sobre comidas, bebidas e João-Pestana. 
É assim que velhos e novos passam os dias no País da Cucanha, pois a lei da mandriice é 
igual para todos. “Uma bela vida!” talvez se conclua. Mas será mesmo uma bela vida? 
Alguém quer experimentar? 13 
 

Apesar da suspeita lançada pelo narrador, ele ainda oferece a chance de o ouvinte / leitor 
embarcar nessa aventura. Tal oportunidade, no entanto, não deixa de estar temperada — falando da 
Cocanha — com algum ingrediente que provoca receios no ouvinte / leitor e, assim, ao invés de estimulá-
lo para a busca e realização da utopia em seu estado puro, acaba por levá-lo a desistir da busca desta terra 
propensa à malandragem: 

 

Se sim, aconselho-lhe que tome nota de como se vai lá ter: o País da Cucanha fica a um 
milhão de quilómetros por detrás do Ano Novo. Está cercado por uma muralha espessa, 
toda ela feita de bolo-rei. Tem de comer bolo-rei, bolo-rei e mais bolo-rei até sair de dentro 
dessa extraordinária terra. 
Ao desejoso comilão, prestes a abalar para lá, desejo que não fique tão enjoado de bolo-rei 
que já não lhe vá apetecer gozar as lambarices à sua espera. E boa viagem! 14 
 

A gula é o principal empecilho, pois é preciso devorar uma parte da muralha de bolo-rei 
para se chegar à terra de fartura e, aí, o excesso é o ponto desanimador, pois esgotada a gulodice, o que 
mais chama a atenção? Talvez a inexistência de um tempo cronometrado pelas obrigações do trabalho e 
do estudo. Só que esse não-tempo também é um excesso que esse narrador da Literatura Infantil 
portuguesa procura tornar negativo para o ouvinte / leitor e, assim, essa Cocanha moderna perde para a 
Cocanha medieval. 

A ilustração de Júlio Resende mostra as pessoas observando de longe, especulando o país 
isolado por uma muralha antagônica, pois se não for devorada impede a entrada do homem, e se o homem 
devorá-la, acaba repelido graças ao enjôo, à ânsia própria de quem come mais do que o estômago suporta. 
Logo essa terra parece predisposta a jamais ser alcançada: 

                                                 

13 - LOSA, Ilse. Op. cit., p. 14-5. 
14 - Ibidem, p. 15. 

  

Ilustração de Júlio Resende para o conto O país da Cucanha. In: LOSA, 
Ilse. O rei Rique e outras histórias. – Porto: Porto, 1989. 
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A Cocanha medieval ignora o trabalho e o estudo, porque é fruto do século XIII, aquele em 
que, de um lado, crescem as corporações (que aplicam a máxima do trabalho para se conquistar a fortuna) 
e, por outro lado, são intensificados os sistemas educacionais (que incentivam a máxima do estudo para se 
dominar novos conhecimentos)15. A implicação desse gesto de desprendimento intelectual e financeiro 
encontramos nos seguintes versos: 

 

Não tenho grandiosíssima idade, 
[E] por isso não sou eu menos sábio. 
Uma coisa devem saber: 
“Que em barba grande não há saber”; 
Se os Barbados a sabedoria tivessem 
Bodes e cabras também o seriam. 
Não valorizem a barba, 
Os que a têm grande não têm meia inteligência: 
Os jovens [têm] muita tenência. 
[...] 
E é a terra tão rica 
Que as bolsas de dinheiro 
Ali jazem ao longo do chão; 
Morabetinos e bizantes 
Por toda [parte] inúteis ali estão; 
Ninguém ali compra nem vende não. 16 
 

Aqui, vale a utopia em seu estado primevo de reordenação da sociedade, da recusa ao 
Poder, ao Estado e a aproximação igualitária com a elite. Essa utopia pura  não identificamos na 
modernidade, pois nela o tempo não pode ser recusado e, conseqüentemente, nem o trabalho, nem o 
estudo. A sociedade moderna utiliza o tempo teórico para forjar um espaço que subverte os modelos 
oficiais, simulando uma liberdade absoluta de escolha. Esse tempo teórico é a miniaturização do tempo 

                                                 

15 - Cf. FRANCOJR. Hilário. Cocanha: a história de um país imaginário. – São Paulo: Cia das Letras, 
1998. 
16 - VÄÄNÄNEN, Veikko. Le fablieu de Cocagne. Edição conforme manuscrito da Biblioteca Nacional 
de Paris, fr. 837, fol. 167Vºa – 168rºb. In: Neuphilologische mitteilungen. n. 48, p. 3-36, 1947: “N’est 
mie trop grans mes aages, / Por ce ne sui je pas Manis sages. / Une chose poez savoir: / Qu’en grant brabe 
n’a pas savoir; / Se li barbé le sens seüssent, / Bouc et chievres mout en eüssent. / A la barbe ne baez mir, 
/ Tels l’a grnat n’a de sens demie: / Assez ont de sens li jone homme. / [...] / Et tant est li païs pleniers / 
Que lês borsees de deniers / I gisent contreval les chanz; / De marbotins et de besanz / I trueve l’em tout 
neent; / Nus n’i achate ne ne vent. 

Ilustração de Júlio Resende para o conto O país da Cucanha. In: LOSA, Ilse. O rei 
Rique e outras histórias. – Porto: Porto, 1989. 
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real que permite a análise do impacto das ações pretendidas 17, em nosso caso, sobre o ouvinte / leitor. O 
ouvinte / leitor é levado, portanto, a se ver como receptor de uma estrutura social que apenas acumula 
informes acerca dos valores, dos juízos e das novas padronagens estéticas e morais, concretizando o que 
julga ser os anseios da coletividade, mais do que nunca, preocupada em forjar as expectativas individuais 
de seu público. 

Assim, não chegamos ao fim da utopia, pois continuamos a persegui-la em sua nova 
consistência: sua atualização kitsch, que toma como base fragmentações de valores estéticos e morais, 
numa alteridade — própria do pós-guerra — que percebe o todo, particularizando suas partes, a fim de 
não precisarmos nos precipitar na absoluta numinosidade da utopia pura . 

 

RESUMO: este trabalho desenvolve algumas reflexões teóricas acerca dos traços identitários da Idade 
Média na moderna Literatura Infantil Portuguesa. Lendo as utopias, temos em O fabliau da Concanha, 
anônimo francês (século XIII) e no conto O país da Cucanha, de Ilse Losa (século XX), o 
redimensionamento do espaço utópico da sociedade ideal, transitando do território do não-limite, para o 
limitado pela conduta moral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil; Literatura Medieval; Utopia da Cocanha; Utopia Kitsch. 

                                                 

17 Cf. JAMESON, Fredric. Op. cit., p. 16-81. 
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    Othman usou o instrumento na mesa de Gulliman. Seus dedos digitaram a pergunta com toques 
hábeis: "Multivac, o que você gostaria para si mais do que qualquer outra coisa?" 

    O momento entre a pergunta e a resposta esticou-se insuportavelmente, mas nem Othman nem 
Gulliman respiravam. E houve um barulho e um cartão saiu. Era um cartão pequeno. Nele, em letras 

precisas, estava a resposta: 
    "Eu quero morrer". 

Isaac Asimov – Todos os problemas do mundo. 
 
 
ABSTRACT: A recognized phenomenon and widely studied in relation exists the many writers who had 
dealt with the relations between the machine and the man: the complex of Frankenstein. Would be this 
the case of the short story Civilização and i ts subsequent novel A Cidade e as Serras, of Eça de Queirós?  
 
KEYWORDS: Eça de Queirós, Civilização, A Cidade e as serras, distance like a social’s product. 
 
 

Ao escolher como subtítulo para seu famoso Frankenstein a expressão “o prometeu 
moderno”, Mary Shelley encontrou uma adequação maravilhosa para uma era em que a ciência se 
predispunha, afinal, a lançar suas mãos além dos curtos limites que até então havia habitado. 

Neutro na guerra entre os titãs e os olímpicos liderados por Júpiter, Prometeu, recebido no 
seio dos vencedores, desce à terra e como vingança contra o novo deus, que exterminara sua raça, 
concebe uma criatura feita de barro e animada do néctar divino fornecido por Minerva, deusa amiga da 
estratégia e da sabedoria. A esta criatura, Prometeu dota, também, da fidelidade do cavalo, da força do 
touro, da esperteza da raposa, da avidez do lobo – como última missão, para igualar sua criação aos 
deuses, presenteia-lhe com o último elemento necessário para criar uma civilização: o fogo, roubado, o que 
lhe vale a condenação de, acorrentado a uma rocha, ter seu fígado devorado diariamente por uma águia. 

Da mesma forma, o doutor Frankenstein, do título, cria a vida desafiando os desígnios da 
criação e passa a ser atormentado por ela, que, ao contrário do que ele pensa, não pode ser controlada 
pois se trata de um ser senciente, atribulado por suas próprias vontades. 

Ao passar dos anos o padrão de Mary Shelley foi usado para ilustrar toda uma série de 
obras que dão vazão aos medos mais íntimos do homem diante de suas criações. Esse padrão pode, ainda 
hoje, ser visto em grandes fatias da produção da indústria cultural e versa sobre a idéia de que o homem 
deveria “reconhecer seus limites” diante de mistérios que não deveriam ser explorados. 

Assim, computadores maquiavélicos se aproveitam da consciência que lhes demos para nos 
transformar em pilhas alcalinas (como na série Matrix, dos irmãos Wachovski), simplesmente nos 
exterminar (Exterminador do Futuro, 1, 2, 3 etc... ou no mais clássico 2001), nos prender em engrenagens 
repressivas que destroem nossa privacidade e individualidade (o recente Minority Report) ou, mais 
sofisticadamente, é a humanidade que se torna algoz de seres que espelham nossa crueldade (Blade 
Runner, A.I.). Esses mínimos exemplos cinematográficos não refletem, claro, toda a amplidão dessa noção 
que se espraia pelo inconsciente coletivo e à qual podem ser atribuídas, em último caso, rebeliões de 
trabalhadores acossados pela robotização das indústrias e decisões pontificais emitidas pelo Vaticano que 
estão claramente em dissonância com as transformações que o mundo sofreu no último século. 

A ilusão de que podemos viver com o que temos e que todo avanço traz, em si, uma ameaça 
à nossa sobrevivência como espécie ou indivíduos é mais bem explicitada nas teses expostas em “Sobre o 
conceito de história”, de Walter Benjamin [1985, p. 222]. Segundo o filósofo alemão, o passado – e 
portanto a disciplina da história – versa sempre sobre um tema melancólico, uma vez que sua natureza é ser 
inalcançável, identifica-se, portanto, com a morte e deve, assim, ser pranteado como objeto de saudosismo. 

Isso se reflete no fato de que minhas experiências com a felicidade estão contidas de 
maneira indissolúvel no “ar que já respiramos, nos homens com os quais poderíamos ter conversado, nas 
mulheres que poderíamos ter possuído” [BENJAMIN, 1985, p. 223]. A felicidade é, portanto e igualmente, 
um espaço regulado pela figura da melancolia de Albrecht Dürer, quadro no qual objetos inúteis se 
empilham aos pés de um anjo cujo olhar se perde na distância. 
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Não é de se estranhar, afinal, nosso apego ao conhecido – pois ele é constituído de frames 
retirados das ruínas constitutivas de nosso passado, individual ou coletivo, e organizado nos moldes que 
nos aprazem. O futuro, para Benjamin, é o espaço messiânico, no qual se anuncia uma redenção. Se quase 
sempre esta é uma imagem associada à esperança, devemos lembrar, igualmente, que o anjo da história é 
arrastado para o futuro de costas e pode contemplar somente o monturo do passado, recuperável apenas 
como fragmentos. Um vôo cego tocado pela tempestade denominada progresso [BENJAMIN, 1985, p. 226] 
e que pode levar a nossa salvação, mas que certamente passará pelos julgamentos dos nossos pecados é 
a metáfora que procurávamos para entender o medo que transparece pelas frinchas da civilização abertas 
pela jovem Mary Shelley e escancaradas por seus sucessores. 

Não admira que em nossa minúscula coletânea cinematográfica, acima esboçada, alguns 
personagens principais se dediquem a defender ou atacar a lei estabelecida (Minority Report, Blade 
Runner, A.I.), um poder dominante (2001), rebelar-se contra a ilusão do passado (Matrix) ou, 
simplesmente, combater o chamado “dia do julgamento” (Exterminador do Futuro). Serão nossas 
reminiscências judaico-cristãs de submissão a uma regra maior e incompreensível? Nosso temor de que as 
repercussões de nossos pecados venham a nos alcançar em um indefinido futuro no qual um misterioso 
redentor irá nos mostrar a fragilidade de nossas lembranças e de tudo o que para nós um dia foi real – e, 
portanto, daquilo que define nossa felicidade – castigando-nos por nossos desvios? 

No seu ensaio “O mal-estar na civilização”, Sigmund Freud [1982, p. 145] diz que nosso 
programa de atingir e manter a felicidade não pode, jamais e em circunstância alguma, ser realizado, mas 
que não devemos – mesmo porque é uma atitude impossível – desistir dele. 

Nessa busca, imposta pelo princípio do prazer, “O homem predominantemente erótico dará 
preferência aos seus relacionamentos emocionais com outras pessoas; o narcisista que tende a ser 
auto-suficiente, buscará suas satisfações principais em seus processos mentais internos; o homem de 
ação nunca abandonará o mundo externo, onde pode testar sua força” [FREUD, 1982, p. 150] . Isto nos 
dá mais uma peça para lançarmos nosso olhar para uma filmografia que reúne, basicamente, aqueles 
denominados “filmes de ação”: a modernidade tem como uma de suas marcas a exigência de atuação, a 
condenação da passividade. É em nome de uma felicidade transformada em coisas advindas do “mundo 
externo”, como define Freud, que buscamos consumir bens e fruir o máximo de possibilidades servis que a 
civilização pode nos oferecer. Assim comprovamos nossa força – não a velha força física, imensamente 
coibida pelas próprias regras que sustentam o jogo civilizatório, mas nossa força individualista exposta ao 
voyeurismo  do tecido social que nos cerca, nosso potencial econômico de atuação transformado em 
mostra narcisista de poder. 

É dessa flexão de músculos econômicos que se constitui o personagem Jacinto, no conto 
“Civilização” e no subseqüente romance “A cidade e as serras”, ambos de Eça de Queirós. E desse fato é 
sintoma evidente que, em quaisquer dos textos, Jacinto tenha como epíteto “o príncipe”, designação que 
reflete sua condição privilegiada e, igualmente, sua possibilidade de obter satisfação através do exercício 
de uma forma de poder vetada ao comum dos mortais. 

Todos sabemos o fim do romance, com Jacinto abrindo os braços à satisfação de um estilo 
de vida simples e, muitas vezes, este clímax é encarado como uma apologia aos valores tradicionalistas da 
existência campesina. 

Por um lado, é verdade que estas visões estavam em voga em fins do século dezenove, 
marcado ainda pela divulgação de contatos com povos primitivos que, graças a uma observação 
insuficiente ou deturpada, alimentou a idéia de que “levassem uma vida simples e feliz, com poucas 
necessidades, um tipo de vida inatingível por seus visitantes com sua civilização superior. A experiência 
posterior corrigiu alguns desses julgamentos. Em muitos casos, os observadores haviam erroneamente 
atribuído à ausência de exigências culturais complicadas o que de fato era devido à generosidade da 
natureza e à facilidade com que as principais necessidades humanas eram satisfeitas” [FREUD, 1982, p. 
154]. 

Freud atesta que mesmo as civilizações menos técnicas enfrentam aquilo que ele chama de 
“exigências culturais”, ou seja, padrões sócio-econômicos, rituais ou estéticos que devem ser supridos 
para garantir a aceitação do indivíduo e que a satisfação apenas das necessidades mais imediatas – e 
fáceis de reconhecer por parte dos visitantes tecnologicamente civilizados – não dá, em absoluto, a 
perspectiva a estes míticos bárbaros, de viverem em uma utopia. 

Talvez Eça realmente tenha sido seduzido por este sonho de encontrar, em meio a um habitat 
privados das excessivas comodidades um espaço para o florescimento do humano, mas não me parece 
este o caso. 

Além do medo inconsciente do desenvolvimento técnico, com a inevitável consideração de 
um futuro messiânico incerto capaz de cobrar nossos atos e da ilusão de que ao “bom selvagem” só 
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poderia corresponder uma boa – e simples – forma de viver em sociedade, há uma terceira perspectiva 
sobre a técnica. 

Tanto no conto como no romance, há uma série de divertidas cenas que apresentam o 
personagem José Fernandes em seus primeiros contatos com os gadgets que formam o grosso da 
aparelhagem do 202, como no momento do texto “A cidade e as serras”, reproduzido abaixo, em que uma 
voz misteriosa traz ao nosso ingênuo personagem as maçadas – como as classifica Jacinto – das Lições de 
Metafísica Positiva sobre a Quarta Dimensão: 
 

Depois percebi que o sussurro remoto e dormente vinha do cofre de mogno, de parecer tão 
discreto. Arredei uma Gazeta de França; e descortinei um cordão que emergia de um 
orifício, escavado no cofre, e rematava num funil de marfim. Com curiosidade, encostei o 
funil a esta minha confiada orelha, afeita à singeleza dos rumores da serra. E logo uma 
Voz, muito mansa, mas muito decidida, aproveitando  a minha curiosidade para me 
invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou capciosamente: 
-... “E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços 
hipermágicos!...” 
Pulei com um berro. 
-Ó Jacinto, aqui há um homem! Está aqui um homem a falar dentro duma caixa!” [1997, p. 
484] 

 

Afora o espanto do serrano Fernandes, é notável o fato de que as tecnologias colecionadas 
por Jacinto, quase em sua totalidade, trazem, em seu bojo a idéia da distância: o teatrofone, o 
conferençofone, os tubos acústicos utilizados para ditar ordens, o fonógrafo  utilizado para reproduzir a voz 
de Pinto Porto, os ascensores que servem como intermediários entre a copa e a cozinha, o elevador 
instalado para uma viagem de sete segundos. 

Da mesma forma os inumeráveis instrumentos de escrita de Jacinto descritos por Eça em 
“Civilização” o protegem dos perigos da comunicabilidade: 
 

[...]instrumentos para cortar papel, numerar páginas, colar estampilhas, aguçar lápis, 
raspar emendas, imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, carimbar contas! Uns 
de níquel, outros de aço, rebrilhantes e frios, todos eram de um manejo laborioso e lento: 
alguns com as molas rígidas, as pontas vivas, trilhavam e feriam: e nas largas folhas de 
papel watman em que ele escrevia, e que custavam quinhentos reis, eu por vezes 
surpreendi gotas de sangue o meu amigo. Mas a todos ele considerava indispensáveis 
para compor as suas cartas (Jacinto não compunha obras) [...] [1997, p. 189] 

 

O fato de Jacinto cercar-se de tal instrumental para compor algumas cartas está assentado 
justamente na idéia de que a Paris descrita por Eça é o palco onde mais laboriosamente começa a se 
configurar uma modernidade na qual, segundo Walter Benjamin, “cada manhã recebemos notícias do 
mundo.” – E aqui permitam-me lembrar os conferençofones e teatrofones do parágrafo anterior. – “E, no 
entanto, somos pobres em histórias surpreendentes”. [1985, p. 203] 

Esta noção de incomunicabilidade da experiência moderna, rica em instrumentos de 
comunicação e parca de sabedoria transmissível é o que levará, a meu ver, ao que Zygmunt Baumann iria 
denominar de “produção social da distância” [1998, a, p. 222], através da qual os efeitos da ação humana 
“alcançam muito além do ‘ponto de desaparecimento’ da visibilidade moral” [idem, ibidem]. Para ilustrar tal 
comportamento, o sociólogo polonês se utiliza do exemplo das experiências levadas a cabo pelo psicólogo 
americano Stanley Milgran a fim de comprovar a existência de uma razão inversa entre a proximidade da 
vítima e a disposição para a crueldade. 

Em suma, a experiência de Milgran consistia em introduzir um voluntário em uma sala e 
informar-lhe que, ao apertar um botão, um segundo voluntário seria submetido, em um local não revelado, 
a um choque elétrico de intensidade crescente a cada acionamento. Em um ponto próximo, ao alcance da 
audição do voluntário, um ator assumia o encargo de gritar em conformidade com o acionamento do 
dispositivo. Foi constatado que após uma pequena hesitação – e informados de que o médico presente 
(representando a figura da autoridade) assumiria quaisquer responsabilidades pelas conseqüências dos 
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atos ali praticados – a maioria esmagadora dos voluntários procedeu à tortura de um suposto colega 
desconhecido mesmo ouvindo os apelos desesperados do mesmo para que parasse. 

Esse distanciamento, produzido não só pela tecnologia em seu significado primo, mas pelo 
encantamento de uma elite formada por proprietários agrícolas que abandonam suas terras seduzidos pela 
proteção maternal e ilimitada de uma civilização citadina, freudianamente uterina e capaz de isolar seus 
participantes da realidade cruel e incerta inerente ao contato humano com a natureza desenfreada e 
representante de um poder que não pode ser contido, que é colocado em xeque, em minha modesta 
opinião, pelo texto de Eça de Queirós. 

Jacinto é a mostra clara do desinteresse pelo destino de seus conterrâneos menos 
favorecidos e toda a tecnologia que o cerca é o muro erigido para defender esta posição. O reencontro do 
“príncipe” com suas origens, após constatar as condições precárias da subsistência daquelas pessoas às 
quais foi, em minúscula parte, submetido pela perda acidental de sua bagagem é o que transfigura o 
entediado dândi parisiense no aclamado “pai dos pobres” [QUEIRÓS, 1997, p. 602]. 

É neste momento, em que a distância socialmente erigida (e muito maior do que a que separa 
Portugal da França), se desfaz que se dá o reencontro entre a busca de um objetivo capaz de realizar esta 
humana pretensão insaciável de felicidade e a possibilidade única de, conforme afirma Freud [1982, p. 17] 
atingir um ideal cultural cuja melhor representação são os deuses que refletem nossos desejos de 
onipotência e onisciência, dons a eles legado por parecerem inatingíveis ou proibidos aos humanos. Ao 
modificar a vida em Tormes e suas adjacências podemos dizer que Jacinto redireciona seu programa de 
busca da felicidade, encontrando-se agora em um local no qual seu poder é capaz de lhe dar uma 
satisfação narcísica impossível de se obter na apinhada Paris. 

Medo de um futuro no qual a técnica dominará nossas ações, expressão da insatisfação do 
indivíduo em atrito com a necessidade de sublimação em nome da sobrevivência do processo civilizatório, 
crítica precursora do estabelecimento de uma distância social artificialmente construída entre os 
privilegiados e os “consumidores deficitários” [BAUMANN, 1998, b, p. 47] que constituem os estranhos 
passíveis de abandono e eliminação em um mundo pós-industrial. Possibilidades várias para um texto 
igualmente vário, que descortina novas paisagens a cada leitura e sobre o qual apenas uma coisa é certa: 
as paisagens estão no Douro, e trazem “densas sebes ondulando pôr e vale, muros altos de boa pedra, 
ribeiras” [QUEIRÓS, 1997, p. 635] e “estradas” como nunca se viram em Paris. 
 

RESUMO: Existe um fenômeno reconhecido e amplamente estudado em relação aos muitos escritores 
que trataram das relações entre a máquina e o homem: o complexo de Frankenstein. Seria este o caso 
do conto Civilização e do seu subseqüente romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós? 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eça de Queirós, Civilização, A Cidade e as serras, a distância como uma produção 
social. 
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ABSTRACT: In Portugal, Adília Lopes is the “ pop poet”  (she denominates herself when she wrote “T he 
fish in the water” ) She began in the Portuguese literature scene in 1985 with “ A very dangerous game” . 
However, she just made a fuss over the critics and readers of poetry when she launched her book 
“ Work” , in 2000.  
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Pouco se escreveu sobre Adília Lopes e sua poesia, mas fortunas críticas das quais foi 
objeto redundam num misto de surpresa e espanto indignado. Para Antônio Guerreiro: 
 

Adília Lopes foi-se “intrometendo” na cena da poesia portuguesa, por via de uns objectos 
estranhos, sob a forma de pequenos li vros de poesia, mais difíceis de dissolver no contexto 
do que quais outros que foram aparecendo entretanto: eles pareciam vir de um lugar que 
não reconhecia os canônicos protocolos de certificação li terária. É justo, por isso, falar 
numa intromissão, cujos efeitos foram sentidos na recepção crítica dos seus li vros: ora 
situando-os na margem do sistema (sob o impulso da rejeição ou da indulgência), ora 
colocando-os no centro, mas dotando-os de um perverso mecanismo de implosão ou de 
arremesso. (2003:01). 

 

O ressentimento de uma “certificação literária” talvez seja por Adília Lopes se lançar a “um 
jogo bastante perigoso” (título de seu primeiro li vro de 85; mera coincidência ou um jogo 
conscientemente predeterminado?), terreno poético inaugural de uma autora audaciosa que desafia o 
estatuto / instituto do Poético, lugar do clássico e sublime invadido pelo expúrio e extra-poético movediço 
pântano da realidade.  

Ressalte-se que as discussões sobre o sublime na arte têm passado por uma avaliação crítica 
desde Platão, aliás é o ideal platônico, a princípio revestido pela sublimação cristã, matéria do bom gosto. 
Em Aristóteles sublime é imitar. Mas na poesia clássica é Longino que propõe esgotar não uma definição 
do sublime, dicionarizar seu sentido, mas o sentimento do sublime, “o ponto mais alto da excelência”, 
“um arrebatamento” , “uma grandeza de alma” excedível à caridade cristã da entrega total do corpo e bens 
materiais por amor, gozo e prazer na renúncia. Ascese. Essa dimensão resgatada pelo iluminismo do 
século XVIII se desdobra no sublime da razão kantiana capaz de apaziguar a ameaça de morte que assalta 
o sujeito:  
 

Portanto, a sublimidade não está contida em nenhuma coisa da natureza, mas só em nosso 
ânimo, na medida em que podemos ser conscientes de ser superiores à natureza em nós e 
através disso também à natureza fora de nós... Tudo o que suscita este movimento em nós... 
chama-se então sublime; e somente sob a pressuposição desta idéia em nós e em referência 
a ela somos capazes de chegar à idéia da sublimidade daquele ente que provoca respeito em 
nós, não simplesmente através de seu poder, que ele demonstra na natureza, mas ainda mais 
através da faculdade, que situa em nós, de ajuizar sem medo esse poder e pensar nossa 
destinação como sublime para além dele. (1998:108). 
 

Observa-se como Kant infere do sujeito alienado de qualquer representação divina, a 
capacidade de avaliar e sentir o sublime, logo, de validar o gosto em si mesmo, opondo-se ao sublime 
clássico, fruição exterior mediada pela natureza.  

Logo, as elocubrações sobre o sublime não conseguiram desvencilhar-se de uma certa 
ascese moral, inclusive Kant. Para Moriconi a modernidade transpôs um sublime natural (mediado pela 
natureza, clássico) para uma sublimidade subjetiva (baseado no sujeito que pensa a si mesmo). 
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No âmbito destas discussões nas artes, a poesia refugiou-se num lugar supremo. A poesia 
tem se instituído como um terreno incontaminado desde Homero; impermeável às contingências da 
realidade, já que por si só constitui-se uma outra realidade no interior de si mesma. Como linguagem 
tomou para si formas e léxicos próprios, distanciando-se da linguagem comum e das demais formas de 
expressão.  

Mas apesar de tudo, para Moriconi, há um elan entre sublime e dessublime que as 
perspectivas estéticas atuais não conseguiram romper, não por falta de transgressões dessublimadoras, 
mas simplesmente porque um termo traz automaticamente seu oposto, o outro como antípoda,  pólos 
interdependentes que se ressignificam um pelo outro, ou seja, “o dessublime converta-se fatalmente em 
sublime e este, por seu turno, constrói-se da incorporação de inúmeros atos dessublimadores”. Vivemos 
indefinidamente numa contingência antonímica intransponível.  

Minha proposta, portanto, é fazer uma leitura de um poema de Adília, “Rosa com bolores” , 
e analisar aí a dicotomia que se plasma no âmbito das discussões sobre o sublime / dessublime na pós-
modernidade e, como esta crítica toma forma e seus procedimentos se explicitam no poema de Adília, 
configurando-se o que eu chamaria de “poesia de aproveitamento” entendendo com isto o “parasitismo” 
(aqui reporto-me a Mill er no seu ensaio “O crítico como hospedeiro” , principalmente suas análises de 
Shelley) dessa poesia que se faz de absorções, assimilações, deglutições, “aproveitamentos” da Grande 
Arte, A arte Sublime, Rosa embolorada e parasitada pelos procedimentos de leituras e releituras, e 
tradução dessa tradição, pela pós-modernidade.  

 

As Rosas com Bolores 
 

Tenho sempre perto de mim 
geralmente na minha mesa de cabeceira 
um ramo de rosas 
todas as manhãs a primeira coisa 
que faço quando acordo 
é observar atentamente as rosas 
a ver se algum bolor poisou 
na pele das rosas 
quando isto acontece 
é muito raro 
mas eu gosto de coisas preciosas 
e sou paciente 
deixo de dormir 
para observar o crescimento 
desigual e lento do bolor 
a pouco e pouco o bolor 
vai cobrindo a pele da rosa 
ou ante 
 alimentando-se da pele da rosa 
adquire o feitio da rosa 
mas a pele da rosa 
não está por baixo do bolor 
desapareceu 
é preciso estar sempre atenta 
porque no instante em que 
o bolor não pode alastrar mais 
a  não ser alastrando-se sobre  
si próprio 
e alimentando-se de si próprio 
ou seja suicidando-se 
naquele acto de infinito amor  
por si próprio 
que é afinal todo o suicídio 
a rosa pode andar pelos seus pés 
antes de ela partir 
beijo-a na boca 
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depois ela parte 
e desaparece para sempre da minha vida 
então eu vou dormir 
porque estou muito cansada 
as rosas com bolores cansam-me 

 

Os poemas de Adília Lopes chamam a atenção a começar pelos longos títulos: “Um quadro 
de Rubens” , “A bifurcação sucessiva”, “Autobiografia sumária de Adília Lopes” , “Para um vil 
criminoso” , etc., verdadeiras sentenças oracionais dispostas num quase verso inicial do poema. “As rosas 
com bolores” não se furta a esta regra extensa de projeção interminável da sintaxe. O título projeta-se não 
apenas interminável, como também flerta com uma dicção narrativa. Dicção já apontada por Flora 
Süssekind no posfácio à antologia poética da autora, organizada, pelo também poeta, Carlito Azevedo e 
lançada no Brasil em 2002 pela editora Cosac & Naify. Süssenkind, observa que: 

 

Os poemas de Adília Lopes quase invariavelmente contam histórias. E parecem fazer 
questão de deixar isso claro. Por vezes adaptando, de algum modo, fórmulas reconhecíveis 
de ficcionalização,  como nas suas referências diretas a contos tradicionais, ao “Gato de 
Botas” , à “Branca de Neve” , à “Bela Adormecida” , a princesas, bruxas, jóias, 
transformações e bestiários, ou como nas suas variações peculiares do “era uma vez”, que 
tanto pode aparecer literalmente, como em “era uma vez uma mulher sem sombra” , “era 
uma vez uma mulher que tão depressa era feia como era bonita”, “era uma vez / uma 
donzela / que achou / uma mão / decepada” , quanto virar um “No tempo em que se andava / 
de tarentas” , um “agora” que é também “outrora” , ou algo próximo de uma temporalidade 
fictícia como “as canções das crianças mortas / mesmo mal cantada / ou sobretudo quando / 
mal cantadas / não morrem nunca / em cada instante / deste mundo / e do outro” . 

 

Analisando as implicações desse processo ficcional nos poemas de Adília, Süssekind 
conclui que o “ fundamental, aí, parecendo estar na dinâmica formal entre a esfera lírica e a narração (...)” 
é um “método, cuja mútua negatividade transformaria a experiência poética, na obra de Adília Lopes, em 
algo belamente próximo a uma sucessão calculada de contra-encenações” . Performaces de um eu pessoal 
metamorfoseado num eu lírico “ fingidor” (não esqueçamos  que Adília Lopes é leitora de Pessoa) 
desdobrado em múltiplas personagens “históricas” ou de uma genealogia particular, articulados na 
composição dos poemas.  

Se na obra de Adília Lopes seus críticos apontam uma poesia feita de aproveitamentos e 
desperdícios, seu método de “reciclagem” da arte parece já se anunciar no seu primeiro li vro de 1985, 
“Um jogo bastante perigoso” . Este li vro tanto põe Adília Lopes na cena da poesia contemporânea como já 
de antemão assinala o percurso metodológico da autora. Há nesta primeira obra pistas traçadas de 
referencialidades, citações, apropriações literárias, como enamoramentos com outras esferas da arte como 
a pintura: veja-se o poema “Um quadro de Rubens”, não apenas o tema, mas também a composição 
poética resvala o universo pictórico; também a estrutura narrativa, citada anteriormente, compõe essa 
poesia ficcional. O leque de possibili dades inventivas em Adília Lopes é amplo e diversificado não 
cabendo neste texto esgotá-lo, apenas friso a complexidade desse ecletismo na obra de Adília para 
posterior análise.  

“As Rosas com Bolores” é um desses poemas que se destaca pelo título longo e 
“substantivo” ; conjugando o substantivo “rosa” com a locução adjetiva “com bolores” o título evita uma 
caracterização primária e direta, ganhando ritmo e sonoridade desde o início. Não teria o mesmo efeito 
“As rosas emboloradas”, a eli são entre substantivo e adjetivo cairia numa cacofonia monótona e sem 
expressividade plástica (sonora?). Parece próprio de Adília Lopes, desde aí, operar este enxugamento 
sintático do verso, operação esta argüida em uma entrevista da poeta, concedida à revista Inimigo Rumor. 
Mas um recurso exigido no limiar das vanguardas do início do século XX  como parte dos manifestos, os 
futuristas já berravam “Deve-se aboli r o adjetivo para que o substantivo desnudo conserve a sua cor 
essencial” . A eficácia se revela por si no poema, não produz o desbastamento de João Cabral de Mello 
Neto na busca da salinidade da palavra pura, mas talvez, não seja a intenção dessa poesia. Como a própria 
autora confessa, pretende desentropiar, evitar desperdício de energia, ou seja, uma economia lingüística 
proposital. 



João de Araujo VICENTE      455 
 

Eminentemente o poema não concede facili dades para sua leitura, dispensando o leitor 
apressado. Ele requer do leitor o trilhar o mesmo percurso pelo qual foi construído. Para tanto cabe 
atentar para a morfologia da sua estrutura. Sil vestre e Diogo apontam para o “culto minucioso da 
gramática e da letra no texto” em Adília. Portanto devemos começar a observar a superfície do poema, 
seu caminho filológico. Depois buscar nos desvios uma possível interpretação.  

Além do título espetacular (na poesia de Adília Lopes há razão para considerar-se o 
“espetáculo” , ela é uma poetisa de performances televisivas pop.), o primeiro verso põe em relevo a força 
possessiva do verbo “tenho” , disseminada ao longo do discurso e identificando o eu lírico como dono do 
fazer poético, esse domínio arrebata ao leitor expectativas facili tadoras e o conduz pelo percurso 
delineado pelo poema. A tensão inicial cede lugar ao apaziguamento no segundo verso; há uma queda 
brusca do ritmo no uso do indicativo no primeiro verso e dos apostos a partir do segundo verso, o 
enjambement interrompe abruptamente a celeridade da “cavalgadura” , rompendo a cadeia rítmica. 
Agamben , destaca o fato de que: 

 

A consciência da importância dessa oposição entre a segmentação métrica e a semântica 
levou alguns estudiosos a enunciarem a tese (por mim compartilhada) de que a 
possibil idade do enjambement constitui o único critério que permite distinguir a poesia da 
prosa. Pois o que é o enjambement senão a oposição entre um limite métrico e um limite 
sintático, uma pausa prosódica e uma pausa semântica? Portanto, será chamado poético o 
discurso no qual essa oposição for, pelo menos virtualmente, possível, e prosaico aquele no 
qual não puder haver lugar para ela.(2002:142). 

 

A velocidade, a partir do segundo verso, dará o ritmo até o fim do poema. É importante 
observar que o ritmo é funcionalmente efetivado pela sucessão de apostos, produzindo uma cadência 
ficcional, épica, tensionada entre o gênero lírico e narrativo. A força rítmica do impulso verbal do início: 
“Tenho sempre perto de mim”, tende a se dispersar ao longo do poema, produzindo seu sentido na 
distenção de um eu lírico relaxado e descansado por um bom sono, vencido então pelo cansaço de uma 
noite de vigília: “então eu vou dormir / porque estou muito cansada / as rosas com bolores cansam-me” , 
contraponto aos cinco primeiros versos, início de toda ação de observar.  

Composto de quarenta e um versos, a assimetria do poema provoca um impacto visual pela 
discrepância dos versos li vres. Mario de Andrade definiu a destreza com que Bandeira lidava com o verso 
li vre, produzindo um: “Ritmo todo de ângulos, incisivo, em versos espetados, entradas bruscas, 
sentimento em lascas, gestos quebrados, nenhuma ondulação” (ARRIGUCCI, 1990:31).  Em “As rosas 
com bolores” a destreza dos versos aproxima-se de Bandeira: versos em farpas, ritmo agudizado pelas 
quedas e cortes abruptos conduzindo o andar sonâmbulo do poema. Está claro que em Bandeira o ritmo é 
mais fluído. Mas em poema como “Maçã”, por exemplo, isto deve-se, além do verso, à organização 
estrófica, e óbvio, à prosódia do seu verso, ou seja, Bandeira é outra sintaxe. Em “As Rosas com Bolores” 
a fluidez parece prejudicada pela prosa descritivista apoiada no excesso de apostos, mas ao invés de ser 
uma opção prejudicial ao desempenho do ritmo é, ao contrário, uma escolha definitiva e brilhante para 
reproduzir o estado de torpor e sonolência no poema. O poema está sob vigília. A poesia está acordada, a 
passear. 

Rosas têm sido tema recorrente na poesia. Dos clássicos aos modernos, todos fizeram um 
poema sobre a rosa. A rosa em sua história tem uma origem mítica e sagrada. Para os gregos e romanos 
era a flor dos deuses e, depois, dos imperadores. A rosa foi símbolo religioso e também de reinos, estados 
e impérios. Modernamente a rosa Tudor faz parte da heráldica da monarquia inglesa. A origem dessa 
associação políti ca inicia-se com a Guerra dos 30 Anos, ou a Guerra das Rosas. Ela simboliza a união da 
casa de Lancaster e York na idade média. E sintetiza exatamente as virtudes almejadas pelos homens e 
que se atribui à rosa: beleza, harmonia, equilíbrio, simplicidade e principalmente, pureza. Não foi à toa 
que a apropriação da rosa como símbolo pela realeza inglesa se deu por uma rainha virgem, a rainha 
Elizabeth I. Adília reconhece este valor e também não é à toa a símile correspondente entre a arte, com 
"a" maiúsculo, e a rosa. A comparação desentranha um sentido e uma forma. Não é mera coincidência, 
nem arbitrária esta opção, senão deliberada esta abordagem do cânone. 

Se a tradição clássica foi para a modernidade negação e suporte “As rosas com bolores"  
supõe a tradição moderna suporte parasitável à revelia de traduzi-la como simulacro. Para João Alexandre 
Barbosa, "o poeta moderno, por força do movimento básico tradição/tradução, sabe que a sua linguagem 
não é senão um instante individual dos tempos da linguagem. Por isso mesmo, o seu espaço está infil trado 
pela permanente passagem de outras linguagens". A saturação de citações e recorrências flui de tempos 
diversos e distintos espaços, imprimindo um "traço universalizante" ao poema, pois, única "linguagem 
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possível: a crítica da poesia, fundada nos mecanismos de saturação intertextual, permite ao poema 
moderno a exploração dos limites de designação da realidade". Sem escapatória a ênfase numa ruptura 
tradição/tradução, sublime/dessublime, pela pós-modernidade, não se constitui em um malogro, apenas 
porque este camufla aquela na sua hiper-realização; o "movimento" se reconstitui em "rosas com 
bolores", Safo de Lesbos, por exemplo, ecoa em Adília: 

 

Se Zeus quisesse oferecer às plantas 
Uma rainha para o mundo das flores,  
A rosa seria escolhida 
E faria enrubescer a rainha de cada bosque. 
Filha mais doce das manhãs orvalhadas,  
Jóia adornando o seio da terra,  
Olho do prado, brilho dos campos,  
Botão de beleza, afagada pelas alvoradas: 
A alma suave do amor ela respira,  
A testa da Cípria com mágica adorna;  
E, às carícias turbulentas de Zéfiro,  
Entrega suas verdejantes tranças 
Até que, excitada com o luxuriante jogo,  
Faz corar até a luz dos adivinhos. (in PICKLES, 1992:86)  

 

Safo enaltece a rosa como um corpo feminino belo e erótico, excitado de “luxuriante jogo” 
sensual. Sensibilidade, deli cadeza, “carícias turbulentas”, beleza: personificação de um corpo divinizado 
maculado pelo desejo do tropo: a palavra rosa. Não mais que palavras, “As rosas com bolores” de Adília 
Lopes. Baixar à condição de objeto tangível, à mísera palavra. "A rosa (...) parte” , fica o tropo: a palavra 
“rosa”. 

Adília implementa a arte da corrosão. Corrosão que se processa, proli ferando como mofo 
parasita por toda a Grande Arte e dela absorvendo toda a seiva, nutrindo-se da(s) sobra(s) de toda a arte 
para, impregnada, tecer sua poesia. Pobre poesia. Se entendermos que a arte sublime se alimenta de si e 
seu contrário, compreenderemos então que Adília ao mesmo tempo que “corrói” , parasita o espólio da 
alta cultura, a promove pelo mesmo processo com o qual tenta sua extinção. É um processo/projeto 
parasitário que está em “As Rosas com Bolores” . E este projeto se desdobra em duas facetas 
complementares: uma de reaproveitamento do legado humanístico: arte como sublimação, sublimidade, 
sublime, redenção humana; e na contraparte a crítica ao objeto desta arte: o corpo. O corpo da arte, o 
corpo do poema, o corpo corpo, limite não ultrapassado. 

No poema, “as rosas” vão ser metamorfoseando, pétalas e caule, prosopopeicamente, no 
corpo do poema. A rosa é um corpo singular, subtraído lentamente do ramo; é rosa que anda, beija. É 
humana a Rosa que foge. O eu lírico não consegue disfarçar, aí, a orgia mais desbregada, o pendor sáfico 
de suas observações. O voyerismo toma concretude: “beijo-a na boca”; seu corpo em síncope caí lasso 
“porque estou muito cansada”. O poema impõe um enigma ao leitor, um duplo drama já apontado por 
Mill er em Shelley: fazer amor e poesia é a mesma coisa? Miller, propõe uma resposta: 

 

Por outro lado, fazer amor nunca é uma comunhão ou intercurso puramente sem palavras. 
Trata-se, por sua vez, de algo contaminado pela linguagem. Fazer amor é um modo de 
viver, na carne, as aporias da figura. Também é um modo de vivenciar a maneira como a 
linguagem atua para proibir a perfeita união dos amantes. A linguagem sempre permanece, 
depois que eles se exaurem ou até mesmo se aniquilam, numa tentativa de compreendê-la, 
como o traço genético que inicia o ciclo mais uma vez. (1995:43). 

 

Se no plano formal o poema realiza, aprofunda procedimentos e mecanismos de 
"reciclagem", tem como matéria-prima o arcabouço da "rosa"; seu sentido é a expressão sáfica do amor, 
desejo homoerótico enrustido que traduz o narcisismo da arte e do poema capaz de "suicidando-
se/naquele ato de infinito amor/por si próprio/que é afinal todo suicídio" sumir como fino eco, para então 
ressurgir, qual fênix refeita, em brados, sempre a mesma linguagem, saturada de tantas vozes e ecos, mas 
sempre única por não caber em si mesma e transbordar para os interstícios desse continumm contigencial 
da poesia.       
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RESUMO: Em Portugal, Adília Lopes é a “poetisa pop” (como autodenominou-se certa vez em “O peixe 
na água” ). Ela aparece no cenário da literatura portuguesa em 1985 com “Um jogo bastante perigoso” , 
li vro de autor, mas provoca alvoroço mesmo, na crítica e leitores de poesia, quando do lançamento de sua 
“Obra”, em 2002. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; pós-modernismo; poesia; sublime/dessublime. 
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Prêmio Nobel de Literatura de 1998, José Saramago é autor de romances, contos, teatros, 
crônicas, poesias e de um livro de literatura infantil. 

No campo do romance: públicos: Levantado do chão, Memor ial do Convento, Histór ia 
do Cerco de L isboa, O ano da mor te de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira, a Jangada de Pedra, 
Evangelho Segundo Jesus Cr isto, Todos os Nomes e A Caverna. Em Literatura infantil, publicou: A 
Maior Flor do Mundo e O Homem publicado. É o autor ainda de Objeto quase, a Bagagem do 
Viajante, O Conto da I lha Desconhecida, In Nomine Dei, Manual de Pintura e Caligrafia, Viagens a 
Por tugal, Que farei com este livro?; Cadernos de Lanzarote e Cadernos de Lanzarotte II . 

Não há dúvidas que é no campo do romance que José Saramago melhor se realiza e ele 
toma algumas direções que cumpre destacar: a ficção propriamente dita, a metaficção, Histórica, a 
intertextualidade e a ficção teológica. 

No caso da ficção propriamente dita, três romances cumpre destacar: Ensaio Sobre a 
Cegueira, Levantando do Chão e A Caverna. No plano da Intertextualidade, destacam-se O Ano da 
Mor te de Ricardo Reis e Evangelho Segundo Jesus Cr isto também participa do discurso teológico. 

Em seus vários romances, José Saramago tratou de inúmeros temas valendo destacar os da 
Cegueira, da busca de identidade, a história de Jesus, da vida familiar, da vida rural, da construção de 
convento, do cerco da cidade de Lisboa, do poeta Ricardo Reis e do deslocamento da Península Ibérica. 

A uma visão mesmo desprevenida da ficção de José Saramago, pode-se notar que, ao invés 
de caracteres integrais, dentro de uma riqueza psicológica, o autor tem dado preferência aos grandes 
painéis, aos panoramas, numa visão antes social de que individual da realidade. Assim, em Memor ial do 
Convento, em Histór ia do Cerco de L isboa, e em A Jangada de Pedra e mesmo em Ensaio Sobre a 
Cegueira, o que temos são conjuntos de personagens movimentadas para evidenciar um grande e grave 
problema moral, ético, social ou histórico. Digamos que interessam-lhe especialmente os grandes painéis, 
panoramas, como o da cidade de Lisboa, em Histór ia do Cerco de L isboa, ou o ambiente grandioso da 
construção do Memorial do Convento, os das Grandes camaratas em que se reúnem inúmeros cegos em 
Ensaio Sobre a Cegueira, ou as vastidões espaciais que surgem em vários momentos nos capítulos 
iniciais de A Jangada de Pedra, em que a Península Ibérica (Espanha e Portugal) começa a se 
desprender lentamente do resto da Europa. Enfim, sempre são idéias originais e instigantes os pontos de 
partidas para a ficção de José Saramago. O autor de Memor ial do Convento, por outro lado, embora não 
seja totalmente avesso às introspeções que interiorizam dados da personagem, não parece aqui encontrar 
seu melhor campo de trabalho. Pouquíssimas vezes, como ocorre em Ensaios Sobre a Cegueira, Todos 
os Nomes,  A Caverna e em O Ano da Mor te de Ricardo Reis, o narrador investiga os meandros da 
consciência e do pensamento do ser. Decididamente José Saramago não é um autor introspectivo e que se 
demore na análise das consciências das personagens. Muito pelo contrário, é um estudioso do problema 
social, seja o do trabalho infantil, da exploração dos seres uns pelos outros, ou dos sofrimentos das 
massas, como em Memor ial do Convento ou Histór ia do Cerco de Lisboa. 

Um dos aspectos salientes na dinâmica social dos romances de José Saramago, é a presença 
do processo de marginalização. O autor sempre deu preferência a personagens anônimos esquecidas e 
deserdidas da sorte. É só lembrar os cegos (a grande maioria deles) de Ensaios Sobre a Cegueira,  os 
integrantes da família Mau-tempo, em Levantando do Chão ou os miseráveis e sofredores anônimos 
envolvidos na construção do convento em Memor ial do Convento ou humildes oleiros explorados pelos 
patrões em A Caverna. Tudo isso caracteriza José Saramago como um compromissado com graves 
problemas sociais e de sua época ou de outras épocas mais remotas. 

Quando ocorrem a presença de épocas remotas, instalam-se  invariavelmente a metaficção, 
identificável em Memor ial do convento e Histór ia do Cerco de L isboa. Aqui, o texto de José Saramago 
impõe o diálogo do presente com o passado a ficção dialoga com a história , os textos conversam com os 

                                                        
∗ João Décio é autor, dentre outros, dos li vros Retorno ao romance Eterno: Dom Casmurr o de 
Machado de Assis e Outros Ensaios e Vergílio Ferreira: A Ficção e o Ensaio. Tem no prelo apara sair 
em 2002, os li vros: Poesia e Arte Poética em Herber to Helder e outros estudos e Quatro Autores da 
L iteratura Por tuguesa: Luís de Camões, Eça de Queirós, Fernando Pessoa e Vergílio Ferreira. 
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textos, instalando-se a metaficção historiográfica que é, segundo Linda Hutcheon a ficção própria do Pós 
– Modernismo. Na metaficção histórica, o presente dialoga com o passado, a ficção se interpenetra de 
história, a verdade se mescla com a verosimilhança, o real se interpreta com o possível. A discussão entre 
a verdade do real e a verossimilhança do possível constitui ponto fulcral da metaficção historiográfica. 
Não obstante, além de entrar por este campo fértil, o romance de José Saramago por vezes, constitui um 
processo de intertextualidade. Isto quer dizer, os textos conversam entre si. Os romances de José 
Saramago conversam com outros textos, mais raramente um texto seu conversa com outro textos seus. 
Assim é que num sentido amplo, textos como Histór ia do Cerco de L isboa, A Jangada de Pedra, 
Memor ial do Convento e Evangelho segundo Jesus Cr isto, conversam com outros textos, 
especialmente da história e da geografia portuguesa. A Histór ia do Cerco de L isboa repensa e reconstrói 
num outro discurso ficcional, a invasão de Lisboa pelos mouros, no ano de 1147. O Memor ial do 
Convento de Mafra, por D. João V., em que se desenrola um longo painel, humano em que se destacam 
algumas personagens como Baltasar Sete –Sóis, Blimunda Sete –Luas, e o padre Bartolomeu Bueno de 
Gusmão. Nestes dois romances, se opera firme a metaficção historiográfica, uma das forças da ficção de 
José Saramago. Em outros momentos, o que temos é um outro processo de criação, qual seja o do 
reali smo mágico e do reali smo do absurdo. No primeiro caso como no segundo, não se trata do reali smo 
descriti vo e que apenas levanta problemas, como os de Eça de Queirós ou de um realismo trágico de um 
Gorki. O reali smo mágico de José Saramago, encontrado em A Jangada de Pedra ou Memor ial de 
Convento subverte as leis da verossimilhança e remete a uma possibili dade no mundo do irreal, da 
magia. No caso de Ensaio Sobre a Cegueira, temos um realismo trágico e que se associa e um reali smo 
fantástico e absurdo. Realmente só na linha de um absurdo kafkiano é possível entender e aceitar que 
grande parte das personagens, quase todas fiquem de repente cegas, exceto a  esposa do médico. Em A 
Jangada de Pedra e em Memor ial do Convento o que temos é um reali smo mágico, baseado no 
fantástico e no irreal. É o caso do deslocamento das terras da Península Ibérica do resto da Europa e do 
vôo da passarela do Padre Bartolomeu de Gusmão em Memor ial do Convento. No caso desses romances 
bem como de Histór ia do Cerco de L isboa, José Saramago realiza o que se pode chamar de metaficção 
historiográfica. O narrador consegue concil iar presente e passado, ficção e história. Nesse sentido é que 
na linha de Linda Hutcheon a ficção de José Saramago naturalmente poderia ser considerada como pós-
moderna, em que não há conflito entre ficção e história, elas se harmoniza convenientemente. A história, 
tantos no caso de Memor ial do Convento, como de Histór ia do Cerco de L isboa e a Jangada de 
Pedra, constitui um substrato, onde naturalmente  se insere a ficção, envolvendo algumas personagens 
das classes menos favorecidas que apontam para posições políticas: a exploração do homem pelo homem, 
o latifúndio ou para posições políti cas e econômicas, por exemplo aquelas contrárias à Comunidade 
Européia de Nações, encontramos em A Jangada de Pedra. 

Por outro lado, sabe-se que os textos podem converter entre si ou mesmo um texto pode 
conversar com ele mesmo. Enfim, os textos conversam, dialogam, concordam ou discordam, envolve-se 
me conflitos. No caso de José Saramago, não só um romance, pode conversar com ele mesmo como pode 
dialogar com outros romances. Instalam-se, assim, o importante processo de intertextualidade. 

No caso de O Ano da Mor te de Ricardo Reis, ao aproveitar dados biográficos desse 
heterônimo de Fernando Pessoa, o narrador transforma o poeta clássico em horaciano, num  médico que 
trabalha no Brasil e em Portugal. Esse médico se apaixona por uma arrumadeira de quarto de hotel, em 
Lisboa que tem o nome Lídia, uma releitura em prosa, de uma das grandes musas da poesia de Ricardo 
Reis de igual nome, Lídia. Mas a narrativa em questão dialoga coma  própria poesia da personagem 
(heterônimo de Fernando Pessoa) e também com o heterônimo Álvaro de Campos. O Ano de Mor te de 
Ricardo Reis acaba sendo o exemplo mais acabado de intertextualidade de José Saramago. 

A partir das idéias aqui expostas, talvez seja possível dividir o romance de José Saramago 
entre três linhas fundamentais: a da mataficção, a da intertextualidade e do que poderíamos chamar, com 
alguma imprecisão de procura da pura ficção. Na linha da metaficção, poderiam inserir-se, sem dúvida 
Memor ial do Convento, Histór ico do Cerco de L isboa e A Jangada de Pedra. Na linha da 
intertextualidade poderíamos indicar O Ano da Mor te de Ricardo Reis e Evangelho Segundo Jesus 
Cr isto. Na busca da pura ficção, colocaríamos Levantando do Chão, Ensaio sobre a Cegueira, Todos 
os nomes e A Caverna. 

Alguns aspectos gerais e enformam a ficção de José Saramago: destacaríamos seu caráter 
premonitório e profético, desde que seus romances recorrem invariavelmente a literatura de exemplos, a 
parábola, a lenda e ao mito. 

Acrescenta-se a isso, certo caráter escatológico e apocalíptico da ficção de José Saramago e 
completaríamos o quadro. 

Adentrando mais a fundo nos romances, um primeiro aspectos a destacar é a maior 
importância das mulheres face aos homens. A figura feminina recobra enorme interesse e por vezes 
domina inteiramente a cena da ficção saramaguiana. Especialmente em Ensaios sobre a Cegueira em 
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que a esposa do médico (a única que não fica cega) se constitui na consciência maior e conduz toda 
narrativa e acaba sendo o olhar e voz de todos os que estão cegos, incluindo entre eles, o médico, a 
mulher dos óculos escuros, o jovem estrábico e o velho da venda preta. É ela que conduz todas as ações e 
que comanda o desenlace do romance, tomando assim todos os grave problemas vividos por aquelas 
personagens. Ensaio sobre a Cegueira se constitui em romance, de pura ficção em que sobrelevam o 
reali smo tráfico e o reali smo do absurdo (de caráter Kafikiano) e que evidência o escatológico e o 
apocalíptico do mundo: 
 

“ No caminho para a casa da rapariga dos óculos escuros atravessaram uma grande praça 
onde havia grupos de cegos que escutavam os discursos doutros cegos, à primeira vista nem 
uns nem outros pareciam cegos, e que falavam viravam inflamadamente a cara para os que 
falavam. Proclamavam-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a visão do sétimo dia, 
o advento do anjo, a coli são cósmica a extinção do sol, o espírito da tribo, a seiva da 
madrágea, o ungüento do tigre, a virtude do signo, a disciplina do vento, o perfume da lua, 
a reivindicação d atreva, o poder do esconjuro, a marca do calcanhar, a crucificação da rosa, 
a pureza da linfa, o sangue do gato preto, a dormência da sombra, a revolta das marés, a 
lógica da antropofagia, a castração sem dor, a tatuagem divina, a cegueira voluntária, o 
pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o disperso, 
o fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra”. (P. 284). 

 

O narrador opera o apocalíptico e o escatológico, a constatação do fim de um mundo velho 
e o surgimento de um mundo novo, através de um processo extremamente intrigante, o da enumeração 
caótica. 

Finalmente, um dos processos pouco destacado pela crítica masque se reveste de enorme 
importância no romance de José Saramago – ó da metalinguagem, veio um importantíssimo para os 
estudos que s e venha a propor sobre o autor do Memorial do Convento. 

O processo de metalinguagem é recorrente no romance de José Saramago. Volta e meia, lá 
está o narrador dissertando sobre o complexo ato da escrita:  
 

“ Dificílimo ato é  de descrever, responsabili dade das maiores, basta pensar no extenuante 
trabalho que será dispor por ordem temporal os acontecimentos, primeiro este, depois 
aquele, ou, se tal mais convém às necessidades do efeito, o sucesso de hoje posto antes do 
episódio de ontem, e outras não menos arriscadas acrobacias, o passado como se tivesse 
sido agora, o presente como um contínuo sem princípio nem fim, mas, por muito que se 
esforcem os autores, uma habil idade não podem cometer, por escrito, no mesmo tempo 
acontecimentos” (A Jangada de Pedra, p.12). 

 

O narrador examina aqui um especial, a problemática do tempo para o romancista, a 
dificuldade de se equacionar equili brar as várias ações, umas que devem vir antes outras que devem vir 
depois, para se obter o equilíbrio da narrativa. 

Em síntese e em conclusão, neste breve trabalho em que procuramos mesclar considerações 
sobre os vários romances de José Saramago, ficam aqui assinaladas algumas das linhas a se desenvolver 
amplamente: o da metaficção, o da intertextualidade, o da ficção propriamente dita, os processos 
criadores, qual seja o reali smo mágico, o reali smo do absurdo, a metalinguagem e de temas como o da 
loucura, do cerco da cidade de Lisboa, da cegueira, da construção do convento de Mafra, da vida de 
Ricardo Reis, da exploração do homem pelo homem, da de3fesa das minorias anônimas e sofredoras e da 
exploração do trabalho infantil. 

Um balanço crítico que ora se possa fazer, é possível assinalar como momentos mais 
importantes na obra de José Saramago, romances como: Ensaio Sobre a Cegueira, A jangada de Pedra, 
O Ano da Mor te de Ricardo Reis e o Memor ial do Convento. Em seguida apontaríamos, vindo em 
segundo lugar, Histór ia do cerco de Lisboa, e O Evangelho Segundo Jesus Cr isto e Levantando do 
Chão. Como obras menores, embora não destoem do talento de José Saramago, lembraríamos Todos os 
nomes e A Caverna. 

Nesta altura, no momento em que apontamos os valores da narrativa de José Saramago, 
estamos em pleno campo de Juízo, da crítica literária. 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (461-466) 

 
COMPRIDA DISTÂNCIA CUMPRIDA: O TEXTO FIAMA 

 
Jorge Fernandes da SILVEIRA (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 
 
ABSTRACT: Writing  and life, one of the most important Romantic myths in Literature, and the meaning 
of the methaforization of the body like a stone in Fiama Hasse Pais Brandão, one of the greatest 
Portuguese contemporary poets. 
 
KEYWORDS: Portuguese poetry; life; self- portrait; childhood; il lness; Fiama Hasse Pais Brandão 
 
 
Ponto Um: A Primeira Margem do Centro: César a César 
 

Há coisas 
sobre 
as quais 
me quero 
calar 
porque 
preciosas 
de mais 
precisas 
de mais 
 
Outras 
porque 
cruas 
de mais 
como 
aventais (LOPES, 2003: 23)  

 

Para começar, à maneira de epígrafe, um poema do último li vro de Adília Lopes. Através 
dele, por um lado, externo o desejo de que à fidelidade a esses versos pudesse ser a expressão muda do 
meu sentimento diante do estado de “morte em vida” (Nietzsche), “uma antecipação individual da 
experiência da morte” (Gumbrecht), em que se encontra a pessoa da poeta que amo; por outro lado, já que 
me calar não posso, seja pela descrença no inefável, seja pela natureza da situação em que me encontro, 
começo a falar com os versos de Adília, imaginando dar voz às coisas “preciosas, precisas ou cruas de 
mais” . Coisas que calam dentro de nós não porque umas são extraordinárias em oposição a outras 
ordinárias, mas sim porque o que realmente interessa, ou são as coisas precisa e preciosamente tidas por 
extraordinárias, “como quem já tem fé” , ou são as ditas ordinárias, eventualmente extraordinárias, “como 
aventais”. 
 

A Segunda Margem do Centro: Beau Séjour 
Ainda à maneira de epígrafe (num transporte intertextual, já se sabe), igualmente 

interessante é o título de um dos dois li vros que Maria Gabriela Llansol acaba de publicar, O começo de 
um livro é precioso, 2003, composto de 365 estâncias. Cito a estância 355:  
 

Nos subúrbios vagueia um homem, já conhecido da maior  
Parte dos seus habitantes. Chega ao anoitecer, como sempre, 
Remediado pela múltipla profissão. Mora ali, como marginal 
De qualquer centro. Seu habitat é margem. Sua mente um 
Confuso poematuro que lhe corrói as diferentes partes do 
Corpo – os olhos, as costas, o pénis, os intestinos, o coração, 
Os pés. Dói-lhe o subúrbio. Sob as calças vincadas e a  
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Camisa limpa, adivinha-se a miniatura (que nunca chegará 
À dimensão) de forças sensíveis que, um dia, o farão 
Soçobrar sob o seu peso. Sem centro, seu habitat teria sido 
Um poema ímpeto, e não, um desses que se fazem por ficção. (LLANSOL, 2003: s/p) 

 

De interesse para o desenvolvimento desta comunicação, em primeiro lugar, o conceito 
nietzscheano de eterno retorno, presente na interação escrita/leitura, a repartir-se num curso em que o fim 
de uma prática confunde-se com o princípio da outra e, em segundo lugar, o jogo de tensões entre as 
margens e o centro, no que ele implica de uma nova visão do tempo da vivência e do tempo da 
experiência do humano no espaço em que está, não propriamente aquele onde mora, mas mais 
comumente o ponto de passagem para o lugar de fora, lá pelos lados das cidades de deus onde o diabo 
perdeu as botas. Para além do já clássico conflito entre o campo e a cidade (Gonzaga: “Eu não sou, 
Marília, algum vaqueiro, tenho próprio casal e nele assisto” ), assiste-se hoje na guerra entre dois mundos: 
a cidade e os subúrbios. Ambos globalizados. O que importa, para posterior hipótese de leitura, é a 
dimensão da consciência que há de manifestar-se na visão de mundo que o sujeito histórico tem de si e do 
lugar em que está, isto é, um texto como reflexo consciente do contexto ou, contrária a essa ideologia 
romântico-moderna, a versão do mundo segundo uma figuração autoral a um passo sempre e cada vez 
mais seguro do seu jeito inconsciente de ser, desconstruindo-se nos seus labirintos. Ou como diz o poeta 
português da vez, Manuel de Freitas, no seu li vro mais recente, Beau séjour, 2003, no poema “Liceu Sá 
da Bandeira, 1988”, com sintomática dedicatória, “para o Joaquim” [Manuel Magalhães], que é o poeta 
mentor da “poesia da experiência” em Portugal, e clara referência ao (pós-moderno?) fingimento 
pessoano: “Mas o que importa, neste poema,/ é o susto com que chegamos às palavras/ que não temos. 
Enquanto a dor, apenas,/ se revela soberana e intransmissível.” (FREITAS, 2003: 49) 
 

Ponto Dois. À Margem no Centro: Casa de Repouso da Marginal, Rua Mestre de Aviz, nº 5, Algés, 
Grande   Lisboa, Portugal 
 

(Casa de Repouso da Marginal) Na morada acima, encontra-se internada, imóvel, há uns 
três anos, Fiama Hasse Pais Brandão. Numa mesa-redonda intitulada “Espaço e Margem”, interessa-me 
falar a seu respeito. Não, não vou de maneira deselegante e imprópria fazer a reportagem do seu 
dramático estado de saúde. Vou, ao contrário, mantê-la viva como está, e sempre há de estar, por meio da 
sua extraordinária Poesia. Poesia em que entre as coisas ditas preciosas e precisas e cruas por Adília, uma 
só, certamente a mais cruel, é aquela em que, segundo Llansol, “dói-lhe um subúrbio” , porque, de fato, 
para além da trágica coincidência irônica de sabê-la aquela que mora ali, como marginal de qualquer 
centro, seu habitat é a margem, o que interessa saber, ainda via Llansol, já que sua mente pode ser um 
confuso poematuro que lhe corrói as partes do corpo, é se, sem centro, seu habitat teria sido um poema 
ímpeto, e não, um desses que se fazem por ficção. E é por isso que vejo Fiama na figura de homem da 
cena llansoliana. Porque acredito em duas hipóteses: na androgenia dos corpos e na de estar na literatura 
ela mesma a melhor teoria para ler literatura. Naquela literatura, é claro, em que o rigor do texto é a um só 
tempo trabalho de escrita e matéria de reflexão sobre a escrita.  

Como saber, então, diante de um hipotético “poematuro” , a diferença entre um “poema 
ímpeto” e “um poema feito por ficção”? 

Vou procurar hipóteses de respostas no li vro que reúne os primeiros textos poéticos de 
Fiama. Um volume que há muito me fugia, por uma dessas tramas do destino, e só agora, depois de uma 
cópia xerox tirada em Harvard este ano, me chega à mão pela generosidade de Gastão Cruz, seu ex-
marido, autor de As pedras negras, e quem, aliás, avalia a oportunidade de republicá-lo ou não. 
 

Ponto Três. Cumprida Distância Comprida: Fiama Hasse Pais Brandão, de Em cada pedra, um voo 
imóvel, 1958, a As fábulas, 2002 
 

Nas estâncias de livro primeiro e à margem, porque expurgado, da bibliografia de Fiama 
Hasse Pais Brandão (mas de novo uma referência na primeira orelha do último li vro), Em cada pedra, um 
voo imóvel, 1958, estão lançados os termos que, ao longo da sua obra, vão escrever as imagens que 
reivindicam um efeito novo de real, por meio da “decisão da intimidade” (Llansol) entre a figura autoral 
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do poeta e as coisas, ou melhor, entre o humano e o não humano, o urbano e o não urbano. Começo pela 
primeira (não há números de páginas): 
 

Através dos troncos vêem-se rectângulos brancos e vermelhos. É a hora em que as árvores 
são de vidro. 
Os montes são grandes borrões cor-de-rosa. 
O pinhal é um tronco enorme e transparente. As cores dissolvem-se. 
Os tanques são quadrados cor-de-laranja. As mulheres estão a lavar a roupa no sol. 
O horizonte é um imenso tecido estampado riscado a tinta da china pelos fios do telefone. 
Mas os pássaros sabem onde estão as árvores invisíveis. (BRANDÃO, 1958) 

 

Há, no fundo, um claro compromisso com o conceito de poesia na modernidade, aquele que 
implica o projeto dialético de seguir ou ultrapassar o sentido da metáfora na criação da imagem do 
homem novo, por meio de uma construção carregada de energia, baseada tanto em máxima célebre de 
Hölderlin, “Tudo é ritmo” – à qual junto apreciação de Llansol no li vro já citado: “O ritmo (que é a nossa 
melhor parte) exige que recomece/ a ler avidamente (...)” –, quanto naquilo que o pensamento de 
Nietzsche inscreveu como força sedutora em potência nativa e em forma cultural de li vro: 
 

Na cidade todas as casas são de pedra. 
A geometria é mais que a geometria. É vida. É polígonos de sombra à luz estática da lua, à 
luz invariável da lua a angular-se nas pedras. O movimento é a única realidade essencial.  
Em cada esquina, há um princípio e um fim. Mas todos passam e ninguém pára a meditar. 
Ninguém compreende o simbolismo tranqüilo das esquinas, beleza fatalista das esquinas. 
Na cidade todas as casas são de pedra. 

 
Quando o rio transborda a cidade é uma queda de água. 
E, na cidade de água, os repuxos são palmeiras inesperadas. 
Só as crianças procuram os tanques afogados. 
Só os poetas sondam a verdade do rio ultrapassado. 
A água está a boiar na cidade. 
As crianças olham o rio ancorado às casas. 
O rio sobe as escadas, mas só os poetas se afundam pelos degraus molhados. 
E, às janelas da cidade de água, as crianças e os poetas constroem barcos desnecessários. 
(BRANDÃO, 1958) 

 

Textualmente, portanto, e ainda com Nietzsche e Llansol (Herberto Helder fica para 
depois), as formas da cidade “guardam uma hipótese de sabedoria” , as casas de pedra guardam um vôo 
imóvel que só as crianças e os poetas, aqueles que através do “ impulso lúdico” chamam “à vida outros 
mundos” (Maffei), sabem inventar. Porque, como escreve Fiama, leitora de Hölderlin, “O movimento é a 
única realidade essencial.” A cidade de poesia, em suma, é o lugar onde mora a hipótese de mudança da 
cidade da ignorância e da alienação dos homens para fora de si mesma, de um ir além dos seus próprios 
domínios.  Uma promessa de barcos bêbados para todos. ((Rimbaud, “Le bataeu ivre” : Et dès lors, je me 
suis baigné dans le Poème/ De la Mer, infusé d'astres, et lactescent,/ Dévorant les azurs verts)  
 

Há tanta luz a boiar no mar... 
Os pescadores podiam encher as redes de lua. Podiam encher os barcos de lua. 
Os barcos estão a boiar na lua. 
Os pescadores têm redes de vidro e o mar é uma bandeja de cristal. 
Podiam encher os bolsos de lua para quando tivessem fome. 
E pescar toda esta lua abandonada... 
Depois, as canastras das peixeiras teriam mais poesia. (BRANDÃO, 1958) 

 

Logo, a contratempo, nesse espaço urbano do capital, investe-se num princípio 
suplementar, num valor menos que, para usar recente observação feli z de Manuel Gusmão, no II 
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Colóquio Internacional Maria Gabriela Llansol, no Convento da Arrábida, deve-se não à vibração de um 
acordo, mas sim à de um acorde. Por meio da música, no ritmo do florir (repetir-se num eterno retorno) e 
não do crescer (perseguindo uma idéia moderna de progresso) inventam-se coisas sem importância, 
necessidade, coisas ultrapassadas. Por meio de uma escolha arbitrária, leio a última das 24 estâncias 
 

Os azulejos do terraço são todos iguais. Bastava apenas um; já se sabe como são os outros. 
Do terraço, o tanque não tem fundo. É uma lâmina de vidro. As árvores são mais redondas 
e a terra mais li sa. O quintal é uma grande toalha tecida a matiz. 
O terraço está coberto de losangos vermelho-escuro. É um rectângulo.  
Através dos varões de ferro o quintal é uma aguarela em papel de música.  
Mas eu inventei outro terraço. É um losango vermelho escuro. Está dividido em 
rectângulos. 
É deste que eu pinto os caminhos do horizonte (BRANDÃO, 1958) 

 

Do centro, a construtora de formas aponta a sua opção pela margem, reivindica o direito de 
ir de encontro à cidade (“A vida, para nós, ainda não era algo de concreto” ) 
 

A cidade, em mim, é um ângulo cromático. 
 
Mas em qualquer momento 
Posso inverter o esquema 
E quadricular-me. 
 
Eu, na cidade, serei pateticamente concreta. (BRANDÃO, 1989: 3) 

 

porque “só as crianças procuram os tanques afogados” , “só os poetas sondam a verdade do 
rio ultrapassado” , “só as crianças e os poetas constroem barcos desnecessários” . Só eles, ao abrigo do 
terraço pessoano, fazem “ isto” . Contra a economia de mercado a economia do imaginário. Numa nascente 
fili ação à poesia de Cesário Verde, na sua atração pelos “gumes e ângulos agudos” , aquela que poucos 
anos depois, em Poesia 61, vai intitular Morfismos o seu volume, quer dar sentido ao rio ultrapassado, 
não necessariamente no que ele tem de desnecessário, quer dar sentido aos barcos desnecessários, não 
exatamente no que eles teriam de ultrapassados. Porque se ultrapassado pode significar o rio que vai além 
dos seus limites, desnecessários podem ser os barcos que buscam uma nova derrota na contracorrente do 
espaço. Do mesmo modo que uma história que opta por insucessos não é a que privilegia fracassos. Pode 
ser aquela que, ao invés de dar voz aos sucessivos e contínuos acontecimentos do centro, cala-os, 
deslocando-os, como se fossem o que não houvesse sucedido, insucessos, portanto, para quem quer ouvir 
as margens, esses lugares onde os sucessos não se acumulam, mas insistem. “Em cada esquina, há um 
princípio e um fim.” Nesse “simbolismo” da viagem em círculo, em eterno retorno, todo poeta acerta o 
seu tempo pelo imaginário édipo-freudiano de cada dia. 

Isto posto, a margem, que Llansol considera o “habitat” ideal para a invenção do “poema 
ímpeto” , em que o real é um efeito, uma imagem esboçada como um suplemento de força (“pujança”, 
como ela diz) sobre a sensibili dade do sujeito, sendo, por isso, uma “miniatura”, e, portanto, contrária à 
ficção de fatos calcada na grandeza do grande relato que complementa o mundo, encontra em Fiama, no 
seu primeiro poema paradigmático, “grafia 1” , justamente em Morfismos/Poesia 61, uma das suas mais 
fortes hipóteses: 
 

Água significa ave 
 
se 
 
a sílaba é uma pedra álgida 
sobre o equilíbrio dos olhos 
 
se 
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as palavras são densas de sangue 
e despem objectos 
 
se 
 
o tamanho deste vento é um triângulo na água 
o tamanho da ave é um rio demorado 
 
onde 
 
as mãos derrubam arestas 
a palavra principia (BRANDÃO, 1991: 9)    

 

Todo aquele e tudo aquilo que demora têm dois sentidos. Um de uso mais antigo que quer 
dizer habitar, assistir num terreno. Outro de emprego mais corrente que significa o que se sabe: fixar-se 
de modo mais ou menos permanente num lugar de passagem. Ambos, contudo, na inércia visível, 
manifestam a idéia do movimento, invisível: o vôo imóvel que há nas pedras e existe naquilo que o texto 
não pode mostrar porque só o pode dizer. E diz. Como o diz Fiama, em outro dos seus poemas 
exemplares, “O nome lírico” , Barcas novas, 1967: 
 

Esta manhã 
hoje 
é um nome 
 
Nem mesmo amanheceu 
nem o sol  
a evoca 
 
Uma palavra 
palavra só 
a ergue 
 
Com um nome 
amanhece 
clareia 

    
Não do sol 
mas de quem  
a nomeia (BRANDÃO, 1991: 43) 

 

Ponto Zero. “Pedra em Expansão” , 
Barcas Novas, 1967 
Diz não são os anos que passam 
é a pedra 
 
Não o tempo 
o que por mim passa 
mas ela 
que somente acompanha 
 
Diz não passam anos 
para a minha idade 
só uma pedra está (1991: 46) 
 
 
 

& “Da Pedra” 
As Fábulas, 2002 
A pedra crê: esta 
criança é de pedra. 
Não crê que veio do ventre 
e que um cordão de sangue 
a liga à Natureza. 
 
Diz a criança um dia: 
aqui estamos no mundo, 
a pedra é como eu. (2002: 67) 
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Da pedra em expansão. A partir de Em cada pedra, um voo imóvel, o primeiro livro, a “Da 
pedra”, último poema de As fábulas, o último li vro, um extraordinário caminho de pedras, ou melhor, o 
destino grau zero das pedras inscreve-se na poesia de Fiama. Comprida distância cumprida. Ou viceversa. 
Uma força da natureza, metamorfose. Como se fabulosa legenda da paixão de ser Poeta, lápide e versão, 
indistintamente, em Fiama Hasse Pais Brandão: nasceste da pedra, como pedra morrerás. 

Lidos estes poemas, de pungente beleza na biobibliografia de Fiama Hasse Pais Brandão, 
cabia agora avançar por esta poética adentro e buscar a sua fortuna significante? Não. O tempo não o 
permite. Passo por cima, pois, por exemplo, de textos memoráveis de (Este) rosto (1970), Área branca 
(1976), Homenagemàliteratura (1978), Cenas vivas (2000), para terminar com um dos mais belos poemas 
de Fiama e de toda a Literatura, “Às vezes as coisas dentro de nós” , do seu último livro, As fábulas, 2002. 
Nos outros poemas lidos não dá para negar que, se assim posso dizer, numa primeira Fiama resiste um 
resto da “ficção” poética que julga ter o compromisso de mudar o mundo, transformando-o porque o traz 
para dentro de si, como se a margem, o microcosmo, buscasse dar ao centro, o macrocosmo, o seu 
equilíbrio. Na “Pátria” de Sophia, diria “Me dói a lua me soluça o mar/ E o exílio se inscreve em pleno 
tempo” . Nos seus últimos poemas, mantém-se viva a chama do interesse por tudo que diga respeito ao 
humano, que o engrandeça. (“Dói-lhe um subúrbio” ). Agora, porém, mais ensimesmados, alguns os 
diriam místicos talvez (para Llansol, cenas fulgor de “um poema ímpeto” ), os seus versos deslocam uma 
anterior dialética dos contrários, legível na tensão entre as figuras das formas e dos volumes, para uma 
outra dimensão encontrada no coração de si, o em mim mesma – “o zero irradiante”. Mas é importante 
notar que o chamamento para esse em mim está ambiguamente fora de mim, já que vai enunciar-se 
pronominalmente em nós, “disperso e unido” , diria Llansol, “praticamente híbrido” . Pelo movimento 
(“Da pedra”, Em cada pedra, um voo imóvel, “Pedra em expansão” ), pela forma (“grafia 1” /Morfismos), 
pelo nome (“O nome lírico” ), diante da decisão da intimidade – “a pedra é [como] eu” - que se acolhe em 
nós, num “dentro de nós” , só nos resta ir ao seu encontro, seguindo o ritmo deste belíssimo poema-
memória, cena viva, fiamma, chama de uma poesia em perpétuo movimento: 
 

O que nos chama para dentro de nós mesmos  
é uma vaga de luz, um pavio, uma sombra incerta. 
Qualquer coisa que nos muda a escala do olhar 
e nos torna piedosos, como quem já tem fé. 
Nós que tivemos a vagarosa alegria repartida 
pelo movimento, pela forma, pelo nome, 
voltamos ao zero irradiante, ao ver 
o que foi grande, o que foi pequeno, aliás 
o que não tem tamanho, mas está agora 
engrandecido dentro do novo olhar. (BRANDÃO, 2002: 30) 
 

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2003 
 

RESUMO: Escrita e vida, um dos grandes mitos românticos, e o sentido da metaforização do corpo como 
pedra em Fiama Hasse Pais Brandão, um dos mais importantes poetas portugueses contemporâneos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: poesia portuguesa; vida; auto-retrato; infância; doença.; Fiama Hasse Paes 
Brandão. 
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ABSTRACT:This work develops some important reflexions about the interdisciplinary dialogue between 
music and literature in the ficcion of Vergílio Ferreira. From the study of one of his novel, Em nome da 
terra, the proposal reading notices the utilization of music not only in a horizontal way, with citation of 
composer’s names and works, but also in a vertical way, by the use of some musical recourses and effects 
– like the sonata form – on the structural construction of the novel. A new look into vergilian “corpus” 
has favored the finding of others analytical ways. The music appears as an intertext and between it, the 
Text can be better understood as significance. 
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Que a música faz parte do universo literário de Vergílio Ferreira, disso não há que duvidar. 
Os ensaios e inúmeros romances que se ocupam diretamente dessa questão atestam o olhar reflexivo de 
seu autor. Se o intertexto musical e os sons metafóricos de Mozart confirmam a presença da música no 
romance de Vergílio Ferreira, ou seja, o evidente diálogo entre ficção e composição musical, aspecto que 
aqui nos interessa, é preciso também destacar que eles ainda ratificam a música do romance, ou seja, os 
elementos e recursos musicais que ressoam dentro da meada romanesca.  

Que a música faz parte do universo literário de Vergílio Ferreira, disso não há que duvidar. 
Os ensaios e inúmeros romances que se ocupam diretamente dessa questão atestam o olhar reflexivo de 
seu autor. Se o intertexto musical e os sons metafóricos de Mozart confirmam a presença da música no 
romance de Vergílio Ferreira, ou seja, o evidente diálogo entre ficção e composição musical, aspecto que 
aqui nos interessa, é preciso também destacar que eles ainda ratificam a música do romance, ou seja, os 
elementos e recursos musicais que ressoam dentro da meada romanesca.  
 

Fortíssimo e subtil, o seu corpo cantava nos limites da alegria e da morte. 
VERGÍLIO FERREIRA 

 

Que a música faz parte do universo literário de Vergílio Ferreira disso não há que duvidar. 
Os ensaios e os romances que se ocupam diretamente dessa questão atestam o olhar reflexivo do autor. 
No seu romance Em nome da terra  (ENT), publicado em 1990, é possível perceber não só a afinidade de 
Vergílio Ferreira com o discurso musical, mas também a dupla via de realização desse diálogo. O 
Concerto para oboé e orquestra K 314, de W. A. Mozart, invocado ao longo da obra, confirma o evidente 
diálogo entre ficção e composição musical e ratifica também a ressonância de elementos e recursos 
musicais dentro da meada romanesca. Que a música faz parte do universo literário de Vergílio Ferreira, 
disso não há que duvidar. Os ensaios e inúmeros romances que se ocupam diretamente dessa questão 
atestam o olhar reflexivo de seu autor. Se o intertexto musical e os sons metafóricos de Mozart 
confirmam a presença da música no romance de Vergílio Ferreira, ou seja, o evidente diálogo entre 
ficção e composição musical, aspecto que aqui nos interessa, é preciso também destacar que eles ainda 
ratificam a música do romance, ou seja, os elementos e recursos musicais que ressoam dentro da meada 
romanesca.  

Na verdade, apontar estas ocorrências da música na obra de Vergílio Ferreira não se trata de 
uma novidade1. O próprio autor, em um de seus ensaios, ao analisar a transposição de um dos seus 
romances em filme, confessa a importância de um determinado trecho musical na composição de Cântico 
Final (CF) e a falta que sentiu dele na película de Manuel Guimarães, diretor do filme. Segundo Vergílio 
Ferreira, 

∗  FERREIRA, Vergílio. Cântico Final. Venda Nova: Bertrand, 1983, p. 50; 
1 Há um conhecido estudo de Isabel Allegro de Magalhães (In: O sexo dos textos. Lisboa: Caminho, 
1995, pp. 171-185), em que a autora analisa Aparição, a partir do Noturno Póstumo, op. 45, de Chopin, 
executado por Cristina ao longo do romance.   
2 FERREIRA, Vergílio. Espaço do Invisível IV. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987, p. 
244. 
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“Decerto, no referente à música, todo o meu livro é atravessado por uma certa frase do 
Lago dos Cisnes que Manuel Guimarães pôs de parte, decerto por conhecida, banalizada. 
Direi nuamente que essa música me fez falta porque foi com o seu aceno que pontuei todo o 
romance. Mas o trecho que a substitui não senti que perturbasse a memória do livro. 
Excepto como leitmotiv que não percorre todo o filme”.2 
 
Decerto, no referente à música, todo o meu livro é atravessado por uma certa frase do Lago 
dos Cisnes que Manuel Guimarães pôs de parte, decerto por conhecida, banalizada. Direi 
nuamente que essa música me fez falta porque foi com o seu aceno que pontuei todo o 
romance. Mas o trecho que a substitui não senti que perturbasse a memória do livro. 
Excepto como leitmotiv que não percorre todo o filme. (EI IV, 244; grifo nosso). 

 

Está claro que a referência do autor à famosa frase do bailado de Tschaikovsky, dançada 
por Elsa, personagem bailarina e fonte da fascinação do pintor Mário, trata-se não só de um dos 
intertextos musicais presentes em CF, mas também de um recurso utilizado por ele na composição 
estrutural do romance. Não se espera, ao folhear as páginas do livro, ouvir os acordes e a melodia da 
música de Tschaikovsky, como se estivesse a ouvir um CD. Na verdade, a frase de O lago dos cisnes é, 
ao mesmo tempo, elemento musical citado no texto e recurso com o qual o autor atravessa e pontua a 
estruturação da trama ficcional, chegando mesmo a   considera-lo  uma espécie  de    leitmotiv  em  CF. 
Aqui, é bom lembrar que a noção do recurso musical wagneriano – o leitmotiv, o motivo condutor – 
extrapola a questão melódica e insere-se na   própria   estrutura   da  ópera,  envolvendo   cantores  e 
orquestra num mesmo drama, costurando e alternando seqüências temporais, destacando personagens e 
sentimentos presentes através das referências motívicas e estabelecendo uma nova concepção de 
tonalidade.3 

Desta maneira, na obra de Vergílio Ferreira é possível perceber o diálogo do discurso 
literário com o musical, através da presença de certos intertextos musicais e sons metafóricos no contexto 
ficcional, evidenciando assim a ocorrência de uma música no romance, bem como na sua estrutura, 
reiterando uma música do romance. No caso específico de ENT, é o Concerto para oboé e orquestra K 
314, de W. A. Mozart, e a sua forma musical inerente: a Forma Sonata.  

Elaborada e exaustivamente trabalhada a partir do século XVIII, a Forma Sonata (FS) 
aparece no cenário musical, já no final do período barroco, pelas mãos de Pergolesi, Domenico Scarlatti e 
dos irmãos Johann Christian e Carl Philipp Emanuel Bach,  estabelecendo-se definitivamente através do 
brilho lapidar dado pelo classicismo vienense de Haydn, Mozart e Beethoven.  

A FS peculiariza-se pela sua estrutura ternária4. Ou seja, é composta por três seções: 
exposição, desenvolvimento temático e reexposição, designados, respectivamente, como A B A’. Não se 
deve, com isso, confundir a FS com a peça musical denominada Sonata4. Na verdade, a Sonata é uma 
obra de caráter instrumental, constituída de vários movimentos, para um solista ou um pequeno grupo, 
que remonta ao final do século XVI, quando o termo era usado para designação puramente instrumental 
(sonata : sonare : soar), em oposição à música vocal (cantata : cantare : cantar). A partir das obras de 
Correlli, Haendel e Bach, o Trio Sonata, composição para três solistas (geralmente dois violinos e um 
contínuo) ou um único, executada num instrumento de recursos tímbricos variados (é caso dos de Bach, 
para órgão), passa a se tornar uma práxis comum entre os músicos, abrindo espaço para o florescer da 
Sonata para teclado solo, a partir do século XVIII.5 

Nesse tipo de composição não há um número estipulado de movimentos. A princípio,  nos 
moldes pré-clássicos de Scarlatti, por exemplo, a Sonata era composta por um único e curto movimento, 
sem alterações de andamento. Já dentro dos padrões clássicos, era composta por três movimentos (rápido-
lento-rápido), como pode ser observado em muitas das de Haydn e Mozart e algumas de Beethoven. No 
entanto, já a partir do próprio Beethoven, tornou-se comum acrescentar mais um movimento, prática 
também utilizada por alguns compositores românticos, como Brahms e Schumann, quebrando, assim, 

3 Sobre a questão estrutural do leitmotiv, consultar DEATHRIDGE, John e DAHLHAUS, Carl. Wagner. 
Rio de Janeiro: L&PM, 1988, pp. 96-98. 
4 ROSEN, Charles. Sonata Forms. New York: W.W. Norton & Company, 1988, pp. 16-27. 
5 A crítica é unânime ao apontar Mozart como aquele que conseguiu extrair a máxima potencialidade da 
forma sonata. Para Alejo Carpentier, por exemplo, o compositor austríaco “elevou a sonata à sua mais 
completa maturidade, arrematando todas as pesquisas formais do classicismo com sua própria criação” 
(CARPENTIER, A. 2000, pp. 38-39). Ainda sobre as diferenças entre Forma Sonata e Sonata, consultar 
ROSEN, C. Op. cit.  pp. 1-7; 
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aquela formalidade cultivada pelos clássicos. Com o despontar da música moderna, alguns compositores 
optaram por um movimento único, subdividindo-o com indicações de andamentos diferentes, conferindo-
lhe assim múltiplos caracteres dentro de uma seção. Desta forma, é possível encontrar diferentes 
ambientações e climas, numa seqüência ininterrupta, como na Sonata no. 3 para piano de Prokofiev 
(Allegro tempestuoso / Moderato / Allegro tempestuoso / Moderato / Più lento / Più animato / Allegro / 
Poco più mosso). Na verdade, músicos que se incluem neste caso, como Prokofiev, Scriabin e Berg, por 
exemplo, levaram ao apogeu um recurso composicional já empregado por Liszt, em pleno século XIX, na 
sua Sonata em Si menor.  

O certo é que, enquanto a Sonata constitui uma peça musical para um ou mais 
instrumentos, a Forma Sonata, como o próprio nome já diz, é uma forma, um estilo estrutural, encontrado 
não apenas na Sonata, mas em outros tipos de composição. De acordo com José Miguel Wisnik, “O que 
se chama de forma sonata é encontrável comumente no primeiro movimento,  mais longo e denso, seja de 
sonatas solistas propriamente ditas, seja de trios, quartetos, concertos e sinfonias do período”6. 

A grande característica da FS é exatamente a sua estrutura triádica, ou seja, trata-se de uma 
forma que inicia a exposição (seção A) com dois temas contrastantes e complementares. O primeiro tema 
aparece na tonalidade principal (tônica), seguido de uma ponte modulante que introduz o segundo tema, 
agora em outra tonalidade (dominante). Após esta exposição, há o desenvolvimento (seção B), onde os 
dois elementos temáticos são largamente trabalhados fora da tonalidade principal. Somente na 
reexposição (A’), os dois temas são reapresentados, agora, na mesma tonalidade, na tônica. Ou seja, 
enquanto na seção A, depois que a tonalidade da tônica é fixada, os dois temas exercem uma tensão entre 
si, na seção A’, há uma espécie de conciliação, de repouso. Com isto, o esquema triádico da FS estabelece 
uma relação de repouso-tensão-repouso e abre espaço, segundo José Miguel Wisnik, “a um drama tonal 
de cunho modulatório, pois através do seu desenvolvimento ela leva elementos que estão em regiões 
harmônicas diferentes a se encontrarem, ‘conciliados’, numa região comum”7. 

As diferentes regiões harmônicas, em que os temas são apresentados, baseiam-se no uso 
discursivo da modulação (tônica-dominante-tônica), efetuam um contraste e, ao mesmo tempo, realizam-
se e articulam-se de forma simétrica. Graças a este efeito, instaurador de uma certa dramaticidade 
modulatória, é que podemos afirmar, como o faz José Miguel Wisnik, que  “a música instrumental 
oferecia pela primeira vez a impressão de estar ‘falando’, mesmo sem palavras, e de estar ‘contando uma 
história’ cujos personagens não seriam senão células sonoras em transformação”8. 

A partir desta definição, seria, portanto, possível encontrar uma via de diálogo entre a FS e 
o  gênero romanesco em ENT. Se o oboé solista do Concerto é o instrumento responsável pela 
apresentação, manutenção, desenvolvimento e resolução dos elementos temáticos, no romance, ao som 
desta peça, o corpo surge como solista entre as pautas de ENT, explicitando um nítido conflito: a 
degradação de um corpo presente e imobilizado pela velhice (a tônica) e a perfeição de um corpo pretérito 
em movimento na plenitude da juventude (a dominante). Assim, do contraste harmônico dos temas na FS 
ao conflito de tempos e corpos em ENT, há na verdade uma aliança, um diálogo intertextual, que se funda 
na colisão. Ela é o centro gerador dos elementos temáticos da FS, bem como dos corporais no texto 
ficcional vergiliano. 

Na verdade, a tematização do corpo constitui uma vertente constante na obra vergiliana. 
Como bem lembra Fernanda Irene Fonseca, ENT representa um “ressurgir em força da temática do 
corpo”9, cuja invocação remete a, pelo menos, outras duas de suas obras: o ensaio Invocação ao meu 
corpo, de 1966, e o romance Cântico Final, de 1959. Se o vínculo temático com o ensaio fica nítido a 
partir de seu próprio título, com o romance se dá pelo tratamento do motivo condutor. Não é à toa, por 
exemplo, que a proposta inicial de Vergílio Ferreira era de dar-lhe o título de Corpo de alegria. Na 
verdade, o corpo ainda continua sendo o tema de ENT, no entanto, o tratamento tonal, se é que assim o 
podemos chamar, é bem diferente, para não dizer contrastante; por isso, podemos associar esta disposição 
com aquela que ocorre na FS. Da tônica à dominante, os temas se modificam tonalmente e mutuamente se 
atraem. Da desagregação à perfeição, a tematização do corpo em ENT ensaia uma diferença tonal e até 
mesmo tímbrica ao modular da velhice à juventude, reiterando a idéia obsessiva de seu autor de que “só a 
eternidade que mora no corpo lhe agüenta a perfeição com que se desagrega”10 . Se na FS, a reexposição é 
6 WISNICK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 150.  
7 . Ibidem. 
9 FONSECA, Fernanda Irene. VERGÍLIO FERREIRA: a celebração da palavra . Coimbra: Almedina, 
1992, p. 137. 
10 FERREIRA, Vergílio. Conta-Corrente nova-série I. Venda Nova: Bertrand, 1993, p. 284. 
11 MORIN, Violette. In: BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994, p. 441; 
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o caminho encontrado para uma conciliação harmônica, em ENT, esta coesão, se atingida, só acontece 
diante da constatação de um tempo futuro que ao homem transcende.      

Daí a necessidade das três imagens plásticas, arrumadas em forma de tríptico: o Cristo sem 
cruz, o fresco de Pompéia e o desenho de Dürer.  Elas estão muito próximas daqueles “objetos 
biográficos”11, de que nos fala Violette Morin, porquanto fazem parte da vida do narrador e com ele 
envelhecem. Como bem sublinha Ecléa Bosi, “cada um desses objetos representa uma experiência 
vivida”.12 No caso de João, narrador-personagem de ENT são três as experiências representadas: a da 
mutilação e solidão, refletidas no Cristo sem cruz, a da rememoração e recriação ficcional de um corpo 
pretérito, movido por um vigor eternizado pela música, no fresco de Pompéia, e a da experiência-limite 
que o atinge duplamente, a ausência de Mónica e a consciência da proximidade da morte, apontada no 
desenho de Dürer: 
 

E olhei o Cristo, agora um pouco maníaco a dizer-me hoc est enim, olhei a deusa Flora com 
o seu braçado de flores e o seu manto como um vôo, olhei o cavalo esquelético com o 
esqueleto da morte montado nele. E uma palavra que não sei passava por eles todos e devia 
ser verdade porque a não sei. Possivelmente, querida, está tudo na tua face. No teu rosto 
fechado numa linha, sem excesso nenhum. Na tua vertiginosa alegria quieta. Na tua franja 
andrógina na testa. Uma palavra de alegria e de morte. Uma palavra que está depois de 
todas as palavras e ainda nenhum deus veio dizer. (ENT, 267)  

 

Na verdade, a velhice em ENT representa a tônica da temática do corpo. E tônica no seu 
sentido musical, porquanto é para ela que convergem os pensamentos, as angústias, o alarme e a 
percepção visual e auditiva do narrador. Saber-se velho significa reconhecer-se sozinho (“E essa é a 
solidão maior, porque um corpo é a nossa última companhia”; ENT, 73), olhar para dentro de si próprio e 
não perceber mais futuro a almejar a não ser a própria degeneração e degradação corpóreas (“...na 
juventude não há morte. É preciso esperar pela velhice e degradação para haver. E estar só.”; ENT, 72). A 
circunstância corporal de João, a sua mutilação e o abandono dos filhos impregnam a narrativa de uma 
tonalidade menor, a ponto mesmo de sua voz, ao recordar o passado, guardar a mesma melancolia de uma 
lacrymosa . Ao olhar o Cristo sem cruz, o agnus dei, compadece-se dele e com ele mantém uma relação de 
fraternidade: “Meu irmão. Filho do homem, irmão no que humilha e dói. Na piedade que desce sobre nós. 
E na náusea de um corpo em vileza muito baixa. E num pouco de divindade que puder ser”. (ENT, 74) 

Contrastando com o tema da desagregação do corpo senil, os movimentos aéreos da ginasta 
estabelecem um ponto de colisão com o tema da tônica, a velhice. É a juventude, a perfeição do corpo e a 
elasticidade dos movimentos que constroem um atrito tonal dentro de ENT. É a tonalidade (da) dominante 
que perpassa pelas pautas do romance. 

Interessante observar ainda o tratamento dado ao ofício de Mónica. Sua ginástica, mais do 
que um mero exercício físico, é tratada no romance como dança. Associada ao som do Concerto de 
Mozart, seus movimentos aéreos, fluidos e até voláteis transformam a atividade física da ginástica numa 
performance artística. Não se trata puramente de uma exibição mecânica do corpo, mas de uma exposição 
dinâmica em forma de dança, um verdadeiro balé entre as barras assimétricas, porque é Arte que a 
ginasta/bailarina realiza e é a Arte realizada pelo corpo, que também se quer obra de arte, reconstruída e 
recriada pela “imaginação sensível” (ENT, 32) do narrador. Neste sentido, o Concerto para oboé e 
orquestra K314 justifica-se plenamente como o intertexto musical escolhido para reverberar ao longo de 
ENT, porque, conforme ressalta Erich Rohmer, a música intrumental de Mozart, mesmo que não 
composta para ser dançada, é “a mais dançante que existe”13. Graças a esse caráter dinâmico da música 
mozartiana é que, em vários momentos no romance, a correspondência entre ginástica e balé pode ser 
percebida. 

Associar e traduzir na pintura, na imagem, as experiências humanas e vice-versa permitem 
afirmar que o tríptico plástico de ENT reforça o caráter musical do romance. As imagens estão dispostas 
em tríptico, como triádica também é a disposição temática no romance vergiliano. A exposição e o 
desenvolvimento exacerbam a temática do corpo de forma bi-polarizada, permitindo, assim o diálogo do 
romance vergiliano com o intertexto mozartiano, uma vez que é a mesma “angústia trágica”14 que povoa 
muitas das pautas do compositor vienense que se faz ecoar por ENT: o mesmo corpo que envelhece e  

13 ROHMER, Erich. Ensaio sobre a noção de profundidade na música: Mozart em Beethoven. Rio de 
Janeiro: Imago, 1997, p. 127.  
14 Ibidem, p. 117. 
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definha é o mesmo que pode reintegrar o homem numa dimensão perfeita e incomensurável através da 
Arte. Neste sentido, os sons metafóricos do oboé desempenham uma função fundamental em ENT: são 
eles que, ao mesmo tempo, povoam a imaginação do narrador e ecoam na estrutura do próprio romance. 
Com eles, a colisão tonal e o contraste no tratamento temático concretizam-se e permitem uma percepção 
sonora e visual da bipolarização de corpos em diferentes performances temporais.  

Ao lado da filarmônica dos velhos, que “remoem a boca em silêncio” (ENT, 219), os sons 
do esqueleto funcionam como uma espécie de percussão estridente, distintos da melodia melancólica do 
oboé: 
 

É um esqueleto curvado com a sua gadanha ceifeira sobre um cavalo esquelético com um 
chocalho. E tudo um pouco esfumado de náusea e vaguidão. Devia ouvir o chocalho e o 
seu aviso de pavor, ouvir o chocalho dos ossos do esqueleto e do cavalo. Está parado, o 
cavalo, tem uma pata no ar mas não se move para termos tempo de o ver bem. (ENT, 220; 
grifo nosso). 

 

Na verdade, o desenho de Dürer retoma os dois elementos temáticos anteriormente 
expostos, colocando-os numa nova dimensão. O corpo, jovem ou velho, pode ser espaço de beleza, de 
prazer e de arte, mas também o é de morte15. Como então lidar com esta experiência-limite que reduz 
aquele corpo, que se quis eterno, a uma situação grotesca e absurda ? O olhar do narrador não poupa o 
desenho de uma ironia zombeteira e amarga, quando considera que o esqueleto “é a figuração mais 
ridícula da morte” (ENT, 220). Mas aí reside aquela angústia trágica do homem, porque se “um esqueleto 
(...) já se não parece com um homem” (ENT, 221), então, como aceitar que o corpo seja reduzido a este 
“articulado de peças para um jogo de crianças” (ENT, 222) ? É bom lembrar que esta morte do corpo não 
representa, em Vergílio Ferreira, a simples eliminação de uma matéria. Como bem nos lembra o autor de 
ENT, “eu sou o meu corpo (...). No puro acto de estar vivo ele é o absoluto que eu sou”16. Daí João 
reconhecer seu EU no seu corpo (“Eu estava todo no meu corpo”; ENT, 204), daí o seu irremediável 
terror diante da mutilação (“Havia um mistério inquietante de um bocado do meu corpo não ser o meu 
corpo e eu ser eu no corpo que ainda tinha e não o ser já no pedaço que já o não era”; ENT, 40) e da 
aproximação iminente do fim absoluto (“Quantos mortos à nossa volta, querida. Amigos, conhecidos”; 
ENT, 294). 

Diante desta contingência, os sons do oboé dão lugar a uma dança macabra, o corpo esguio 
de Mónica cede o palco para o esqueleto alegórico da morte. Triunfante, sua música instaura um estado 
de pavor e alarme: 
 

O chocalho tem o badalo parado, está ali para aviso, mas ninguém o ouve, ouve-se é o 
chocalhar dos esqueletos que não tem aviso nenhum. A morte verga sobre a magreza do 
cavalo, deve estar cansada da viagem ou da coroa, do seu trabalho de ceifar, de pregar em 
vão os ossos do destino. (ENT, 223; grifo nosso). 

 

Como, então, não se curvar ao jugo da morte ? Como vencer a situação humilhante do 
corpo ? Como se satisfazer, se mesmo a juventude, a irradiação de um corpo perfeito, não escapa aos sons 
letais da morte ? A grande questão em ENT é a instauração do trágico. João não consegue se curvar à 
humilhante condição que o corpo envelhecido lhe impõe, rumando para um final inevitável. O fato de 
estar naquela “zona intermédia de uma cor de morte mas por empréstimo” (ENT, 18) não o coloca num 
estado de conformidade e aceitação.   Ao   contrário,  a desagregação é inaceitável na sua relação com o 
corpo: “A separação do meu corpo, estar eu para um lado e ele para o outro, eu a ser orgulhoso de altivez 
e ele a ser um tipo ordinaríssimo, cheio de imundície e de baixeza” (ENT, 190). Daí que Rosa Maria 
Goulart tenha afirmado que o que há de mais trágico neste personagem “é que o corpo envelhece sem 
remissão e se degrada a olhos vistos, enquanto o seu espírito continua de uma lucidez que fere; aquele 
inclina-se para a morte enquanto este veementemente a recusa, reclamando ainda violentamente a vida”.17 
Por isso João não se rende, porquanto aceitar o “viver do espírito quando já se não tem corpo para 

15 Richard Wollheim desenvolve esta teoria a partir de sua análise da pintura de Ticiano. In: A pintura 
como arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, pp. 308-315. 
16 FERREIRA, Vergílio. Invocação ao meu corpo. Amadora: Bertrand, 1978, p. 251. 
19 . SCHAEFFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Editora da UNESP, 1991, p. 72. 
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acompanhar” (ENT, 213) significaria sujeitar-se a uma condição de humilhação maior que a do corpo já 
degradado e desagregado e negar a crença de que “o homem é o futuro de si mesmo”.18 

Por isso, na reexposição, a certeza que fica é a da impossibilidade de um acorde final, que 
indique, para depois dele, uma pausa atordoadora. Depois do silêncio da “vigília para a noite” (ENT, 294), 
as imagens celebrantes do corpo são retomadas na narrativa. Se realmente, conforme pensou Murray 
Schaeffer, “o último silêncio é a morte”19, o sono eterno, então, este não encontra realização em ENT. Daí  
o movimento cíclico, daí a reexposição que remete ao encontro inicial do batismo sacralizador de forma 
diferenciada. Momento poético e sagrador por excelência, é também aquele “infinito instante, suspenso, 
memória húmida dos corpos que se foram”.20   

É no fazer, no criar, no escrever a carta e o corpo, no escutar o corpo/oboé de Mónica e no 
escrutar – no sentido barthesiano21 da palavra – o corpo, vasculhar até encontrar o que há dentro dele, que 
reside a sua possibilidade de superação e ascensão. É, enfim, o corpo revelado em sua ampla dimensão: é 
o corpo/oboé de Mónica e o corpo/escrita da carta que reiteram a temática corpórea no romance 
vergiliano. Liberto, intemporal, centrado em si e mítico, o corpo tona-se, portanto, portador do divino e da 
mensagem restauradora do artista, pois se nele há a “flagrante certeza de que o homem é humano”22, 
também é possível sonhar que para além da “condição do homem”, existe a possibilidade da redentora 
“condição de deus”.23   

“A escrita é a mão, portanto, é o corpo”24, nos lembra Roland Barthes. E, enquanto corpo, 
esta também se encerra. É sob os auspícios da repetição musical da trindade sacralizadora do corpo que 
este romance em forma sonata termina ciclicamente, tal como  iniciara, evidenciando assim que, apesar da 
insistente dança macabra, a impossibilidade do acorde final faz com que, no último compasso de ENT, 
permaneça uma sonoridade de acordes poéticos. Unir o fim ao princípio, na verdade, torna-se uma 
necessidade imp eriosa neste romance. Com isto, Vergílio Ferreira compõe não só um verdadeiro 
concerto, mas também ode ao corpo, deixando ecoar alguns ecos milenares, principalmente, aqueles que 
reforçam a idéia de que “os homens morrem porque não podem unir o princípio ao fim”.25 Como a ele é 
dado este poder pela Arte, “Em nome da terra, dos astros e da perfeição” (ENT, 16/295), elege e funda 
uma nova raça através de uma poética do corpo, de uma poética da música intertextual, enfim, de uma 
poética realizada em escrita. O que fica de ENT não é a imagem de um Cristo mutilado ou a de um fresco 
ou a de uma figura esquelética. É a salutar percepção sonora e visual de uma obra ficcional e, acima de 
tudo, de Arte, além da infindável certeza cíclica e constante de que estamos diante  de um daqueles textos, 
de que nos fala Barthes: “Texto imenso que se escreve sem descanso, sem início, sem fim”26, capazes de 
nos transportar ao limite da transcendência e da própria eternidade. 
 

RESUMO: Este trabalho desenvolve algumas reflexões importantes sobre o diálogo interdisciplinar entre 
música e literatura na ficção de Vergílio Ferreira. A partir do estudo de um dos seus romances, Em nome 
da terra, a leitura proposta observa a utilização da música não só de forma horizontal, com citação de 
nomes e obras de compositores, mas também de forma vertical, através do uso de alguns recursos e 
efeitos musicais – como a Forma Sonata – na construção estrutural do romance. 
Um novo modo de olhar o “corpus” vergiliano favorece a descoberta de outros caminhos analíticos. A 
música aparece como intertexto e, através dela, o Texto pode ser melhor entendido como significância. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Musica – Literatura – Intertexto – Romance – Forma Sonata – Recursos 
Musicais – Estrutura Literária – Diálogo Intersemiótico. 

20 . FERREIRA, Vergílio. Nítido Nulo. Amadora: Bertrand, 1983, p. 66. 
21 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, p. 
62. 
22 FERREIRA, Vergílio. Aparição. Venda Nova: Bertrand, 1994, p. 228. 
23 Ibidem, p. 262. 
24 BARTHES, Roland. O grão da voz. Lisboa: Edições 70, 1982, p. 191. 
25 CRÓTON, Alcmeão de. I: BORNHEIM, Gerd (org). Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 
1988, p. 51. 
26 BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 213. 
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ABSTRACT: Antonio Candido suggests an interpretation for Eça de Queirós works, which points to the 
dialectical relationship country-city. Following Candido, we propose that the first phase of the works 
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Em 1945, por ocasião das comemorações do centenário de nascimento de Eça de Queirós, 
Antonio Candido empreendeu uma tentativa de interpretar, de um ponto de vista unificador, o conjunto da 
obra ficcional daquele escritor. O ensaio resultante1 possui duas virtudes principais: além de contribuir 
para a compreensão da produção do romancista, procura resgatar a reputação de Eça que era acusado de 
“virar a casaca” em suas últimas obras ao propor soluções reacionárias para a sociedade portuguesa – 
dando supostos motivos para o sectarismo salazarista usar esses li vros como propaganda ideológica. 

Para tanto, Candido defende que na ficção de Eça pulsa uma tensão entre o mundo urbano e 
o mundo rural que, além de expressar a realidade portuguesa oitocentista, também estrutura cada li vro 
conforme a perspectiva adotada pelo autor. Assim, quando o foco do escritor se dá a partir de um pólo, 
seja o campo, seja a cidade, essa decisão empresta uma configuração e um sentido próprio a suas obras. 

Podemos afirmar que se trata de um habilidoso jogo dialético, pois do confronto entre esses 
dois pólos resulta uma síntese que, simultaneamente, preserva e supera o conflito entre os dois mundos. 
Que síntese é essa? O crítico brasileiro demonstra que quando a perspectiva de uma obra é a da cidade o 
texto ganha uma natureza revolucionária e uma crítica mordaz, influências das características urbanas: 
mobili dade, velocidade, progresso. Segundo Candido, isso ocorre nas obras da primeira fase: O crime do 
padre Amaro e Primo Basílio.  

A partir de Os Maias, e nos últimos romances, o ponto de vista passa a ser o do campo e 
com isso o movimento de cada romance passa a ser outro. Resgatando valores históricos da vida rural 
lusitana e contrapondo-os aos vícios e às vicissitudes da existência urbana, o escritor – ao assumir o 
timing da pulsação do campo, as qualidades de seu modo reflexivo devidas à proximidade com a natureza 
– vai substituindo a crítica por um desejo de entendimento e reflexão sobre a vida social lusitana: “A 
ilustre casa é o seu romance menos proseliti sta e mais compreensivo” , diz Candido (op. cit., p. 45). 

Dessa forma, Eça não estaria abandonando os seus ideais sociali stas, mas transformando os 
romances de panfletos em expressões líricas de uma realidade que possuía qualidades e potencialidades, 
fazendo que “seu sociali smo e sua irreverência acabassem por ser, não vencidos, que nunca o foram, mas 
equili brados, compensados, pela irrupção dos antigos valores recalcados” (p. 50). Assim o crítico afasta a 
pecha de reacionário atirada contra o autor de Os Maias e abre uma linha de análise das mais instigantes 
sobre o modo de produção literário desse escritor. 

Se compreendemos bem a linha de pensamento de Candido, é possível afirmar que há um 
movimento pendular na obra de Eça, que passa de forma contínua do pólo urbano para o rural, 
produzindo assim um conjunto de obra com uma grande organicidade. Seria difícil diminuir a importância 
do ensaio de Candido: todos os que se defrontam com o estudo da ficção eciana são obrigados a uma 
queda de braço com esse texto – ele exige uma atenta reflexão, se o desejo for o de encontrar novas pistas 
no caminho já aberto. Agindo desse modo, supomos que o movimento pendular entre o mundo urbano e o 
rural, detectado por Antonio Candido no complexo da obra de Eça, corresponde ao movimento que 
também se processa na vida social de Portugal no final do século XIX; melhor dizendo: esse percurso de 
Eça não revela apenas uma idiossincrasia de autor, mas acompanha um ciclo da própria vida portuguesa. 
Arriscamos mesmo dizer que é essa correspondência que faz a grandeza do escritor e demonstra a argúcia 
do crítico. Nosso intuito é detalhar o paralelo e ampliar suas conseqüências, procurando assim ganhar 
alguns passos na direção de um conhecimento maior do sentido da arte queirosiana. 

 

                                                
1 “Entre campo e cidade” , in Tese e antítese. 
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A dialética campo-cidade 
A relação entre o mundo rural e o mundo urbano é historicamente determinada, o que quer 

dizer que se apresenta de maneiras diferentes conforme o desenvolvimento das forças sociais de uma 
certa sociedade em um momento definido. Entretanto, podemos depreender da História um certo padrão 
no processo de estabelecimento do vínculo que liga a cidade e o campo. Os dois pólos constroem uma 
convivência tensa, em que os interesses entram em conflito. O enfrentamento tende para uma superação à 
medida que um dos pólos torna-se hegemônico e domina o outro e, dessa forma, o lado dominado 
submete-se aos padrões, tempos e valores do modo dominante. O nível de superação atingido passará por 
outras mudanças que exigirá constantes acomodações e assim sucessivamente. Podemos denominar esse 
moto contínuo de relação dialética entre o campo e a cidade. 

Para os fins que temos em mente, será suficiente nos referimos a essa relação em dois 
momentos definidos: durante o feudalismo e na fase seguinte, a capitalista, das sociedades européias. 

O modo de produção feudal manteve sua estrutura amparada numa agricultura pouco 
diversificada e de baixa produtividade, cuja sede naturalmente era o campo. Nessa situação, a cidade nada 
mais era do que um apêndice desse sistema, restringindo sua participação a funções administrativo-
burocráticas, religiosas e a algum comércio2. 

Na passagem do feudalismo para o capitalismo, inverteu-se a relação de forças e 
gradativamente a cidade tornou-se o pólo dominador, submetendo o campo aos imperativos de sua 
dinâmica industrial. O mundo rural passou a ser fornecedor de matérias-primas, alimentação e mão-de-
obra para as fábricas locali zadas nos centros urbanos3. É lógico que essa transição não foi indolor e houve 
uma acirrada resistência por parte das elites rurais em manter o poder social, causando os períodos em 
que um equilíbrio dinâmico entre os dois modos de vida foi experimentado. Isso ocorreu na Inglaterra, 
bem como na França, Holanda e demais países que se anteciparam no processo de industrialização. 

Nossa rápida excursão histórica poderia nos levar a crer que é nesse momento de transição 
que vamos encontrar Portugal em meados dos oitocentos. Certamente foi assim que avaliou Antonio 
Candido, em seu ensaio já citado, tirando daí as conclusões sobre a obra de Eça. Ou seja, o romancista 
revela em sua obra o impasse do momento de transição que a sociedade portuguesa experienciava, 
passando de uma posição para outra na relação campo-cidade da mesma forma como a vida social do país 
se alternava entre os dois pólos. Na verdade, não é bem isso o que acontecia naquele momento, e aí talvez 
esteja uma possível contribuição para a melhor compreensão da mudança de tom ocorrida na ficção do 
nosso escritor. 

 

A otimista dialética hegeliana e sua irmã degenerada  
Se concordássemos com a análise acima, Portugal em um momento de transição da 

predominância do campo para o domínio urbano, pareceria evidente que as obras iniciais de Eça estariam 
mais adequadas à situação – pois sabemos que é a cidade que representa o avanço social e as 
possibili dades revolucionárias. E, por isso, o autor se mostraria naqueles romances mais antenado com 
seu devir histórico. 

Essa tentação de compreender assim o processo social e, portanto, sua expressão literária, 
sustenta-se num sentimento otimista em relação ao movimento dialético, certamente uma predisposição 
herdada da filosofia hegeliana que via nas contradições, nos conflitos, momentos sempre indicativos de 
superações positi vas, que encaminhavam a humanidade para um alegre final da História. 

O marxismo e, principalmente, sua vulgarização encarregaram-se de dar matizes 
revolucionários a esse otimismo, o que levou a muitos equívocos em estratégia política, senão mesmo a 
várias tragédias. Por isso, o pensamento de esquerda ficou sempre na espreita de uma contradiçãozinha 
para profetizar o fim disso ou daquilo, numa verdadeira fé em que o processo dialético resolveria 
beneficamente os impasses, empurrando-nos para cada vez mais perto da utopia. 

Foi necessário que Adorno4 colocasse um caroço de azeitona na empada dialética para que 
o otimismo exagerado e, muitas vezes, infundado cedesse lugar a uma atitude mais realista. Em poucas, e 
insuficientes, palavras, poderíamos dizer que em determinadas situações as contradições não se resolvem, 
sustentando condições injustas e dolorosas por um tempo indefinido – processo que Adorno denominou 
de dialética negativa. Sérgio P. Rouanet resumiu da seguinte maneira esse conceito: “ [ela é] capaz de 
manter a contradição em toda a sua virulência, uma dialética sem síntese, em que os dois pólos 
permanecem inconciliáveis” 5. 

                                                
2 PIRENNE, H. As cidades da Idade Média. 
3 DOBB, M. A evolução do capitali smo. 
4 Dialéctica Negativa. 
5 O sertão da dialética negativa, p. 12. 
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A dialética negativa dos países perifér icos 
Países como Inglaterra e França conseguiram reali zar suas sínteses nos conflitos campo-

cidade, e suas histórias sociais revelam procedimentos para o encaminhamento de um predomínio urbano 
incontrastável. Não foi isso o que aconteceu nos países de industrialização tardia. Nações européias, que 
tiveram sua passagem para o capitali smo retardada, encontraram um cenário diferente para concretizarem 
suas mudanças. Num verdadeiro paradoxo histórico, o fato de haver sociedades já industrializadas, com 
seus sistemas produtivos plenamente capitali stas e uma burguesia definitivamente no poder, representou 
uma barreira impedindo os países retardatários de alcançar o mesmo estágio. “As economias periféricas, 
enquanto dependentes, são mero prolongamento do espaço econômico das economias centrais e não se 
poderiam considerar como economias nacionais”6, afirma o economista João Manuel Cardoso de Mello 
ao descrever a situação dos países atrasados industrialmente. 

Sendo assim, os países periféricos sofrem em seu seio de uma dialética negativa, na qual a 
relação campo-cidade não atinge uma síntese satisfatória, pois, de um lado, o mundo rural permanece 
dominante, em virtude de sua produção estar voltada não para alimentar um parque industrial urbano 
interno, mas funcionar como fonte de matérias-primas para os países centrais, amplamente 
industrializados. Por isso, as cidades das nações periféricas simplesmente reproduzem cópias da vida 
urbana das nações desenvolvidas, mas desprovidas de qualquer substrato numa realidade econômica que 
as sustentem. A cidade assim volta a ser um apêndice do mundo rural, local elegante de convívio das 
elites agrárias, cuja semelhança com as capitais dos países centrais possibilit a a satisfação das 
necessidades de “modernidade” dessa elite conservadora. 

Ou seja, a pseudomodernidade das cidades contrasta com o arcaísmo do campo pré-
capitali sta, porém não há forças dentro do país para mover o conflito entre esses pólos na direção de uma 
superação que alcance um novo patamar nas relações sociais. 

Em Portugal, essa condição chega a ser emblemática. Prova disso é a famosa passagem do 
li vro Princípios de Economia Política, de David Ricardo, economista do séc. XIX reconhecido como 
sucessor de Adam Smith, na qual o autor exemplifica sua teoria das vantagens comparativas através do 
exemplo do comércio entre Inglaterra e Portugal, em que o primeiro exporta tecidos ao segundo, e este 
lhe fornece vinhos7. Um vende produtos industriais, o outro mercadorias agrícolas, ou: produtos urbanos 
versus produtos rurais. Essa troca é amplamente desigual, pois reforça os setores mais atrasados dos 
países periféricos, enquanto transforma estas nações num excelente mercado consumidor dos bens dos 
países industrializados, impedindo o processo de industrialização da periferia. Idêntico processo se 
repetiu no mundo todo: nos EUA, o sul agrário era presa desse esquema em suas relações com a 
Inglaterra; no Brasil, importava-se até pregos para a construção civil , ao passo que se dependia 
exclusivamente da venda de café para manter a balança comercial. 

No entanto, nada disso se apresentava à consciência coletiva como um processo deletério. 
Havia uma ideologia que encobria o caráter prejudicial dessas relações econômicas, e as pessoas em geral 
acreditavam que as disfunções nacionais dos países periféricos eram passageiras e suas resoluções 
dependiam somente de políti cas internas e decisões governamentais. Os próprios economistas assumiam o 
papel de encobridores dessa realidade, ao reputarem como naturais esses processos comerciais, como era 
o caso de David Ricardo, já citado, que, com sua teoria, persuadia a todos que ambos os países, Inglaterra 
e Portugal, saíam ganhando em suas trocas bilaterais. 

 

A cr ítica social em Por tugal no séc. XIX 
A escola reali sta portuguesa não escapou à ideologia liberal de seu tempo, e quando assume 

uma posição de combate ao atraso nacional, foca suas baterias na burguesia lusitana, vista como 
responsável exclusiva dos problemas do país. É nesse contexto que podemos entender a produção inicial 
da ficção queirosiana. Retornando a Candido, podemos afirmar que Eça expressa nos primeiros romances 
a crença numa dialética positi va, dentro da qual a relação campo-cidade atingiria uma síntese 
progressista, com a qual o país poderia caminhar para uma maior justiça social e, quem sabe, mesmo 
chegar ao sociali smo defendido por sua geração. 

O que podemos deduzir, por meio das análises anteriores, é que essa luta é inútil: a solução 
do problema português, assim como a de todos os países periféricos, não está no interior da nação, mas no 
espaço globalizado das transações econômicas regidas pelos países centrais. Bater no burguês nacional 

                                                
6 O capitalismo tardio, p. 10. 
7 P. 101 e ss. 
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não é só contraproducente, como também é alienante, já que se perde de vista os verdadeiros fatores dos 
problemas portugueses. 

Quando Eça inicia a última fase de sua obra, ele havia sido promovido para o cargo mais 
importante de sua carreira diplomática, cônsul em Paris. Era o coroamento de uma peregrinação 
profissional iniciada em Cuba, e que o havia levado também aos EUA e à Inglaterra. Sem sombra de 
dúvida, a experiência internacional e diplomática colocava o escritor num ponto de vista privilegiado para 
compreender, ou ao menos pressentir, as articulações socioeconômicas acima resumidas. Um dos indícios 
dessa afirmação em sua obra ficcional é a redação do conto Civili zação, cujo sugestivo título deixa 
perceber que o foco das preocupações temáticas do romancista estava se ampliando para fora do escopo 
de Portugal. 

Passando para uma avaliação da produção jornalística do mesmo momento, somos levados 
a concluir que a atenção de Eça estava bastante inclinada para a problemática neocolonialista e suas 
repercussões políti cas e culturais. Em suas crônicas, de forma acentuada nas publicadas na Gazeta de 
Notícias do Rio de Janeiro, parece-nos que nenhum detalhe da intrincada relação entre as potências 
européias e suas pretensões imperialistas passavam despercebidas de seu crivo analítico e intensamente 
crítico. 

Pensando dessa forma, somos levados a alterar o movimento dialético proposto por 
Candido: em vez de explicarmos as diferenças entre as duas fases da obra de Eça em termos de uma 
mudança no foco de visão da vida urbana para a vida rural – em conformidade com a aceitação de uma 
dialética campo-cidade –, podemos concluir que, em realidade, a obra de Eça assume na sua fase final a 
compreensão de uma dialética negativa instaurada em seus país, e para a qual não havia uma solução 
interna possível, nem alguma saída externa no horizonte. 

 

O último Eça: um escritor do século XX 
Se for assim, poderemos concluir que o romancista português esboçou nos últimos li vros a 

natureza de um processo social que só várias décadas mais tarde seria conceituado nos termos de uma 
dialética negativa (Adorno, 1966), e compreendido economicamente através da teoria da dependência 
(Cardoso e Faletto, 1970). Uma antecipação que não deve ser vista como algo de extraordinário, pois a 
arte possui essa virtude – como declarou enfaticamente Pound: “os artistas são a antena da raça”8 –, mas 
que necessariamente lança novas luzes sobre a avaliação dos dois últimos romances queirosianos. 

Em primeiro lugar, afasta-se a sina reacionária sobre nosso autor: sua crítica estava mais 
afiada do que nunca, revelando uma situação histórica de difícil percepção naquele momento e que 
denunciava seu dramático impasse (se os contemporâneos não o compreenderam, também não é algo de 
se espantar). Em segundo lugar, essa reflexão e essa crítica só puderam se expressar dentro de uma 
configuração artística pertinente, uma forma literária obrigatoriamente diversa daquela dos primeiros 
romances; o que nos força a analisar as últimas obras não como romances naturali stas ou pós-românticos, 
como muitos já o fizeram, mas certamente como formas também antecipatórias de novos padrões de 
escrita, que só amadurecerão com as novas gerações do século XX. 

Sendo assim, devemos nos propor uma leitura com olhos mais modernos, até mesmo 
modernistas, das duas derradeiras obras ficcionais de Eça de Queirós, procurando nelas não mais o autor 
desertor das hostes radicais, e nem mesmo o acento compreensivo defendido por Candido; mas sim a 
clarividência de quem, intuitivamente ou não, transcendia a capacidade analítica de sua época e 
desvendava pela arte as contradições inconciliáveis de sua sociedade e, mesmo, da civilização ocidental. 

Apenas para um ensaio das possibili dades de compreensão que se abrem com as propostas 
de análise aqui apresentadas, poderíamos interpretar o desfecho da Ilustre Casa (a partida de Gonçalo 
para a África) como uma indicação do autor de que as soluções para Portugal não se achavam dentro da 
nação. Não mais no sentido que a crítica tradicional dava à passagem, de uma adesão de Eça a uma 
políti ca neo-imperiali sta para Portugal; mas sim como uma charada sobre a situação periférica da nação 
lusa e de sua dependência ao esquema sociopolíti co imposto pelos países hegemônicos. Se lembrarmos 
bem o final daquele livro, o sucesso de Gonçalo é individual, não extrapola para a esfera da nação, que 
permanecia estagnada, numa clara demonstração que o projeto do personagem não refletia as 
possibili dades do país. 

O mesmo acontece com Jacinto, em A cidade e as serras, cuja feli cidade final pode ser lida 
com uma síntese dialética bem sucedida para o indivíduo, o qual em sua própria vida conseguia conciliar 
os pólos antagônicos da relação entre o “campo do país periférico” (Tormes) e a “cidade do país central” 
(Paris), já que ele, apesar de português, configurava o burguês bem-sucedido dos países industrializados – 
aquele que acumulava capital a partir da submissão do campo dos países periféricos aos interesses 

                                                
8 ABC da literatura, p. 77. 



478     A DIALÉTICA NEGATIVA ENTRE CAMPO E CIDADE EM EÇA DE QUEIRÓS 

centrais. Perceba-se, nada de fundamental mudou na vida das serras portuguesas, mas Jacinto, em sua 
vida pessoal, pode integrar os confortos da metrópole com o modo de vida rural que sustentava sua 
fortuna. 

Por fim, se essas interpretações tem fundamento, elas podem explicar também a forma dos 
dois romances: na Ilustre Casa, o magnífico jogo da narrativa dentro da narrativa pode ser índice da 
dialética arcaico-moderna, imposta pela dominação dos países centrais aos periféricos; enquanto que nA 
cidade e as serras a escolha de um narrador em primeira pessoa, único entre os romances ecianos, possa 
traduzir a incapacidade do sujeito, posto num mundo administrado por forças tão amplas e anônimas, de 
compreender as determinações que mantém condições sociais injustas e absurdas. 

 

RESUMO: Antonio Candido sugere uma interpretação da obra queirosiana por uma dialética da relação 
campo-cidade. Seguindo Candido, propomos que a primeira fase dessa obra ancora-se numa dialética 
positiva, própria da dinâmica do sistema capitali sta; nas obras da fase final, uma dialética negativa 
enforma a estrutura dos romances. Nosso objetivo é perceber a natureza dessa dialética negativa e seus 
determinantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eça de Queirós; Antonio Candido; campo-cidade; dialética negativa. 
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Do espaço, enquanto categoria da narrativa ficcional, podem-se estabelecer diferentes clas-

sificações, sobretudo se se acompanha a evolução do gênero a partir – pelo menos – da tradição da narra-
tiva romântica e realista. Fazendo-se a partir daí o percurso pelas modificações introduzidas na ficção por 
movimentos de vanguarda identificados com a modernidade, importação de elementos de conhecimento 
de outras áreas artísticas que não a literatura, mas até da filosofia e da ciência, e adaptação ou aplicação 
desses elementos à narrativa literária e prosseguindo-se até à experimentação de novos “modos” roma-
nescos solitariamente “testados” por um ou outro escritor, se poderá constatar que não só com relação ao 
espaço, mas igualmente com relação ao tempo (que forma com o espaço um binômio praticamente inse-
parável) ou a qualquer outra categoria da narrativa, os elementos da estruturação profunda do gênero 
muito se transformaram e diversificaram ao longo dos últimos duzentos anos de criação (estou conside-
rando os séculos XIX e XX na literatura ocidental). E assim, no decorrer desse percurso, que é o da pró-
pria evolução/transformação da narrativa (e aqui destacaria particularmente o romance) muito se têm 
ampliado as hipóteses de classificação. Do gênero, em si, tanto quanto das suas categorias. Assim, por 
exemplo, com relação à específica questão do espaço, pode-se pensar, face às características de diferentes 
obras, num espaço real ou imaginário, social ou psicológico, simbólico ou alegórico, físico ou metafísico 
e as hipóteses podem ser tão ampliadas quanto já são vastas as diferentes possibilidades de concepção de 
espaço, em face das cada vez mais variadas possibilidades de concepção do romance.  

Não há dúvida que no panorama do romance português do século XX a obra de Vergílio 
Ferreira é a síntese completa e perfeita dessas transformações profundas e dessa variedade expressiva de 
concepções espaciais e romanescas. O que aqui tentarei ver, a propósito da obra do autor como represen-
tação dessa viragem (ou viragens) é a transição que no seu conjunto de romances se dá de um espaço real 
(concretamente real, naturalísticamente real e com desdobramentos para o social) para um espaço que, a 
partir de um processo de simbolização do real ou mesmo de desrealização do real, complexifica-se no 
sentido do alegórico e mais ainda numa dimensão metafísica, de significado nitidamente filosófico e 
fenomenológico. Estas mudanças – em Vergílio Ferreira – verificam-se no domínio do espaço considera-
do a todos os níveis e importa-me particularmente acompanhá-las no que toca ao que vou chamar de 
espaço cósmico (o universo, e nele os elementos da natureza), espaço físico-social (seja rural ou urbano) 
e espaço pessoal (a intimidade e o “sentimento” da casa). Estas três dimensões do espaço são fundamen-
tais na representação que os romances de Vergílio Ferreira fazem do homem na existência e das suas 
relações com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Na obra do escritor, são tão importantes o Uni-
verso quanto a Casa, a Montanha quanto a Cidade. Cada elemento cósmico, ou social, ou pessoal, familiar 
ou sentimental pode ser de absoluta importância na harmonização do homem consigo mesmo e com o 
mundo em que lhe foi dado nascer para viver e morrer. Cada um desses elementos é ele mesmo um “lu-
gar” ou é num “lugar” que se encontra. O “lugar dos corpos, que é também o do pensamento”, no dizer de 

                                                 
(*) Este texto é parte de um trabalho bastante mais longo elaborado em função do XIX En-

contro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, mas que, havendo resultado demasiadamente 
extenso para leitura na sessão de comunicações a que se destinava, teve de ser necessariamente condensa-
do. 

No texto integral o estudo do espaço nos romances Mudança, Manhã submersa , Cântico fi-
nal, Aparição e Estrela polar é feito com algum detalhamento e observam-se diferentes aspectos da con-
cepção espacial romanesca. O objetivo é traçar um percurso que permita perceber-se a evolu-
ção/transformação do espaço concreto, real (geográfico, rural ou urbano) e mesmo com desdobramentos 
para o social – como se tem principalmente em Mudança e Manhã submersa  –, para um espaço de natu-
reza simbólica, alegórica e até metafísica – como o são particularmente Aparição e Estrela polar, sendo 
Cântico final uma espécie de intersecção entre o real e o metafísico. Mesmo em Mudança e Manhã sub-
mersa, paralelamente ao espaço real um espaço simbólico, sempre associado ao cosmos (a montanha) ou 
um processo de simbolização do espaço real, se vai insinuando.  

A versão aqui apresentada reduz substancialmente a introdução e sintetiza, quase em tópi-
cos esquemáticos, as partes do texto que dizem respeito a Mudança, Manhã submersa  e Cântico final. As 
que se referem a Aparição e Estrela polar foram mantidas na íntegra. 
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Maria Joaquina Nobre Júlio.1 A natureza desses lugares e a sua forma de representação nos romances 
deste escritor, é o que este trabalho quer “ler”. 

 

I 
SÍNTESE DA ANÁLISE DO ESPAÇO EM 

MUDANÇA, MANHÃ SUBMERSA E CÂNTICO FINAL 
 

1. Mudança: 
Em Mudança o espaço é principalmente um espaço concreto, real, encontrável nos mapas 

da região da Beira Alta e mais concretamente na Serra da Estrela. Pequenos núcleos urbanos, como as 
aldeias de Vilarim e de Churrasco, a vila de Castanheira (classificada como vila de negócio), as cidades 
de Manteigas, da Guarda, da Covilhã, de Viseu, de Coimbra e de Lisboa – sendo estas meras referências 
na diegese. Vilarim e Castanheira são importantes para o traço realista do romance e para os seus referen-
ciais sócio-econômicos. Mas o romance extrapola esse traço encaminhando-se na direção do simbólico, e, 
nesse aspecto, é muito importante a casa familiar que o protagonista, Carlos Bruno, deveria ter herdado 
com a morte do pai, e que, perdida para os credores da falência paterna, representa, para Carlos, uma 
espécie de “reino” perdido. Sem o casarão familiar, Carlos encontra-se numa espécie de “exílio”. Tam-
bém é importante a casa que ele habita com a mulher, Berta, em Castanheira, onde continua em situação 
de “exílio” suportando um casamento mal sucedido. Essa casa é referida como um “cubo de pedra”. Mas 
o elemento espacial de maior importância é a Montanha, o espaço cósmico que a emoção de Carlos traduz 
como o único capaz de suavizar a dor do “exílio”, uma espécie de pátria viva da liberdade, da plenitude e 
de uma comunhão para ele apenas possível com a natureza. A partir daqui, na restante obra de Vergílio 
Ferreira, a montanha passará a ser um lugar de recolhimento e reencontro, o lugar onde se nasce e aonde 
se volta para descansar ou criar, reconstituir na memória a vida quase finda ou simplesmente morrer, 
regressando à origem de tudo. 

 

2. Manhã submersa: 
A casa, tal como a Montanha, e sobretudo a casa na montanha constituem espaços privile-

giados no universo imaginário e simbólico de Vergílio Ferreira. Os grandes símbolos do escritor são sem-
pre ou quase sempre trabalhados por ele em pares dicotômicos. Assim, em Manhã submersa  são notáveis 
os contrastes entre a casa materna (do protagonista Antônio Santos Lopes) e a casa de D. Estefânia; a 
aldeia na serra beirã e o Seminário do Fundão; e mais tarde, a aldeia e Lisboa (para onde Antônio vai 
viver e trabalhar), e, em Lisboa, o macro-espaço social e urbano da cidade e o micro-espaço individual do 
quarto onde o protagonista refaz, em texto e pela memória, a sua experiência de vida.  

A casa materna é o “reino” perdido. A de D. Estefânia é um espaço de opressão. O Seminá-
rio é local de “exílio”, e, mais do que isso, um espaço prisional. A aldeia e principalmente a montanha são 
espaços de liberdade e plenitude. Lisboa é um lugar de procura. O quarto (em Lisboa) onde A. Santos 
Lopes escreve, é o espaço que, abrigando-o, abriga também a sua memória evocativa, é o próprio espaço 
dessa memória, a partir do qual ele pode reconstituir a vida, até ali. O espaço prisional representado pelo 
Seminário vai ser de futuro reduzido à estreiteza de uma cela de cadeia onde os protagonistas escrevem 
(Estrela polar) ou reconstituem a vida só na memória (Nítido nulo). O espaço da memória e da escrita que 
é aqui o quarto de Santos Lopes, vai ampliar-se nos casarões familiares aos quais Mário (Cântico final) e 
Alberto Soares (Aparição) regressam para refazer criando, cada um a seu modo, a experiência da vida, da 
arte e da aparição do ser a si mesmo. 

 

3. Cântico final: 
Em Cântico final o macro-espaço alterna-se entre Lisboa e a Montanha. Mas de Lisboa na-

da se vê, a não ser as relações de Mário com um grupo de artistas que se reúnem para discutir sobre Arte. 
Lisboa é sobretudo um ambiente, e, mais importante do que a capital seriam a praia de Sesimbra e a serra 
de Sintra, porque são os lugares da plenitude erótico-amorosa nas relações entre o pintor Mário e a baila-
rina Elsa. 

Muito doente, de uma doença terminal, Mário retira-se de Lisboa para a Montanha das suas 
origens, onde pretende viver o tempo que lhe resta, e, se possível, criar ainda alguma coisa no domínio da 

                                                 
1 Maria Joaquina Nobre Júlio, Aparição de Vergílio Ferreira – subsídios para uma leitura . 3. ed., Lisboa, 
Replicação, 1997, p. 109. 
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Arte que justifique haver nascido. “Mário falava com freqüência da ‘metafísica’ da sua serra, dos nevoei-
ros, dos nevões, do signo de eternidade que marcava a sua aldeia. E dizia que só a subida até ela poderia 
operar a depuração para entendê-la.” (CF, 242). A Montanha é o lugar de purificação de quanta sujeira 
existencial ele foi acumulando ao longo da vida. Empreendendo a subida de volta à Casa familiar, há 
muito tempo sua, pela morte dos pais, mas desabitada, Mário realiza um ritual de purificação. Purgação e 
ascese. É isso o que significa o seu regresso às raízes originárias e cósmicas. E só depois da purgação a 
ascese se cumpre, na realização da sua obra maior, a restauração e decoração da capela da Senhora da 
Noite, por ele comprada em ruínas para louvar, na sua restauração, a realização artística, e nela, o que há 
de divino no Homem.  

 

II 
TEXTO INTEGRAL DA ANÁLISE DO ESPAÇO EM 

APARIÇÃO E ESTRELA POLAR 
 

1. Aparição: 
Seguindo o jogo de alternâncias espácio-temporais proposto desde Cântico final (e já ante-

cipado, embora comedidamente, em romances anteriores), Aparição adota esse “jogo” como um dos seus 
aspectos estruturais. Mas de forma mais ousada, mais freqüente e mais intensa, sem uso de nenhum sina-
lizador textual que indique previamente se se está a ler o presente ou o passado, a ação ou a memória 
dela, Évora ou a aldeia na montanha. Este é já um romance que “presentifica” muito mais do que “conta”, 
e “presentificar” é trazer, pela força da evocação, para o presente em que se está sendo, o passado que, se 
não se pode recuperar ou mesmo restaurar com fidelidade absoluta, porque a memória é falível, pode-se 
recriar, reinventar, representar pela força da emoção e da palavra, elementos fundamentais para a constru-
ção de um mundo. Aparição não é só o romance da revelação fenomenológica do ser a si mesmo, esse 
brevíssimo e inapreensível instante de fulgor e vertigem do reconhecimento da consciência do ser em si 
mesmo, é também o romance da busca e da posse de uma “memória absoluta”, que não reconstitui a ver-
dade de fatos passados mas apreende a essencialidade deles e contra a qual não prevalecem ordens de 
tempos nem de espaços, tudo se diluindo na consciência de um estar sendo. Por isso se diluem em Apari-
ção essas fronteiras. São outros aqui, e muito distanciados dos realistas, os conceitos de tempo e de espa-
ço, porque é outra – e não a do real – a representação pretendida neste romance. Sartriano ou não, um 
romance existencial, heideggerianamente filosófico, como já o fora Mudança, romance de uma vidência, 
a do ser a si mesmo, e de uma vivência que o narrador (que é também protagonista e “autor” do texto em 
que narra) procura reconstituir vinte anos depois da ocorrência dos fatos narrados. Essa vivência implica 
uma (re)atualização do narrado, não por uma memória infalível (que não há), mas pela evocação emocio-
nada na (re)atualização do passado, uma memória evocativa. Por isso tudo ou quase tudo parece envolto 
em brumas, rasurado de névoa e de noite, porque é à noite que a própria escrita do romance se constrói, 
no silêncio do casarão da aldeia. 

Da perspectiva de Alberto Soares a aldeia na montanha é o lugar de onde se é, um espaço 
originário, de onde ele parte para conhecer outros lugares, conhecer melhor a si mesmo e aos outros, 
aprofundar a sua experiência de existir, mas para onde deverá retornar cumprindo a sua existência e reen-
contrar-se consigo mesmo e com as suas raízes ancestrais. Évora é o lugar onde se está conscientemente 
de passagem. Não se é dali, está-se ali, apenas temporariamente. Na urbe da planície alentejana Alberto 
está em “exílio”, daí a sua inadaptação ao ambiente social, humano e urbano da cidade e ser-lhe absolu-
tamente impossível viver na pensão do Senhor Machado. A pensão é uma casa hostil e preconceituosa 
que repete a atmosfera prisional do Seminário e o ambiente frio e falsamente moralista da casa de D. 
Estefânia (de Manhã submersa). Também o ambiente do Liceu com o seu falso rigor pedagógico tão 
atento às aparências e conveniências “cheira” a reminiscências eclesiásticas que ecoassem ainda pelos 
seus claustros. Alberto alcança algum alívio no seu desassossego e suporta melhor a cidade quando se 
retira do interior dos seus muros para habitar sozinho na casa do Alto de S. Bento. Faz simbolicamente, 
com a sua mudança da pensão citadina para a casa rural situada num monte, uma espécie de transposição 
da sua montanha para a planície. A cidade que lhe é hostil, lhe é, ao mesmo tempo, terrivelmente fasci-
nante. Mas é uma cidade fechada, protegida por trás de uma muralha velha de séculos, uma muralha de 
segredos e preconceitos. As casas de Évora são também assim, fechadas, mesmo quando se abrem para o 
visitante, o que ali está de passagem. Os seus muitos cômodos (quase sempre sombrios), desvãos, escadas 
e pátios interiores, de algum modo repetem o traçado labiríntico da cidade e o seu espírito noturno. É 
assim a casa do Dr. Moura, quase que somente iluminada pela aura de Cristina. A memória evocativa e 
intensamente emocionada de Alberto transformaria Évora numa cidade mítica, mas ele desejaria poder 
separar a cidade humana da cidade urbana –, a cidade arquitetura, monumento de séculos –. Esta fascina-



482     DO ESPAÇO NOS ROMANCES DE VERGÍLIO FERREIRA, ENTRE O REAL E O METAFÍSICO 

va-o até ao encantamento, aquela aborrecia-o até à náusea. Mas na cidade habitavam seres humanos fas-
cinantes: Ana, com o seu ar convicto de paz e plenitude (que depois haveria de se turvar); a perturbante 
Sofia, causadora de grandes inquietações, desafiadora, sensual e cruel; Cristina, quase irreal, pairando 
acima e além do tempo e do espaço, com o encantamento profundo da sua música... e tudo isso que repre-
sentavam e que concretamente não se via, fazia parte da aparição e fazia parte da cidade. A cidade-mito, 
“branca como uma ermida”, da evocação comovida de Alberto. 

Évora, tal como o romance a representa, é uma cidade real, mas que vai sendo coberta, pas-
so a passo, por um manto de irrealidade. Seria possível percorrê-la fisicamente, seguindo um roteiro ela-
borado a partir do romance. Mas alguns dos seus recantos permanecerão sombrios, como se permanente-
mente anoitecidos ou mergulhados em brumas. Algumas das suas ruas, vielas, becos e pátios confundem-
se, no romance, no seu traçado tortuoso, e vão formando um labirinto indefinido e vago, que a falibilidade 
da memória narradora ainda mais volatiliza... É visivelmente um processo de representação expressionis-
ta, associável ao expressionismo pictórico, ou mesmo dele decorrente, e que na literatura reflete o que há 
de sombrio num Dostoievski, num Kafka ou num Raul Brandão. 

A imagem da cidade como um labirinto virá a ser fundamental na representação do espaço 
urbano em romances vergilianos posteriores a Aparição. Neste, tentando a tarefa quase impossível da 
síntese em autor de simbólica tão complexa, temos, com relação ao espaço, mais uma vez a dicotomia 
Cidade(na planície: Évora)/(aldeia na)Montanha. Évora é o espaço da difícil comunicação de Alberto 
com os outros. Sente-se um estrangeiro, ali, e assim é visto pelos outros. E como se fosse um estrangeiro, 
fala uma outra linguagem que os outros não entendem ou não querem entender. Daí que Évora seja tam-
bém um espaço de grandes e angustiantes silêncios. Silêncios que, na sensibilidade de Alberto, só a har-
monia diáfana da música ou a aspereza de barulhos concretos, primitivos e reais conseguem quebrar o que 
representam de isolamento. Por exemplo, o estrépito das rodas de carroças rurais sobre o empedrado das 
ruas, constantemente ouvido pelo protagonista, contrastando com os vários tipos de música que ele tam-
bém ouve. Desde os grandes, solenes e dramáticos corais do Alentejo, às soturnas e pesadas canções da 
Beira e a harmoniosa e melancólica beleza do piano de Cristina, tocando, para sempre, na memória de 
Alberto, desde a primeira aparição do encantamento, o Noturno nº 20, de Chopin. A dificuldade de comu-
nicação, aceitação e inserção do protagonista no espaço social de Évora, evolui, no romance, de um dado 
eminentemente realista para uma dimensão simbólica beirando o existencial. Por isso a cidade será pre-
dominantemente noturna, fantasmática, sombria e labiríntica, e, pelo processo de mitificação comandado 
por uma memória que evoca para escrever, a cidade real se transformará numa cidade imaginária, uma 
cidade-símbolo, uma cidade-mito. Évora é o espaço do início da aprendizagem da maturidade de Alberto. 
A aldeia na montanha da Beira Alta fora o espaço da infância e um pouco ainda o da juventude, até à 
morte do pai. De Évora Alberto regressará à sua Montanha e à Casa familiar, depois de ter conhecido, 
brevemente, outros espaços de trabalho – uma cidade do sul, em frente a uma laguna. 

Regressar à Montanha era regressar a si mesmo, à memória de si e dos seus, às origens, ao 
universo cósmico ao qual pertencia. Era regressar a um espaço em que se podiam ouvir e ver grandes 
silêncios brancos. Mas a brancura, aqui, não era a de uma ermida, era a da vastidão da neve sobre o maci-
ço granítico da Montanha, era o da amplitude do silêncio, sobre o qual se podiam ouvir, em nitidez, a 
memória de grandes e solenes corais de outrora e de sempre. Não a dos dramáticos corais alentejanos, 
mas os da emoção incontida da pureza virgem de natais sem tempo. Haendel, O Messias... Regressar à 
Montanha e à Casa familiar que em “sortes” de herança lhe coubera por direito, era regressar à harmonia, 
ao equilíbrio e à alegria de uma infância para sempre perdida, mas que a evocação poderia restaurar em 
beleza, agora que o homem, regressado do “exílio”, recuperava o seu “reino” no espaço da Casa herdada 
dos pais.  

Bachelard se impõe aqui como um momento de reflexão ou de sustentação fenomenológica 
deste regresso de Alberto à Casa das suas origens:   

 

a casa é um dos maiores poderes de integração para os pensamentos, as lembranças e os so-
nhos do homem. Nessa integração, o princípio que faz a ligação é o devaneio. O passado, o 
presente e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que freqüentemente in-
tervêm, às vezes se opondo, às vezes estimulando-se um ao outro. A casa, na vida do ho-
mem, afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem 
seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das tempes-
tades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser “atirado 
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ao mundo”, [...] o homem é colocado no berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a 
casa é um grande berço.2 
 

É a esse “berço originário” que Alberto se acolhe, quando, retirado de tudo, rememora pelo 
devaneio que se faz escrita, a sua experiência existencial. Terá sido o seu desejo de regressar a essa Casa 
que o manteve vivo “através das tempestades do céu e das  tempestades da vida”. É lá que finalmente 
consegue encontrar-se em integração com o próprio eu, através do pensamento, das lembranças e dos 
sonhos. É no interior da Casa onde escreve que o tempo se suspende, fundindo-se futuro e passado no 
presente da escrita. É lá que o próprio espaço, os diferentes espaços, se anulam ou confundem num único, 
que é o da evocação.  

 

2. Estrela polar: 
Em Estrela polar, mais do que em Aparição, o labirinto da cidade estreita-se e ainda mais 

se obscurece em zonas de soturna irrealidade, de fantasmagorias, de uma vertigem de delírio que impuls i-
ona permanentemente e incontrolavelmente o protagonista Adalberto a percorrê-la numa busca incessante 
que é a do conhecimento do outro, como que caminhando em círculos que o conduzem sempre de volta 
ao mesmo lugar, ou a lugar nenhum, como acontece quando por vezes se encontra debruçado sobre o 
espaço vazio à beira do penhasco sobre o qual se ergue a cidade... Em Estrela polar tudo é alegórico, 
servindo a alegoria à representação dos objetivos metafísicos do romance. Assim, o processo de simboli-
zação/mitificação de Évora, no romance anterior, é substituído neste por um processo de desrealização do 
real, o que implica o de alegorização. Percebe-se o traço alegórico logo às primeiras referências à cidade: 
“Penalva fica ao alto da montanha”3, “ó cidade escura, negra de inverno e velhice. Abre-se-me nesta rua 
espectral, com uma memória desolada de grandes ventos siderais, de olhos vagos de sombra, de frios e 
solidão desde o anúncio das eras.” (EP, 14). Elementos descritivos da cidade vão compondo o seu traço 
alegórico em que um espaço se cria para além dos limites do tempo e da vida: “São prédios antigos, de 
granito sombrio, pesados de uma noite sem fim. Quantos séculos? Velha cidade – mais velha do que o 
tempo, surda aflição das origens, mais velha do que a vida...” (EP, 29). Vários outros pontos de descrição 
vão sendo situados ao longo da diegese, até à referência final: Penalva “é uma cidade fechada, no alto de 
um monte. A dez passos há o vazio.” (EP, 277). 

Ao contrário de Évora, Penalva é uma cidade imaginária. Mas construída, ficcionalmente, 
sobre um espaço real, um espaço concretamente existente na topografia urbana portuguesa. Investigado-
res da obra de Vergílio Ferreira identificaram Penalva com a Guarda4 e o próprio romancista confirmou a 
relação.5  

Mas a cidade real foi obviamente soterrada pelo imaginário da alegoria, numa certa obses-
são do labirinto, e ela desaparece, “desfigurada”, num processo de desrealização que José Luis Gavilanes 
Laso aproxima de idênticos procedimentos conhecidos na obra de Kafka: 

 

desrealizar o real, à maneira de Kafka. O fato referencial pouco importa. O narrador diz 
que sente a presença das coisas não na realidade de ser, mas no espaço que as irradia: [...]. 
E nessa atmosfera de irrealidade, os objetos adquirem uma presença fantasmagórica: [...]. O 
leitor de Estrela polar, ao terminar a leitura, tem a impressão de que Penalva é uma cidade 
espectral, localizada num espaço de penumbra: escura, sombria, morta, deserta..., perpetu-
amente esterilizada por um manto de neve, isolada no alto de uma mo ntanha.6  
 

Penalva é um espaço estreito para as deambulações de Adalberto, que estivera fora, na ju-
ventude, para tentar um curso universitário, frustrado, depois de três tentativas. Voltou a chamado da 

                                                 
2 Gaston Bachelard, A poética do espaço. São Paulo, Abril, 1974, p. 359 (col. Os pensadores, vol. XXX-
VIII, pp. 339-512). 
3 Vergílio Ferreira, Estrela polar, 2. ed., Lisboa, Portugália, 1967, p. 15. 
4 Cf.: Aniceta de Mendonça, O romance de Vergílio Ferreira – existencialismo e ficção, São Paulo, Huci-
tec, 1978, p. 63. Também J. L. Gavilanes Laso, Vergílio Ferreira – espaço simbólico e metafísico, Lisbo-
a, Dom Quixote, 1989, p. 259. 
5 Cf. “Análisis del proceso de creación y su contexto” [entrevista de Vergílio Ferreira a Perfecto E.-
Cuadrado]. Barcelona, Anthropos – Revista de documentación científica de la cultura , n. 101, 1989, p. 11. 
6 José Luis Gavilanes Laso, op. cit., pp. 258-259. 
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mãe, que em seguida adoece e morre. E ficou só (já há muitos anos havia mo rrido o pai), habitando a casa 
e vivendo da livraria herdadas da mãe. Uma casa inóspita e estranha, no sétimo andar de um prédio de 
vidro, aço e concreto, em cujo térreo funcionava a livraria. “Lembro-me bem de o ver surgir da terra co-
mo um punho cerrado: estável, monolítico. Moro no sétimo andar – ascensores, trincos, estalidos metáli-
cos, aço, nervos, cimento armado numa geometria de aridez, rigorosa de ângulos, triturante, aço, parafu-
sos, blocos, sinais luminosos, aço vibrante, rigoroso, ângulos, surgindo da terra como um punho cerrado.” 
(EP, 15). Observe-se que a “descrição” do edifício em que o protagonista habita e de que testemunhou o 
início da construção, manifesta, mais do que a sensação de desacolhimento, frieza e desconforto, uma 
certa agressividade da casa contra o seu habitante: surge da terra “como um punho fechado”, são necessá-
rios elevadores para o acesso à casa, e há que manejar trincos, ouvir estalidos metálicos para escalar uma 
estrutura de “cimento armado numa geometria de aridez, rigorosa de ângulos, triturante”, penetrada de 
parafusos, fria e cortante como o aço e em que são necessários sinais luminosos para a orientação. É um 
“prédio duro para a desumanidade perfeita” (EP, 19), diz o narrador, que afirma detestar esse “prédio 
mecânico, de uma secura desumana, com trincos que se desprendem premindo botões, com acres ruídos 
de vidro e aço tilintando, com luzes ácidas, com uma frigidez polida e à superfície onde o calor de um 
homem se não pode acumular.” (EP, 18). E mais adiante: “Todo o interior do edifício tem o ar esteriliza-
do de uma evidência inútil, de uma indiferença de plástico.” (EP, 164). É “um prédio insólito, absurdo,” 
(EP, 14). “Construíram-no na Praça, mesmo ao pé da Catedral, sobe mais alto um pouco do que ela.” (EP, 
15).  

É evidente que este edifício moderno, feito de concreto, aço e vidro e carregado de tecnolo-
gia, construído numa cidade “mais velha do que o tempo”, junto a uma Catedral de estilo gótico é aí uma 
peça desse espaço alegórico que é Penalva. Nele, a morada de Adalberto é a casa do seu desacolhimento. 
Nessa casa sem rosto e sem alma, onde não perdura, sequer, a memória da mãe morta, Adalberto não 
reencontra as suas origens. Nem a si mesmo, nem consegue alcançar a obsessivamente desejada comu-
nhão com o outro, quando, casando com Alda, a leva para viver lá. É um “prédio insólito”, absurdamente 
fixado ali, mas deslocado, sem raízes, “estrangeiro”, porque na verdade ele não é dali. Tal como Adalber-
to, que apesar de dizer sempre que é dali – e que por isso não se vai embora, porque não teria para onde ir 
–, tem na sua memória longínqua uma casa da aldeia, deixada para trás pelos seus pais em função dos 
seus estudos em Penalva. Por isso trocaram também a agricultura na aldeia pelo comércio na cidade.  

Mas Penalva viria a ser pequena para as deambulações de Adalberto, talvez porque ele já 
vira mais mundo, por onde andara até que a mãe o chamasse de volta, para que ele assumisse a casa e a 
livraria, pressentindo ela decerto a proximidade do fim. “Penalva é insuportável”, diz ele ao pintor Garcia. 
“Penalva é de mais. Vou um dia sair daqui. Mas com quem? E para onde? Imagina que já me parece lon-
ge vir a tua casa. Sair da praça custa-me. Às vezes rompo em passeio, ando à deriva muitas vezes, mas é 
sempre uma aventura. E a cidade acaba logo, ao fim de meia dúzia de passos.” (EP, 180). E noutra ocasi-
ão, relembra: “Quantas vezes eu pensava, eu dizia a Alda ‘temos de sair da cidade’ – ó Penalva, cidade 
aérea, aberta de espaço para todo o lado, e tão como esta prisão. Mas eu era dali, da sua imobilidade eter-
na, da sua condenação eterna.” (EP, 198).  

Adalberto ficaria para sempre em Penalva. E para sempre só e forçado a viver em espaço 
cada vez mais reduzido. Porque uma condenação em processo por acusação de assassinato da mulher 
(Aida-Alda) o encerraria numa cela de prisão por vinte anos. É daí, desse espaço prisional, que ele 
reconstitui a sua aventura existencial, a sua experiência na tentativa obcecada do conhecimento do outro, 
de estar nele, viver nele e com ele em comunhão absoluta. Mas a reconstituição é falível, porque a 
memória também o é. Daí que tudo seja noturno, soturno, enevoado e labiríntico porque tudo se dissolve 
numa memória relativa, uma memória que vem a ser ela mesma esse espaço labiríntico e invisível sobre o 
qual Adalberto tenta clarificar para si mesmo o que foi e ainda está sendo – ao tempo em que narra – a 
sua passagem pela vida. 

Adalberto não tem para onde voltar. Está enclausurado em Penalva (como ademais todos os 
outros habitantes da cidade, e já o estava mesmo antes da prisão) numa permanente situação de “exílio” a 
que se acostumara (“acertei-me com tudo isto, sou daqui” – EP, 211). Os pais não lhe deixaram “reino” 
algum. A casa, “inóspita”, era inabitável. A livraria, passou-a ao Faustino (antigo empregado da casa).  
Do seu espaço prisional, reconstitui a vida pela evocação. A cela em que está, encerra o seu corpo, mas 
não prende a sua memória, a sua evocação, o seu desvario ou a sua loucura, e basta-lhe uma nesga de céu 
visto pelas grades da janela alta e estreita, por onde possa ver também a liberdade do vôo de um pássaro, 
para o lançar, em plenitude, ao livre espaço da evocação e do devaneio. 

 

* 
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Penso que o “romance abstrato” de Vergílio Ferreira, de que Para sempre (1983) é o ponto 
culminante, começa em Aparição, intensifica-se e define-se como tal e como projeto a realizar em Estrela 
polar e estende-se – na execução desse projeto – por Alegria breve (1965), Nítido nulo (1971), Rápida, a 
sombra  (1974)... até Para sempre, e sempre, e sempre, até ao fim da sua obra. Nesse recorte “abstrato” do 
romance vão entrar outros componentes, a exemplo do grotesco, elemento que o escritor tende a superva-
lorizar em Na tua face (1993), a que chamará, no seu diário, de “o romance do feio”7.  

Mas a “perseguição” do romance abstrato, um romance que já não conte uma história, mas 
presentifique emoções e idéias, parece ser de sempre. O processo de animização/simbolização dos ele-
mentos cósmicos – a montanha, os astros, a chuva, a neve –, já tão definido e forte em Mudança e recor-
rente em Manhã submersa  e Cântico final (com visível aprofundamento aqui), vai além do recurso à 
sinestesia. A presença constante da música – tão vigorosamente decisiva em Aparição –, com o seu poder 
mágico de arrebatamento e encanto, tudo fazendo transcender para além de tempos e de espaços, pairando 
abstratamente como um estranho ímã, capaz de aglutinar por atração elementos díspares de universos 
esparsos, é no fenomenológico espaço do invisível (ou do indizível) que se situa.  

Aparição é ponto de convergência para onde afluíram todas as linhas iniciais de um roman-
ce que, sendo de idéias, é também um romance poético, simbólico-alegórico. No romance de Évora – 
cidade “branca como uma ermida”, mas no entanto mortuária, noturna e labiríntica na experiência de 
Alberto – essas linhas intensificam-se e culminam na fusão transfiguradora de tempos e de espaços diver-
sos, por onde vagueiam a irrealidade da memória de Alberto e a sua angústia, só pacificada pelo encanta-
mento da música do piano de Cristina. As dimensões ampliadas do símbolo e da alegoria, o traço fantásti-
co de irrealidade, de delírio e fantasmagoria expressionistas, fazem de Estrela polar o romance da apoteo-
se do abstrato nesse percurso inicial da obra romanesca de Vergílio. É nele que tem início (ou é a partir 
dele que se realiza) esse romance “que se gerasse nesse ar rarefeito de nós próprios, do alarme da nossa 
própria pessoa, na zona incrível do sobressalto!”. Um romance em que se pudesse “atingir não bem o que 
se é ‘por dentro’, a ‘psicologia’, o modo íntimo de se ser, mas a outra  parte, a que está antes dessa, a 
pessoa viva, a pessoa absoluta. Um romance que ainda não há... Porque há só ainda romances de coisas 
[...]. Um romance que se fixasse nessa iluminação viva de nós, nessa dimensão ofuscante do halo divino 
de nós...” (EP, 56 – itálicos da citação). 

É esta espécie de “poética” (ou de estética) do romance que vai nortear a criação dos ro-
mances futuros do escritor. Em Estrela polar dissolvem-se todos os alicerces da narrativa tradicional. 
Esfarela-se toda a solidez do gênero romance, diluem-se todos os elementos estruturantes da diegese. No 
romance de Penalva, tudo é imponderável, tudo é fluido, tudo é volátil (como a memória). Tudo é incerto, 
porque é de incertezas que aqui se tece a própria diegese. As sólidas categorias da estruturação da narrati-
va clássica ruíram definitivamente neste romance em que a concretude do real desaparece pelo processo 
da abstratização do real. Personagens, ação, tempo, espaço – e sobretudo estes, tempo e espaço –, tudo se 
dilui e se funde ao abalo do abstrato e pela força da metaforização. E se categorias como as que formam o 
binômio mais ou menos indissolúvel do Tempo/Espaço podem, em Vergílio Ferreira, ter alguma interpre-
tação pela via do filosófico (Heidegger ou a Fenomenologia), é principalmente pela via do poético, da 
evocação de uma emoção intensa que se presentifica e materializa em escrita que elas devem ser compre-
endidas e sobretudo sentidas. Ou seja, pelo caminho da invenção criadora de Arte e Pensamento. 

 

RESUMO: O conjunto de romances que constituem o corpus ficcional da obra de Vergílio Ferreira carac-
teriza-se por extraordinária unidade temática e visível sentido de uma evolução sugestiva da idéia de 
desdobramento ou continuidade. Assumindo o caráter de uma pesquisa em permanente execução, esse 
desdobramento direciona-se para um grau de complexidade a cada passo mais nítida na concepção da 
narrativa e do próprio gênero romanesco, desde os aspectos estilístico-formais ao lastro de pensamento ou 
nível de problematização dos temas essenciais a tratar no domínio de cada obra, ou, mais amplamente, em 
todo o conjunto da obra. Do romance destinado a representar uma realidade segundo um modo narrativo 
capaz de preservar algum realismo (quer social, quer psicológico), esta obra em constante progresso, 
enquanto execução de um projeto estético-filosófico, vai desaguar num romance que, ao invés de narrar 
ou contar, busca sobretudo presentificar o abstrato de uma idéia, de uma sensibilidade ou do próprio indi-
zível. Assim, o romance que em conjunto constitui toda uma linha de evolução e continuidade e que, no 
seu momento inicial se caracteriza pela representação de uma realidade concreta, na finalização dessa 
linha, ou seja, no extremo desse fio de continuidade, apresenta-se como um romance abstrato, desapare-
cendo a concretude do real sob a metaforização, simbolização ou abstratização do real. Num romance 
assim, todas as categorias da narrativa são abaladas na sua concepção tradicional. Tempo, espaço, perso-
nagens, ação, toda a realidade rui sob a dimensão do simbólico. Este estudo pretende acompanhar, no que 

                                                 
7 V. Conta-Corrente – nova série – III, Venda Nova, Bertrand, 1994, pp. 78-80. 
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diz respeito ao espaço romanesco, esse processo de substituição do real pelo abstrato verificado no decor-
rer do percurso ficcional de V. F., destacando alguns dos diferentes aspectos da concepção de espaço 
gradativamente adotada pelo romancista. Mudança, Manhã submersa, Aparição e Estrela polar constitu-
em o corpus mínimo desta análise, que, fatalmente, haverá de referir, também, romances posteriores per-
tencentes ao conjunto da obra vergiliana. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Vergílio Ferreira; Mudança, Manhã submersa, Aparição, Estrela polar; espaço 
romanesco. 

Olinda, setembro de 2003 
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ABSTRACT: Alberto Cairo is an heteronyms of Fernando Pessoa, been like an attitude-experience 
assumed by himself, marked by one own stile, with an own particular point of view of life. His work is 
composed by three pieces: The Keeper of Sheep, The Lovely Keeper and Uncollected Poems. Been, The 
Keeper of Sheep his main piece, we will keep our attention in its analysis.  His 49 poems were written 
between 1911 and 1912. With a strong presence of sensationalism, that is one paganism, but different 
from the oldest paganism, because there is an approximation not with the goods but with the own nature 
of the things; in one experience more objective of the human being with the thing. The Language, in his 
poems, presents a meditation with that nature of things. Something that is tried to overcome, though the 
right sense is the directly relationship between the Subject and the Object without meditations. However, 
this question about one directly relation with the nature of the things cannot make us believe that Caeiro 
is a simple poet. There are symbols in his poems that form an extensive net of signification in one poetic 
text that come it close to the prose, in one text marked by two plans: one superficial, and another deep. In 
the first, there is an idea that the messages of Caeiro´s poems are simple, careless. In the second, the 
deep plan, we can find one poet extremely rigorous with the construction of the verbs, with the message 
full of symbolism, marked by one philosophy of sensations. So, would be Alberto Caeiro an 
uncomplicated poet? 
 
KEYWORDS: heteronyms; poetry; Alberto Caeiro; Fernando Pessoa; Portugal. 
 
 
1. Uma introdução ao heterônimo Alberto Caeiro 

Seria uma atitude muito simplória e cômoda pensar que a criação deste poeta, Alberto 
Caeiro, foi uma simples crise de personalidade de Fernando Pessoa, ou uma grave crise histérico-
neurasténica, ou uma continuação de fantasias infantis de criar "amiguinhos invisíveis", ou, até mesmo, 
um fenômeno mediúnico. Mesmo que Fernando Pessoa tivesse tentado passar estas explicações para 
Casais Monteiro, em uma série de cartas onde busca "justificar" a existências de seus heterônimos, o que 
realmente se deve considerar é o movimento literário modernista que se apresentava em questão. 

Durante o movimento modernista o artista já não era mais um homem qualquer. Ele era um 
"deus".  Lhe era dada a possibili dade de criar, dar vida a suas novas criaturas, falar sobre qualquer 
temática. Seus gostos eram justificáveis, mesmo que fossem contra o padrão da época. Romper barreiras e 
cli chês era a ordem do dia. Fernando Pessoa nada mais foi, ou melhor, foi tudo o que um artista poderia 
ser. Ele era um criador, não só de arte em forma de poesia, mas também de artistas em forma de outros, 
não apenas a dele, mas também em forma de seus heterônimos. Todos eles, juntamente com o próprio 
Pessoa, representavam separadamente a união completa de todos os pensamentos, cada um como um 
fragmento autônomo e completo.  

Desta forma, é possível considerar que os nomes ou máscaras ou heterônimos com que 
Fernando Pessoa assina sua obra constituem, cada um deles, uma atitude-experiência assumida pelo 
próprio Pessoa, como se realmente fossem diversos poetas, todos eles com seu estilo próprio, com sua 
visão de mundo particular. Segundo Jacinto do Prado Coelho (1969:24): "(...) Pessoa ao se forjar Caeiro, 
partiu duma imagem mental, duma atitude apenas vivida pela inteligência, que pretendeu ‘ ilustrar’ 
mediante uma ‘personagem’ típica” .  

Assim, como um desdobramento de si mesmo, Pessoa cria heterônimos. Contudo não se 
pode correr o risco de julgar que seus heterônimos são também uma forma de pensar de Fernando Pessoa. 
Ele mesmo, em apontamentos soltos, criti ca a mania que há em se buscar identificar ao poeta às suas 
criações. Para isso, utiliza um ótimo argumento justificando-se: "...Não há que buscar em quaisquer deles 
idéias ou sentimentos meus, pois muitos deles exprimem idéias que não aceito, sentimentos que  nunca 
tive. Há simplesmente que os ler como estão, que é aliás como se deve ler". 

Essa individualidade de Alberto Caeiro aparece muito marcada na apresentação de 
Fernando Pessoa (1980:14) Às ficções do inter lúdio:  

 

"Um exemplo: escrevi com sobressalto e repugnância o poema oitavo do ‘Guardador de 
Rebanhos’ , com sua blasfêmia infantil e seu antiespiritualismo absoluto. Na minha pessoa 



488     ALBERTO CAEIRO: UM POETA DESCOMPLICADO? 

 

própria, e aparentemente real, com que vivo social e objetivamente, nem uso da blasfêmia 
nem  sou antiespirituali sta. Alberto Caeiro, porém, como eu o concebi, é assim:  assim tem 
pois ele que escrever, quer eu queira, quer não, quer eu pense como ele ou não (...)" . 
 

Segundo  Massaúd Moisés (1973:300): "Os heterônimos são, por isso meios de conhecer a 
complexidade cósmica, impossível para uma única pessoa...". 

Alberto Caeiro, um dos heterônimos criados por Fernando Pessoa, apresenta  uma biografia 
completa. Segundo Ricardo Reis, outro heterônimo de Fernando Pessoa:  

 

“ Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu quase 
toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma. De estatura 
média, e, embora realmente frágil (morreu tuberculoso), não parecia tão frágil como era. 
Morreram-lhe cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos 
rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó” .  
 

Considerado o mestre dos demais heterônimos e do próprio ortônimo, Caeiro possui a 
tranqüilidade e a sabedoria que os outros desejam. Para ele, o importante é ver e ouvir: “ A sensação é 
tudo (...) e o pensamento é uma doença” . É o mais objetivo dos heterônimos; é o poeta por natureza e da 
Natureza, opondo-se radicalmente ao intelectuali smo, à abstração, à especulação metafísica e ao 
misticismo. Toda esta veneração pela natureza é porque quer como as flores e os rios ser feli z, e estes são 
feli zes por que não pensam, sendo assim, não sabem o que são. Sua linguagem é simples, direta, 
redundante, apresentando a naturalidade do discurso oral. Desta forma, é possível verificar que há uma 
total coerência na vida e na forma de escrever e de pensar de Caeiro. Sua falta de escolaridade justifica 
seu linguajar simples e puro. Ter morado quase toda sua vida no campo explica sua profunda adoração e 
identificação com a simplicidade da natureza. Tudo faz sentido, tudo tem um porquê. Este poeta, criatura 
e criador de Fernando Pessoa, apresenta-se completo. Nele é possível encontrar um profundo conceito de 
vida, uma filosofia e modo coerente de pensar e agir de acordo com sua vida e personalidade criada.  

Caeiro é, sobretudo, inteligência. Em seus poemas, acaba filosofando contra a própria 
filosofia, já que acreditava que as coisas perdiam seu verdadeiro valor ao se pensar e ao se abstrair demais 
sobre elas. Esta filosofia de vida se pode observar ao ler o que Caeiro pensa sobre o sentido das coisas: 
"O único sentido íntimo das coisas/ é elas não terem sentido íntimo nenhum." (OP1,p.244). 

Assim, temos Caeiro vivendo das impressões que as coisas lhe traziam, sobretudo das 
visuais, e sabendo, como ninguém, aproveitar ao máximo o conteúdo original, real de cada uma delas. É 
possível observar que este poeta é um Poeta Pastor. Mas não por suas características pastoris, mas porque 
vaga, caminha, anda constantemente e sem destino totalmente entregue aos momentos e espetáculos que a 
natureza das coisas lhe podem oferecer. Toda esta entrega à Natureza transforma seus pensamentos em 
puras sensações. Seu mundo é o mundo dos rios, das plantas, das águas, do sol regidos pela mais 
completa lei do universo. Seu momento é o seu existir, sem considerar a existência de passado ou futuro, 
apenas o agora, o presente. Desta maneira, Caeiro se materializa como um poeta, um lírico espontâneo, 
instintivo, inculto (no sentido da simplicidade de escrever - sem erudição), impessoal e forte como a voz 
da própria Natureza, da própria Terra. Alguém que condena e censura os homens que com suas visões 
metafísicas e filosóficas acabam deturpando o real; é o que aparece com clareza na voz do eu-lírico de um 
de seus poemas: "(...) Para mim, graças a ter olhos só para ver,/ Eu vejo ausência de significação em 
tôdas as cousas;/ Vejo-o e amo-me, porque ser uma cousa é não significar nada./ Ser uma cousa é não 
ser susceptível de interpretação” . 

Com tudo isso já se pode ir a uma análise um pouco mais profunda de seus poemas, de seu 
estilo e de seus propósitos. Como primeira impressão, identifica-se uma naturalidade e espontaneidade 
características. Outra coisa que chama a atenção é uma coesão de pensamento filosófico. Há uma total 
coerência que une um poema ao outro. Esta perfeita harmonia de pensar permite que diversas objeções 
sejam previstas, que críticas sejam antecipadas e que dentro deles todos os temas que possam se 
contradizer sejam explicados e justificados. Tornando assim Caeiro como um poeta essencialmente 
objetivo, mesmo que em raros momentos seja possível identificar uma certa subjetividade em seus 
poemas. 

O tipo de vocabulário util izado é pouco refinado, busca descrever tudo com uma linguagem 
simples e fluente, quase como se estivesse fazendo-o em prosa. Sobre sua métrica não se podia esperar 

                                                
1 Obra Poética. 
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outra que não o verso li vre e branco, para poder expressar li vremente o que este poeta moderno quer 
dizer, sem preocupações com métrica ou rimas: "Não me importo com as rimas. Raras vêzes/ Há duas 
árvores iguais, uma ao lado da outra." (OP, Poema 219). Também se pode constatar um objetivismo 
absoluto buscando ver as coisas como elas realmente são. Há um perfeito conceito das coisas, colocando-
as em seus devidos lugares, abstraindo qualquer tipo de metaforização e divagação. O que se nota é uma 
radical oposição entre a sensação e o pensamento. Sua poesia é desprovida de falsidade, ela é verdadeira 
já que exprime apenas as sensações sem se preocupar em divagar, pensar: “Os poetas são filósofos 
doentes,/ E os filósofos são homens doidos. (...) /Mas flores se sentissem, não eram flores/ Eram 
gente;...." (OP, p.233).  

Outra marcante característica é o bucolismo, não como os pastores originais de Virgílio: " 
Mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio, / E a Natureza é bela e antiga." (OP, p.217). É 
possível considerar sua poesia bucólica não apenas pelo título Guardador de Rebanho, mas porque a 
Natureza como uma força maior, algo que direciona e reflete seu estilo de vida é muito mais que um mero 
pano de fundo. É no campo onde o homem vive melhor quando comparado com a cidade como nestes 
versos onde considera o piano como a cidade: "Para que é preciso ter um piano?/ O melhor é ter ouvidos/ 
E amar a Natureza. (OP, p.216). 

A Natureza é sua razão de viver por meio de seus sentidos: "Eu não tenho filosofia: tenho 
sentido.../Se falo da Natureza não é porque saiba o que ela é,/ Mas porque a amo, e amo-a por isso,/ 
Porque quem ama nunca sabe o que ama/ Nem sabe porque ama, nem o que é amar.../ Amar é a eterna 
inocência,/ É a única inocência não pensar..." (OP, p.208). 

Já paganismo é, na verdade, um movimento muito mais de recusa do forte misticismo 
simbólico imposto pelo modelo católi co do que a própria negação do cristianismo. O fato de Caeiro ser 
um homem, que por ter vivido quase toda sua vida no campo acabou não se contaminando pela 
civili zação moderna. Inocentemente, tem na Natureza sua religião e a razão fundamental da sua vida: 
"Não acredito em deus porque nunca o vi. (...) Mas se Deus é as flores e as árvores/ E os mares e sol e o 
luar,/ Então acredito nele (...)"(OP, p.210). Estes versos mostram bem que ele acredita é na pureza e no 
que realmente sente, ou seja, na Natureza. Em um outro poema onde diz que :"Vi Jesus Cristo descer à 
terra./ Veio pela encosta de um monte/ Tornando outra vez menino, (...)(OP, p.212), a idéia do paganismo 
se intensifica ainda mais. Vai contra o cristianismo por não acreditar em vida após a morte e não valorizar 
o mundo espiritual. 

Por que foi considerado como o mestre do próprio Pessoa e de seus heterônimos? 
Certamente será porque ele não está contaminado com as atribulações. Sua existência não tem que ser 
expli cada. Ela está em seus versos como: "...Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos/ De todos 
os filósofos e de todos os poetas...." (OP, p.210).  

E é nessa afirmação de que Caeiro foi o mestre, o único verdadeiro Poeta que se mostra que 
o homem não precisa da filosofia para encontrar a solução dos problemas. Alberto Caeiro veio para 
revelar que a saída está fora da filosofia; está sim na própria Natureza, na realidade, bem longe das teorias 
filosóficas. E, assim, sua naturalidade de expressão, sem contaminações com a civil ização, sem 
pensamentos vagos, apenas sensações.... o fez ser completo e perfeito em seu fragmento. 

Caeiro, um mestre, que com sua partida deixará uma história, um passado e servirá como 
guia para o futuro. Ironicamente tudo o que nunca quis, o que repudiou acabou se realizando: 

 

" A realidade não precisa de mim. 
Sinto uma alegria enorme  
Ao pensar que minha morte não tem importância nenhuma..... "   
(7-11-1915)    (OP, p.275) 
 

2. O Guardador de Rebanhos 
O Guardador de Rebanhos, do heterônimo Alberto Caeiro, é uma coletânea de 49 poemas 

que foram escritos entre 1911 e 1912, sendo sua principal obra. 
Seus poemas são, segundo Angel Crespo (1985:317), marcados pelo sensacionismo: “(...) 

poésie sensationniste, dont Caeiro était le maître et le précurseur et dont les postulats dirigeaient l’écriture 
des autres hétéronymes (...)”2. Um sensacionismo que é um paganismo; diferente do paganismo antigo 
fundado no cultuar de deuses. Em Caeiro, como nos outros heterônimos, revela-se uma aproximação não 

                                                
2 "(...) poesia sensacionista, em que Caeiro era o mestre e o precursor e cujos postulados dirigiam a 
escritura dos outros heterônimos (...)". 
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com deuses, mas com a própria Natureza das coisas. É uma relação metafísica, conforme afirma Álvaro 
Cardoso Gomes (1994:126): 

 

“ A metafísica ou o sistema metafísico caeiriano repousa no princípio pagão do 
materiali smo absoluto, na integração do sujeito no mundo dos objetos, de modo que sejam 
estes a determinar a existência daquele. Para realizar esse desiderato, o poeta obriga-se a 
eliminar a subjetividade e a entregar-se à contemplação do espetáculo da Natureza, como 
se o pensar e imaginar fossem doenças típicas do homem civili zado. A limpeza dos sentidos 
promovida por Caeiro leva-o a ver as coisas em seu estar aí, em sua plenitude e isso tem 
como conseqüência a negação da idéia de um essência em tudo o que existe (...)” . 
 

Essa tradição pagã, de que Caeiro é o grande mestre, até mesmo de Fernando Pessoa 
ortônimo, como já fora afirmado, é uma negação da simbologia cristã, mas recupera elementos da sua 
tradição, particularmente o que lhe é constitutivo: a relação mais próxima com um deus que é, também, 
homem. É o que fica extremamente forte na voz do eu-lírico do oitavo poema de O Guardador de 
Rebanhos (PESSOA,  1980:44 e 46): 

 

“ NUM MEIO-DIA de fim de primavera 
Tive um sonho como uma fotografia 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 
Veio pela encosta de um monte 
Tornado outra vez menino, 
A correr e a rolar-se pela erva 
E a arrancar flores para as deitar fora 
E a rir de modo a ouvir-se de longe. 
(...................................................) 
 
Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. 
Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava. 
Ele é o humano que é natural, 
Ele é o divino que sorr i e que brinca. 
E por isso é que eu sei com toda certeza 
Que ele é o Menino Jesus verdadeiro. 
 
E a criança tão humana que é divina (...)”  
 

Esse é um deus nascido por uma tradição completamente diferente da que nos é contata 
pelas religiões cristãs, fundada na virgindade de Maria e na Santíssima Trindade. O Jesus Cristo que 
aparece no oitavo poema de O Guardador de Rebanhos (PESSOA,  1980:44-5) é um fugiti vo: 

 

“ [ Jesus Cristo] Tinha fugido do céu. 
Era nosso demais para fingir 
De segunda pessoa da Trindade. 
No céu era tudo falso, tudo em desacordo 
Com flores e árvores e pedras. 
No céu tinha que estar sempre sério 
E de vez em quando de se tornar outra vez homem 
E subir para a cruz, e estar sempre a morrer 
Com uma coroa toda à roda de espinhos 
E os pés espetados por um prego com cabeça, 
E até com um trapo à roda da cintura 
Como os pretos nas ilustrações. 
Nem sequer o deixavam ter pai e mãe 
Como as outras crianças. 
O seu pai era duas pessoas  
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Um velho chamado José, que era carpinteiro, 
E que não era pai dele; 
E o outro pai era uma pomba estúpida, 
A única pomba feia do mundo 
Porque não era do mundo nem era pomba. 
E a sua mãe não tinha amado antes de o ter” . 
 

Esse é um trecho em que aparece uma ironia sarcástica em relação ao entendimento dado 
pela tradição cristã, tanto do significado de José, como do Espírito Santo, ou do sofrimento de Cristo, ou 
de suas vestes. É como se tudo isso fosse irrelevante para o que realmente importa: a possibili dade de um 
deus homem que convive com o eu-lírico. 

É, novamente, essa possibili dade de experiência mais objetiva do ser com a coisa. Uma 
possibili dade que se coloca como a busca mais freqüente nos poemas de O Guardador de Rebanhos 
(PESSOA,  1980:33-4), tal qual aparece no primeiro da coletânea: 

 

“ EU NUNCA guardei rebanhos, 
Mas é como se os guardasse. 
Minha alma é como um pastor, 
Conhece o vento e o sol 
E anda pela mão das Estações 
A seguir e a olhar. 
Toda a paz da Natureza sem gente 
Vem sentar-se a meu lado. 
Mas eu fico triste como um pôr de sol 
Para a nossa imaginação, 
Quando esfria no fundo da planície 
E se sente a noite entrada 
Como uma borboleta pela janela. 

 
Mas a minha tristeza é sossego 
Porque é natural e justa 
E é o que deve estar na alma 
Quando já pensa que existe 
E as mãos colhem flores sem ela dar por isso. 
 
Como um ruído de chocalhos 
Para além da curva da estrada, 
Os meus pensamentos são contentes. 
Só tenho pena de saber que eles são contentes, 
Porque, se o não soubesse, 
Em vez de serem contentes e tristes, 
Seriam alegres e contentes. 
 
Pensar incomoda como andar à chuva 
Quando o vento cresce e parece que chove mais. 
 
Não tenho ambições nem desejos 
Ser poeta não é uma ambição minha 
É a minha maneira de estar sozinho. 
 
E se desejo às vezes 
Por imaginar, ser cordeirinho 
(Ou ser o rebanho todo 
Para andar espalhado por toda a encosta 
A ser muita cousa feliz ao mesmo tempo), 
É só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, 
Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz 
E corre um silêncio pela erva fora. 
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Quando me sento a escrever versos 
Ou, passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, 
Escrevo versos num papel que está no meu pensamento, 
Sinto um cajado nas mãos 
E veio um recorte de mim 
No cimo dum outeiro, 
Olhando para o meu rebanho e vendo as minhas idéias, 
Ou olhando para as minhas idéias e vendo o meu rebanho, 
E sorr indo vagamente como quem não compreende o que se diz 
E quer fingir que compreende. 
 
Saúdo todos os que me lerem, 
Tirando-lhes o chapéu largo 
Quando me vêem à minha porta 
Mal a diligência levanta no cimo do outeiro. 
Saúdo-os e desejo-lhes sol, 
E chuva, quando a chuva é precisa, 
E que as suas casas tenham 
Ao pé duma janela aberta 
Uma cadeira predileta 
Onde se sentem, lendo os meus versos. 
E ao lerem os meus versos pensem 
Que sou qualquer cousa natural  
Por exemplo, a árvore antiga 
À sombra da qual quando crianças 
Se sentavam com um baque, cansados de brincar, 
E limpavam o suor da testa quente 
Com a manga do bibe riscado.”  
 

A busca de uma relação que não seria nem ao menos mediada pela linguagem. No entanto, 
é exatamente em Caeiro que a linguagem aparece como centro de sua produção poética, tanto que 
Eduardo Lourenço (1981:40) chega a afirmar que “em nenhum dos seus heterônimos [de Fernando 
Pessoa] se consubstanciou tão fundamentalmente a questão ontológica que tem a Linguagem como centro 
(...)” . 

É a linguagem como mediação da Natureza das coisas. Daí a nossa interpretação de que a 
Natureza nos poemas de Caeiro não é apenas o que não foi transformado pelo homem; aquilo que, na 
tradição marxista, foi chamado de primeira natureza. É muito mais: é a Natureza das coisas. É o que está 
fora do sujeito. São os objetos com o que o sujeito estabelece relações. 

O uso da letra maiúscula na palavra “Natureza” é um indício forte da carga simbólica que 
se expressa em seu interior, tal qual aparece em vários dos poemas de Caeiro, como no primeiro poema 
de O Guardador de Rebanhos já transcrito, em seu sétimo verso, ou no segundo poema, em que essa 
busca de uma relação mais objetiva é tão marcante: 

 

“ O MEU OLHAR é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás... 
E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 
 
E eu sei dar por isso muito bem... 
Sei ter o pasmo essencial 
Que tem uma criança se, ao nascer, 
Reparasse que nascerá deveras... 
Sinto-me nascido a cada momento 
Para a eterna novidade do Mundo... 
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Creio no mundo como num malmequer, 
Porque o vejo. Mas não penso nele 
Porque pensar é não compreender... 
O Mundo não se fez para pensarmos nele 
(Pensar é estar doente dos olhos) 
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo... 
 
Eu não tenho filosofia: tenho sentidos... 
Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é, 
Mas porque a amo, e amo-a por isso, 
Porque quem ama nunca sabe o que ama 
Nem sabe por que ama, nem o que é amar... 
 
Amar é a eterna inocência, 
E a única inocência não pensar...” (PESSOA,  1980:35) 
 

O quinto poema de O Guardador de Rebanhos é exemplar na apresentação dessa busca 
de superação da linguagem como mediação entre sujeito e objeto. Nesse poema, inicia-se o que o eu-
lírico desenvolverá um pouco mais que a relação mais próxima com Deus o que importa. Daquele Deus 
intocável, seria até mesmo impossível acreditar na existência. 

 

“ Há METAFÍSICA bastante em não pensar em nada. 
 
O que eu penso eu do mundo? 
Sei lá o que penso do mundo! 
Se eu adoecesse pensaria nisso. 
 
Que idéia tenho eu das cousas? 
Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? 
Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma 
E sobre a criação do Mundo? 
Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos 
E não pensar. É correr as cortinas 
Da minha janela (mas ela não tem cortinas). 
 
O mistério das cousas? Sei lá o que é mistério! 
O único mistério é haver quem pense no mistério. 
Quem está ao sol e fecha os olhos, 
Começa a não saber o que é o sol 
E a pensar muitas cousas cheias de calor. 
Mas abre os olhos e vê o sol, 
E já não pode pensar em nada, 
Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos 
De todos os filósofos e de todos os poetas. 
A luz do sol não sabe o que faz 
E por isso não erra e é comum e boa. 
 
Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores? 
A de serem verdes e copadas e de terem ramos 
E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, 
A nós, que não sabemos dar por elas. 
Mas que melhor metafísica que a delas, 
Que é a de não saber para que vivem 
Nem saber que o não sabem? 
 
“ Constituição íntima das cousas” ... 
“ Sentido íntimo do Universo” ... 
Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. 
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É incrível que se possa pensar em cousas dessas. 
É como pensar em razões e fins 
Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores 
Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. 
 
Pensar no sentido íntimo das cousas 
É acrescentado, como pensar na saúde 
Ou levar um copo à água das fontes. 
O único sentido íntimo das cousas 
É elas não terem sentido íntimo nenhum. 
 
Não acredito em Deus porque nunca o vi. 
Se ele quisesse que eu acreditasse nele, 
Sem dúvida que viria falar comigo 
E entraria pela minha porta dentro 
Dizendo-me, Aqui estou! 
 
(Isto é talvez ridículo aos ouvidos 
De quem, por não saber o que é olhar para as cousas, 
Não compreende quem fala delas 
Com o modo de falar que reparar para elas ensina.) 
 
Mas se Deus é as flores e as árvores 
E os montes e sol e o luar, 
Então acredito nele, 
Então acredito nele a toda hora, 
E a minha vida é toda uma oração e uma missa, 
E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. 
 
Mas se Deus é as árvores e as flores 
E os montes e o luar e o sol, 
Para que lhe chamo eu Deus? 
Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar; 
Porque, se ele fez, para eu o ver, 
Sol e luar e flores e árvores e montes, 
Se ele me aparece como sendo árvores e montes 
E luar e sol e flores, 
É que ele quer que eu o conheça 
Como árvores e montes e flores e luar e sol. 
 
E por isso eu obedeço-lhe, 
(Que mais seu eu de Deus que Deus de si próprio?), 
Obedeço-lhe a viver, espontaneamente, 
Como quem abre os olhos e vê, 
E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, 
E amo-o sem pensar nele, 
E penso-o vendo e ouvindo, 
E ando com ele a toda a hora.” (PESSOA,  1980:39-41) 
 

O nono poema, também, aponta-nos essa busca de superação da linguagem como mediação. 
O eu-lírico chega a afirmar, no terceiro verso, que todos os pensamentos são sensações, ou seja, é como 
se não houvesse linguagem: 

 

“ SOU UM guardador de rebanhos. 
O rebanho é os meus pensamentos 
E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as mãos e os pés 
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E com o nariz e a boca. 
 
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 
E comer um fruto é saber-lhe o sentido. 
 
Por isso quando num dia de calor 
Me sinto triste de gozá-lo tanto. 
E me deito ao comprido na erva, 
E fecho os olhos quentes, 
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 
Sei a verdade e sou feli z.” (PESSOA,  1980:49) 
 

No entanto, não há nada mais impregnado de linguagem do que o pensamento. Uma 
linguagem das mais complexas, constituída, às vezes, por abstrações das mais distantes do mundo 
exterior, de uma relação direta com o mundo das coisas ou com a Natureza das coisas ou com o que está 
fora do sujeito. 

A Natureza das coisas não é permanente, modifica-se. É o que, segundo Eduardo Lourenço 
constitui o fundamento da dificuldade de se nomear as coisas; o que, em última instância, poderíamos 
recuperar como a negação da linguagem. 

 

“ (...) A ‘ idéia’ que organiza o discurso poético de Caeiro é a da impossibilidade metafísica 
de nomear a realidade, porque nem ‘o nomeador’ nem ‘a coisa nomeada’ segundo o seu 
heracli tianismo devastador têm permanência (...).” (LOURENÇO,  1981:41) 
 

A concepção do filósofo grego Heráclito de que nenhum homem jamais passará pelo 
mesmo rio, pois nunca o homem será o mesmo nem o rio, já que o homem viveu outras experiências e o 
rio carrega outras águas, encontra guarida em poemas de O Guardador de Rebanhos como é o caso do 
vigésimo nono da coletânea: 

 

“ NEM SEMPRE sou igual no que digo e escrevo. 
Mudo, mas não mudo muito. 
A cor das flores não é a mesma ao sol 
De que quando uma nuvem passa 
Ou quando entra a noite 
E as flores são cor da sombra. 
 
Mas quem olha bem vê que são as mesmas flores. 
Por isso quando pareço não concordar comigo, 
Reparem bem para mim: 
Se estava virado para a direita, 
Voltei-me agora para a esquerda, 
Mas sou sempre eu, assente sobre os mesmos pés  
O mesmo sempre, graças ao céu e à terra 
E aos meus olhos e ouvidos atentos 
E à minha alma clara simplicidade de alma...” (PESSOA,  1980:69) 
 

Ou ainda, no quadragésimo terceiro poema: 
 

“ ANTES o vôo da ave, que passa e não deixa rasto, 
Que a passagem do animal, que fica lembrada no chão. 
A ave passa e esquece, e assim deve ser. 
O animal, onde já não está e por isso de nada serve, 
Mostra que já esteve, o que não serve para nada. 
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A recordação é uma traição à Natureza, 
Porque a Natureza de ontem não é Natureza. 
O que foi não é nada, e lembrar é não ver. 
 
Passa, ave, passa, e ensina-me a passar!” (PESSOA,  1980:84) 
 

É nessa busca de relação sempre com algo novo, em que a linguagem é insuficiente para 
expressar a metamorfose da Natureza das coisas, que se impõe a busca de uma expressão li vre, tal qual o 
eu-lírico deixa frisado em vários de seus poemas, como é o caso do décimo quarto de O Guardador de 
Rebanhos: 

 

“ NÃO ME IMPORTO com as rimas. Raras vezes 
Há duas árvores iguais, uma ao lado da outra. 
Penso e escrevo como as flores têm cor 
Mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me 
Porque me falta a simplicidade divina 
De ser todo só o meu exterior 
 
Olho e comovo-me, 
Comovo-me como a água corre quando o chão é inclinado, 
E a minha poesia é natural como o levantar-se vento...” (PESSOA,  1980:54) 
 

A busca de uma expressão poética que se constrói de pronto, sem a mediação com o 
rebuscamento, em última instância, marcada pela preocupação com a linguagem está expressa no 
trigésimo sexto poema de O Guardador de Rebanhos: 

 

“ E há poetas que são artistas 
E trabalham nos seus versos 
Como um carpinteiro nas tábuas!... 
 
Que triste não saber florir! 
Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro 
E ver se está bem, e tirar se não está!... 
Quando a única casa artística é a Terra toda 
Que varia e está sempre bem e é sempre a mesma. 
 
Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira, 
E olho para as flores e sorr io... 
Não sei se elas me compreendem 
Nem se eu as compreendo a elas, 
Mas sei que a verdade está nelas e em mim 
E na nossa comum divindade 
De nos deixarmos ir e viver pela Terra 
E levar ao solo pelas Estações contentes 
E deixar que o vento cante para adormecermos 
E não termos sonhos no nosso sono.” (PESSOA,  1980:77) 
 

Ou ainda, o que nos fala o eu-lírico no quadragésimo sexto poema de O Guardador de 
Rebanhos: 

 

“ DESTE MODO ou daquele modo, 
Conforme calha ou não calha, 
Podendo às vezes dizer o que penso, 
E outras vezes dizendo-o mal e com misturas, 
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Vou escrevendo os meus versos sem querer, 
Como se escrever não fosse uma cousa feita de gestos 
Como se escrever fosse uma cousa que me acontecesse 
Como dar-me o sol de fora. 
 
Procuro dizer o que sinto 
Sem pensar em que o sinto. 
Procuro encostar as palavras à idéia 
E não precisar dum corredor 
Do pensamento para as palavras 
 
Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. 
O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado 
Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. 

 
Procuro despir-me do que aprendi, 
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 
Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, 
Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, 
Mas um animal humano que a Natureza produziu. 
 
E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, nem sequer como um homem, 
Mas como quem sente a Natureza, e mais nada. 
E assim escrevo, ora bem, ora mal, 
Ora acertando com o que quero dizer, ora errando, 
Caindo aqui, levantando-me acolá, 
Mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso. 
 
Ainda assim, sou alguém. 
Sou o Descobridor da Natureza. 
Sou o Argonauta das sensações verdadeiras. 
Trago ao Universo um novo Universo 
Porque trago ao Universo ele-próprio. 

 
Isto sinto e isto escrevo 
Perfeitamente sabedor e sem que não veja 
Que são cinco horas do amanhecer 
E que o sol, que ainda não mostrou a cabeça 
Por cima do muro do horizonte, 
Ainda assim já se lhe vêem as pontas dos dedos 
Agarrando o cimo do muro 
Do horizonte cheio de montes baixos.” (PESSOA,  1980:87-8) 
 

No entanto, essas ponderações sobre uma relação mais direta com a Natureza das coisas 
não podem nos fazer crer que Caeiro seja um poeta simples. É o que nos chama a atenção Pedro Araújo 
Figueiredo (1978:619-20): 

 

“ (...) na rede de heteronimia pessoana podemos descortinar com Leibniz que ‘as partes 
nem sempre são mais simples que o todo, embora sejam mais pequenas que este’. A ‘parte-
Caeiro’ mais que nenhuma outra é exemplar verificação desta asserção já que o ‘poeta da 
simplicidade’, tal como Pessoa quis, na face visível, que o ‘Mestre’ passasse à posteridade, 
tem de tudo menos o ser simples” . 
 

Há símbolos em seus poemas que constituem redes de significação em um texto poético 
que se aproxima da prosa. A marca de poesia vem expressa na versificação, cujo encadeamento recupera 
os liames de uma construção prosódica, conforme José Augusto Seabra (1991:89-107). 
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No entanto, essa concepção de que os poemas de Caeiro tendem ao “grau zero de poesia”, 
ou seja, que praticamente se superpõe a prosa, é negadora de marcas da poesia que não apenas a 
versificação, como o uso de repetições e aliterações tão comuns na poesia de Caeiro. É o que se percebe 
no vigésimo poema de O Guardador de Rebanhos: 

 

“ O TEJO é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 
 
O Tejo tem grandes navios 
E navega nele ainda, 
Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 
A memória das naus. 
 
O Tejo desce de Espanha 
E o Tejo entra no mar em Portugal. 
Toda a gente sabe isso. 
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 
E para onde ele vai 
E donde ele vem. 
E por isso, porque pertence a menos gente, 
É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 
 
Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 
Para além do Tejo há a América 
E a fortuna daqueles que a encontram. 
Ninguém nunca pensou no que há para além 
Do rio da minha aldeia. 
 
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. 
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.” (PESSOA,  1980:60) 
 

Nesse poema, a repetição de “o Tejo” cria a sensação de um refrão no interior do poema, 
bem como a repetição de “aldeia”. É o que nos afirma José Augusto Seabra (1991:101) acerca da música 
verbal na poesia de Caeiro: 

 

“ Na verdade, quando começamos a ler um qualquer dos seus poemas, a primeira sensação 
que temos é a de que o fio do discurso se vai espraiando, de verso para verso, com a 
mesma sucessão frásica de um texto em prosa, geralmente narrativo; mas, progressiva e 
insensivelmente, a cadência rítmica acaba por impor-se-nos, pela presença de elementos 
versificatórios recorrentes que se insinuam pouco a pouco até penetrar-nos como uma 
espécie de música verbal (...)” . 
 

A musicalidade dos poemas de Caeiro foi, também, apontada por Maria Helena Nery 
Garcez (1985), particularmente em sua comparação do Cântico das Cr iaturas, de São Francisco, com os 
poemas de Alberto Caeiro. 

No entanto, a poética de Caeiro não se encontra apenas na musicalidade, mas, também, na 
criação de imagens sucessivas que se corporificam; é o que fica bastante verificável no oitavo poema de 
O Guardador de Rebanhos, sobretudo na cena final em que o eu-lírico se coloca no colo do Menino 
Jesus. 

Por fim, podemos, então, pensar na obra de Alberto Caeiro como tendo dois planos: 
superficial e profundo. 

No primeiro, há decodificação da mensagem de que os poemas de Caeiro são simples, sem 
cuidado. 

No segundo, o profundo, encontramos um poeta extremamente rigoroso nas construções 
dos versos, com mensagens prenhes de simbolização, marcado por uma filosofia das sensações. 
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Seria, então, Alberto Caeiro um poeta descomplicado? 
 

RESUMO: Alberto Caeiro é um heterônimo de Fernando Pessoa, constituindo-se como uma atitude-
experiência assumida pelo próprio Pessoa, marcado por um estilo próprio, com sua visão de mundo 
particular. Sua obra é constituída por três trabalhos: O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e 
Poemas Inconjuntos. Sendo O Guardador de Rebanhos sua principal obra, deter-nos-emos, 
particularmente, em sua análise. Seus 49 poemas foram escritos entre 1911 e 1912, com forte presença 
do sensacionismo, que é um paganismo, mas distinto do paganismo antigo, já que há uma aproximação 
não com os deuses mas com a própria Natureza das coisas; numa experiência mais objetiva do ser com a 
coisa. A Linguagem, em seus poemas, apresenta-se como uma mediação com essa Natureza das coisas; 
mas algo que se busca superar, já que o sentido é o da relação direta entre sujeito e objeto sem 
mediações. No entanto, essas ponderações sobre uma relação mais direta com a Natureza das coisas não 
podem nos fazer crer que Caeiro seja um poeta simples. Há símbolos em seus poemas que constituem 
redes de significação em um texto poético que se aproxima da prosa, num texto marcado por dois planos: 
um superficial e outro, profundo. No primeiro, há decodificação da mensagem de que os poemas de 
Caeiro são simples, sem cuidado. No segundo, o profundo, encontramos um poeta extremamente rigoroso 
nas construções dos versos, com mensagens prenhes de simbolização, marcado por uma filosofia das 
sensações. Seria, então, Alberto Caeiro um poeta descomplicado? 
 
PALAVRAS-CHAVE: heterônimo, poesia, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, Portugal. 
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ABSTRACT:  Being the literature a result of a phychical activity of a people, it is necessary to 
understand the literature integrated to the cultural history of the period that it refers to. So, this study 
imposes that it approaches only the initial  period of Portuguese Literary production which has risen 
during a historical-social-cultural situation of struggles and transformation. 
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Ao longo do tempo, sob variadas formas de apresentação, estudaram-se os conhecimentos 
sociais enunciados pelos textos que expressam ações realizadas pelo homem, ou idealizadas por eles. 
Desta forma, esses textos tornaram-se objeto de estudo, na medida em que temos, no período medieval, 
especificamente nos séculos XII e XIII , uma fecunda produção literária. Sendo a literatura resultante da 
atividade psíquica de um povo, é indispensável seu estudo para o conhecimento da idiossincrasia coletiva 
do povo a que pertence. Assim como necessário se faz compreender a literatura integrada à história 
cultural do período a que ela se refere. 

Embora a língua de um povo se constitua um todo, intimamente concatenado, e não um 
amálgama de sobreposições de elementos desconexos, a necessidade de estudo impõe que se aborde 
apenas o período inicial de produção literária portuguesa, que surge durante uma situação histórico-
sociocultural de lutas e transformações. 

A intensidade da convivência histórica do povo português em contato com outros povos 
trouxe para a língua muitos vocábulos, que se adaptaram às suas normas e passaram a integrá-la. Nos 
séculos IX e X surge o feudalismo, e, com ele, os cavaleiros que trabalhavam para a defesa mili tar, que 
não só visava a segurança do mundo cristão, como a manutenção do poder dos senhores, em uma união e 
proteção mútua determinadas pela necessidade de manutenção da paz contra os invasores. Dessa forma, 
cria-se uma nova situação social que se manifesta em Portugal dentro dos coutos  (propriedade da igreja), 
ou das honras (propriedade da nobreza). 

Esta sociedade é reiterada pelo espírito teocêntrico, que no dizer de PASCHOALIM (1994: 
11) tem:  

 

 ... a visão de Deus como ser absoluto, capaz de ditar as normas sociais, o comportamento 
individual, de estabelecer o limite entre o bem e o mal, acaba por determinar também toda 
uma concepção servil em que o homem nasce para obedecer, ou mesmo para seguir o 
caminho previamente determinado pelo ser absoluto. 

 

Há oposição em relação à terra e à Igreja pois, ao norte da Península, havia  manutenção do 
feudo pelo direito de primogenitura, e a igreja mantinha sua posição pelo caráter religioso do juramento 
entre vassalo e suserano; ao sul, o feudo era dividido em partes iguais entre os herdeiros e a igreja tinha 
um papel deficiente. 

Importa notar que há uma civili dade cavalheiresca no decurso do século XI que se difundiu 
por toda a Europa, e que privilegiou o amor cortês que gerou nos trovadores o primeiro grande tema de 
inspiração lírica. Mas no século XIII , quando se desencadeia a fúria dos cruzados contra a heresia, tem-se 
a musa trovadoresca dirigida ao lirismo contemplativo da Virgem. No entanto, ocorre na Galiza uma 
poesia primitiva em que o agente principal é a mulher, numa visão tanto religiosa quanto profana, tendo 
por irmãs a música e a coreografia e por expressão literária, as cantigas de amigo. 

Nas terras galego-portuguesas, duas fases podem ser destacadas. A primeira nasce com a 
poesia palaciana e orna-se com a poesia popular, vivendo juntas até pouco depois da morte de Dom Dinis, 
em 1340, aproximadamente. A segunda surge um século depois e aparece coligida no Cancioneiro de 
Garcia de Resende (1516). 
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Vemos, dessa forma, que as mais antigas manifestações poéticas foram de feição lírica, em 
que as tendências artísticas dos galegos, aliadas às produções provençais, propiciaram o grande 
desenvolvimento da poesia lírica na Península Ibérica.  

No contexto da lírica trovadoresca galego-portuguesa, a metáfora foi pouco util izada, e a 
eficácia textual está no uso dos expedientes retóricos e lingüísticos adequados à situação cultural, pois o 
texto poético é um fato social que se inscreve na história, portanto, se apresenta como reflexo da realidade 
e do contexto sócio-histórico. Nesse ponto, os textos das cantigas se caracterizam pela relação dos 
elementos lingüísticos associados às condições histórico-culturais que os constituem, possuindo uma 
existência própria.  

As composições salvas e apresentadas nos Cancioneiros, assinadas por inúmeros poetas, 
revelam o grande número então existente de trovadores, cuja produção em parte se perdeu. Segundo D. 
Carolina Michaelis de Vasconcelos, essa floração dura desde o fim do século XII até cerca de meados do 
XIV, de 1189 a 1340, e historicamente coincide em Portugal com o período que vai da juventude de Dom 
Sancho I à juventude de Dom Pedro I, tendo uma produção de mais de duas mil canções, que nos restam 
arquivadas nos três cancioneiros, que, por sua vez, são os únicos sobreviventes de numerosos códices 
poéticos existentes segundo a mesma ilustre senhora.  

O lirismo apresentado nos Cancioneiros, quer nas cantigas de amor, amigo, escárnio ou 
maldizer, tem fundo galaico-português provençal. A questão da origem desse li rismo provençal 
português, segundo LAPA (1965: 170) “ não pode referir-se a uma única origem” . Três são as teorias 
apresentadas para a explicação desta origem: a teoria arábica, a folclórica e a latino-medieval. Nesta 
última, inclui-se a teoria litúrgica, mas não devemos confundi-las, porque a chamada médio-latina 
empenha-se em explicar o conteúdo e os temas e a outra procura explicar as formas.  

Estas teorias apresentam explicações com vistas a dar um esclarecimento à origem do 
trovadorismo; no entanto,  procuram abordar o processo por um único aspecto e, assim de forma isolada, 
não cumprem seu objetivo. No dizer de LAPA (1943: 66):  

 

Todas as teorias, como vemos, padecem dum mesmo defeito: a unilateralidade e o curto 
horizonte das suas concepções. Procuram todas reduzir um fenômeno complicado a linhas 
extremamente simples. Se, ao contrário, interpretarmos a civilização trovadoresca como 
um fenômeno de sincretismo, no qual se misturam diversíssimas influências, teremos 
achada a sua explicação. 

 

Desta forma, abordar a origem do li rismo, especialmente o lirismo galego-português, é 
aceitar que este seja produto de uma cultura própria, mas que não recusou para a sua formação elementos 
vindos de fora, sempre que se ajustavam à sua índole. 

Consideramos o li rismo trovadoresco como uma obra de síntese, composta da mais variada 
espécie e proveniência, pois nenhuma das teorias citadas o explica completamente. No entanto, cada uma 
contribui para esclarecer algumas de suas particularidades.  

Do nascimento da arte de trovar LAPA ( 1965: 236) diz: 
 

... o lirismo dos povos românicos da alta Idade Média alimentou-se de seivas que lhe eram 
próprias e comuns, dado o mesmo tipo de língua e de cultura. Cedo vemos o povo com os 
seus cantares, que vinham de muito longe; e a Igreja procurando incessantemente intervir 
no folclore, pelas sugestões de uma arte mais requintada. Foi desta competição, mais tarde 
colaboração, entre o popular e o culto, que nasceu a arte dos trovadores. 

 

Baseando-nos nesta tendência em atribuir parte da matéria dos cancioneiros a uma origem 
peninsular nativa, acatamos a existência de um fundo poético galaico-português anterior à chegada das 
primeiras influências provençais. Aos cantares de amigo teria passado o essencial desse fundo primitivo, 
e a influência provençal deu forma e sensibilidade à expressão que já existia na alma popular. A forma 
como esta influência ocorreu na Península e, em especial, à corte portuguesa não há como definir, mas a 
produção poética que nos restou está nos seguintes cancioneiros: 

_ Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana, assim denominado porque seu manuscrito 
foi encontrado na Biblioteca Pontifícia. Ernesto Monaci o publicou em Halle, em 1873. 
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_ Cancioneiro Português Colocci-Brancuti, publicado em Halle em 1880, tem esta 
designação por ter pertencido ao humanista Colocci, e ter sido encontrado na biblioteca dos condes 
Brancuti di Cagli. Foi adquirido pelo governo português e incorporado à Biblioteca Nacional de Lisboa. 

_ Cancioneiro Português da Ajuda, publicado em Halle em 1904 sob a direção de D. 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, e teve este nome da biblioteca portuguesa que o guardava. 

Estes cancioneiros têm matéria em comum; no entanto, o mais completo deles é o Colocci-
Brancuti. Há, ainda, o chamado Cancioneiro de Dom Diniz, editado em 1894 por Henry R. Lang, que 
reúne um extrato das composições do Rei Trovador. 

Em todos os Cancioneiros predomina o lirismo, mas neles encontram-se também as 
cantigas satíricas, de escárnio ou maldizer. As composições líricas são divididas em dois grupos: cantigas 
de amor e cantigas de amigo. Divididas segundo os falares: nas de amor falava o namorado, nas de amigo 
falava a namorada. Há, também, uma distinção interposta entre as de amor e as de amigo, em que há um 
maior academicismo e menor espontaneidade nas primeiras e uma maior liberdade, riqueza de assunto 
com acentuado cunho popular nas segundas, que se destinavam ao canto, à dança, e não à leitura como as 
de amor. 

Segundo Lapa (1943), encontramos três grupos de cantigas de amigo. O primeiro grupo 
envolve algumas das cantigas que, pelas características rítmicas e pelo ambiente social que evocam, 
remontam a um ambiente anterior à fundação da nacionalidade. Essas cantigas são constituídas por duas 
séries de estrofes paralelas, cada uma  formada por duas estrofes.  As palavras terminais de cada estrofe 
mudam a rima conservando o sentido, e só o segundo verso se repete na série seguinte, a qual só 
apresenta, assim, um verso novo em relação à série anterior. Cada estrofe da cantiga era seguida de um 
estribilho que poderia ser cantado em coro. Este esquema sugere que estas cantigas, chamadas de 
retornadas ou paralelísticas, eram cantadas a duas vozes alternadas e o refrão em coro. Desse grupo, 
algumas cantigas têm forma de diálogo entre uma moça enamorada e a mãe, a irmã, as amigas, sempre 
sobre o amigo, ou com este mesmo. 

Um segundo grupo das cantigas de amigo se apresenta em parte dividido, tendo em uma 
parte das cantigas, de forma geral, a mulher integrada ao ambiente rural, estando na fonte ou na romaria, 
lugares de namoro, embaixo de flores; no rio onde se lava a roupa e os cabelos, ou toma banho; na praia, 
onde aguarda o regresso dos barcos e com eles o seu amigo. Há, nestas cantigas, uma desenvoltura em 
relação aos sentimentos humanos. Em outra parte das cantigas, predomina o ambiente doméstico. A moça 
canta enquanto torce o fio do linho, ou borda, pois esta atividade se constituía, na Idade Média, uma das 
mais apreciadas prendas, conforme registra Nunes (1928). Encontramos um ambiente um pouco mais 
burguês do que rural neste grupo de cantigas. . 

Há um terceiro grupo de cantigas com uma estrutura rítmica mais complexa que, baseada 
no esquema paralelístico, em que encontramos uma verdadeira dialética de sentimentos dispostos em 
monólogos ou diálogos, apresenta as situações românticas. Nestas cantigas, a toada musical não é fator 
dominante. O ambiente social não é o campestre, mas burguês ou palaciano, e o amigo é, por vezes, um 
cavaleiro que está a serviço do rei, quando não é o próprio rei, que pede as tranças da donzela. 

Ressaltamos que o que nos interessa neste texto é tão somente apresentar as cantigas de 
amigo e, assim, podemos dizer que a cantiga de amigo composta por Dom Dinis durante o século XIII , 
que por ter sido composta pelas mãos deste rei trovador, já se configura como de ambiente palaciano.  
Neste último grupo de cantigas, a influência dos trovadores provençais e o ambiente palaciano vieram 
completar uma tradição de origem popular, e acrescentar o encarecimento do sofrimento de amor, que é 
expresso num ritmo repetitivo baseado no paraleli smo. Muitas cantigas são recolhidas e adaptadas da 
tradição popular, como sucede com grande parte das cantigas de amigo atribuídas a Dom Dinis 

De acordo com Lapa (1965), nas cantigas trovadorescas galego-portuguesas encontramos 
duas correntes fundamentais: uma apresenta abertamente a influência estrangeira e se constitui em quase 
sua totalidade pelas cantigas de amor; outra tem raízes na terra, manifesta um caráter popular tradicional e 
é representada essencialmente pela cantiga de amigo. Esta divisão, segundo o autor, não significa uma 
incomunicabili dade entre os gêneros, pois culti vados num mesmo período e por um mesmo poeta não 
deixariam de intercomunicar-se e, por isso, encontramos em uma cantiga de amor um rasgo mais popular 
e na de amigo a sutileza do amor cortês. 

A tópica do amor cortês se fundamenta na concepção de servili dade, de sujeição do amante, 
que nas cantigas de amigo aparece na sujeição ou impossibili dade de estar com o amigo. Esta 
impossibili dade de falar/estar com o amigo vem da própria estrutura sociocultural que se encontra a partir 
dos séculos IX e X com o feudalismo, e o surgimento dos cavaleiros, além de uma nova situação social 
manifestada na poesia popular pelo servili smo e influenciada pelo teocentrismo vigente, chegando até o 
século XIII em Portugal, e refletindo-se nas produções textuais. 

Com as condições sociais de guerra, o homem abandonava o lar para se tornar cavaleiro. E 
segundo SPINA (1956: 14-15): 
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A cavalaria, como organização paramilitar e complementar do Feudalismo, vai ser a 
expressão combativa, guerreira, moral e religiosa dessa sociedade. Se o cavaleiro tem 
diante de si, a partir da investidura de suas armas, um código que lhe prescreve o temor de 
Deus e a manutenção da religião cristã, o serviço leal ao seu rei, a proteção dos fracos e 
indefesos, o desprezo das recompensas pecuniárias, o respeito à honra das mulheres, por 
outro lado esses votos professados no ato da investidura eram apenas teóricos; a cavalaria 
da primeira cruzada ainda não estava impregnada desse idealismo, e o banditi smo 
selvagem dos cavaleiros encontrava expressão na vida guerreira que levavam. 

 

A partir dos séculos XII e XIII , a sociedade já está mais organizada ao redor dos castelos e 
ocorre uma convivência social. Nesse momento, o papel da mulher ocupa o cerne da poesia lírica 
trovadoresca e tem nas cantigas de amigo uma forma de expressão, pois que os costumes da corte 
propunham uma espécie de enclausuramento que separava as damas de seus vassalos. Esta perspectiva 
leva-nos a adentrar no conteúdo da tópica lingüístico-literária do amor cortês, haja vista a situação 
histórico-cultural de lutas, em que os homens só têm valor para a guerra, e assim surge a mulher num 
papel diferenciado. 

Os cantares de amigo simulam ser compostos por mulheres, que contam suas dores de 
amor, pois estão inteiramente submetidas ao seu amigo, falam de seu sofrimento pela ausência dele; mas, 
embora sejam os falares das namoradas nos cantares de amigo, são sempre mãos masculinas que as 
compõem. 

A cantiga de amigo, em sua estrutura, reflete dados humanos e situacionais de um momento 
de feudalismo. E neste, o serviço do amor tem um caráter sentimental estruturado como pedido ou 
homenagem, que resulta nas cantigas de amigo na voz da mulher. No entanto, é o trovador que as 
compõem enunciando as emoções femininas, suas expectativas de encontros e sofrimentos decorrentes de 
desilusões, ou do abandono, e mesmo da saudade do amigo, pois, nesse período, o homem estava 
envolvido em guerras ou viagens de romaria. A mulher, na cantiga de amigo, é a personagem principal, 
resultando num texto em que os elementos socioculturais nos possibilit am aproximar o li rismo da 
realidade feminina.  

É importante assinalar o fato de que a cantiga de amigo foi uma expressão poética 
construída para ser ouvida e cantada, em que o uso do refrão e do paraleli smo propicia constatar a 
organização textual possibilit ando-nos a percepção desta musicalidade, que é proposta pela palavra, 
conforme PAZ (1996:26) apresenta: 

 

A poesia ocidental nasceu aliada à música; depois, as duas artes se separaram e cada vez 
que se tentou reuni-las o resultado foi a querela ou absorção da palavra pelo som. Assim, 
não penso em uma aliança entre as duas. A poesia tem sua própria música: a palavra. 

 

Embora a palavra seja a veiculadora da musicalidade da poesia, não devemos esquecer que 
estamos diante de uma poesia que se destinava a ser cantada e, portanto, de recepção basicamente oral; 
mas, segundo Mongell i (1992), não parece possível admitir que toda a sua transmissão se fizesse apenas 
oralmente. Numa sociedade que começa a favorecer a escrita, como era o caso da peninsular no século 
XIII , é comum a coexistência de formas mistas de difusão, e mesmo que o público comum fosse iletrado 
e sua recepção se desse oralmente, é bastante provável que as composições fossem copiadas e circulassem 
em forma escrita. 

Essa forma escrita encontra no paralelismo uma maneira de determinar a estrutura da 
cantiga de amigo produzindo uma maior coesão do texto com repetição de construção sintática e rítmica, 
em que a construção do trovador, responsável pela composição e execução dos poemas, evidencia o 
feminino e, dessa maneira, ressalta a estreita ligação entre a música, poesia, canto e dança originárias de 
uma tradição galego-portuguesa, que tem na cantiga de amigo a forma expressiva de retratar seu 
amor/saudade. 

Neste sentido, podemos concluir que a poesia medieval das cantigas de amigo reflete 
importantes dados humanos e culturais da sociedade da época, e desde seu aparecimento, apresenta-se dotada 
de finura e elegância tais que a denunciam como produto de um meio no qual essas qualidades eram 
cultivadas. Seus cultores, quando não eram nobres, eram por estes acolhidos e protegidos. A poesia 
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trovadoresca revela-se, portanto, uma arte perfeita na posse da técnica, regras e preceitos próprios, sendo 
servida por uma língua apta a exprimir os mais elevados sentimentos. 

 

RESUMO:  Sendo a literatura resultante da atividade psíquica de um povo, é necessário compreender a 
literatura integrada à história cultural do período a que ela se refere. Dessa forma, este estudo impõe que 
se aborde apenas o período inicial de produção literária portuguesa, que surge durante uma situação 
histórico-sociocultural de lutas e transformações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cantiga de amigo; período medieval; literatura 
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Ao lado de Elegia, Os dias felizes formam um apêndice ao fim da obra Mar absoluto e 
Outros Poemas, publicada em 1945. Elegia é dedicado por Cecília Meireles “à memória de Jacinta Garcia 
Benevides, minha avó” (ZAGURY, 1973). Essa avó que criou a poeta desde pequena, pois cedo perdeu 
pai e mãe, era portuguesa, mais exatamente açoriana, da ilha de São Miguel. Conhecedora das cantigas e 
parlendas que formavam o imaginário dos ilhéus, teve forte influência na lírica da neta, ao lado do 
romanceiro português e do culto às religiões orientais que se tornaram moda no Rio de Janeiro dos anos 
vinte (LAMEGO, 2000); tanto que em 1957, Haroldo Bruno afirmava sobre Cecília que “seu maior 
defeito é mesmo esse constante sentido lírico da poesia tradicional portuguesa” (MAIA GOUVEIA, 
2002). Esse tipo de crítica por muito tempo lhe trouxe a pecha de ser mais lusitana que brasileira, porém 
não é nossa intenção abordar tal tópico agora, e sim, nos debruçarmos sobre alguns de seus poemas em 
que a influência da poesia galaico-portuguesa transparece. 

No corpus central de Mar absoluto já temos um exemplo da transformação dada pela poeta 
a antigos temas da literatura medieval como os ciclos arturianos d’A Demanda do Santo Graal. As 
histórias de Lancelote do Lago e dos cavaleiros da Távola Redonda, durante a época feudal, se tornaram 
muito populares entre os portugueses, inclusive um dos textos principais sobre o assunto (MEGALE, 
1997) é um códice da Biblioteca Nacional de Viena, com datação provável do século XV, cuja impressão 
a Imprensa da universidade de Coimbra iniciou em 1928 e não chegou a concluir. Esses textos serviram 
de inspiração a uma série de poetas. Um deles, o vitoriano Alfred Lord Tennyson, escreveu um poema 
inspirado no ciclo arturiano, The Lady of Shallot, que é na maior parte ficção do autor, e em cujo mote 
mais conhecido Cecília Meireles faz uma reinvenção. No poema de Tennyson, a dama está encerrada no 
castelo por conta de uma maldição e só pode mirar o mundo através de um espelho, que se parte quando 
ela encara diretamente Sir Lancelote, que cavalga pela estrada; ela entra em um barco que segue pela 
correnteza e, cantando, sente o sangue gelar lentamente, para chegar ao cavaleiro já morta. 
Em Tennyson: 

 

The mirror crack’d from side to side: 
“The curse is come upon me”, cried 

The Lady of Shallot 
 

O espelho quebrou de lado a lado: 
“A maldição cai sobre mim”, gritou 

A dama de Shallot 
 

Em Os homens gloriosos, um poema cujo tema é a guerra – lembremos que Mar absoluto é 
de 1945, Cecília retrocede ao tempo distante em que a tecnologia béli ca não prescindia da coragem dos 
cavaleiros, numa típica volta ao passado tão ao gosto da poeta: 

 

Pois era um clamor de espadas bravias, 
de espadas enlouquecidas e sem relâmpagos, 

ah, sem relâmpagos... 
pegajosas de lodo e sangue denso. 
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O desencanto do eu lírico, que como o do poeta inglês, é feminino, com as sangrentas 
batalhas, continua através do poema que refaz o verso de Tennyson:  

 

Inclinar nas mãos a testa desencantada, 
e de mim mesma desaparecer 

 − que o clamor dos homens gloriosos 
cortou-me o coração de lado a lado. 

 

A nosso ver, Cecília escolheu situar Os homens gloriosos na parte central da obra e não ao 
lado de Os dias feli zes pois tanto a temática da guerra como os aspectos formais estão igualmente ligados 
ao conjunto de Mar absoluto, a despeito da influência da poesia medieval nesses versos. Elegia, composto 
entre 1933-37, tem lugar próprio não só devido ao tamanho, pois são oito diferentes poemas que somam 
treze páginas, fugindo ao padrão cecili ano, mas também em razão do caráter excepcional que reveste a 
obra, lugar de encontro com a memória da avó. A lírica trovadoresca está disseminada por toda a obra da 
poeta, como é perceptível à leitura do ensaio Cecília, a dos “olhos verdes” , de Nádia Batella Gotlib, 
depois publicado na obra O mestre com o título De volta à primeira li ção. 

Já o apêndice que constitui Os dias feli zes é formado por dezessete poemas, dos quais onze 
estão ligados tanto à temática da natureza como à lírica trovadoresca; três mostram cenas da vida 
doméstica sob o olhar feminino; os dois penúltimos, Edite e Alvura, formam um díptico sobre o tema do 
bordado e da roupa lavada; e o último, Jornal, longe, é um corpo estranho que não se encaixa de maneira 
adequada ao resto do conjunto. 

Quando Viagem recebe o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras, em 1938, a 
obra mostra a boa recepção de Cecília em Portugal (é ali que os poemas são  primeiramente publicados, 
em 1939), e Mário de Andrade lhe faz uma elogiosa crítica em O empalhador de passarinho. Contudo, 
censura a poeta pela falta de datas nos poemas, que foram escritos entre 1927 e 1935, o que impossibili ta 
a visão de seu desenvolvimento no mister. Diz Mário que ela “não o quis fazer e misturou tudo num 
bordado búlgaro que nem sempre me parece feli z” (ANDRADE, 1939). O ponto de vista de Mário a 
respeito da organização dos textos de Cecília é compartilhado por Eliane Zagury, para quem “Mar 
absoluto (1945) anexa duas partes visivelmente fora do contexto: Os dias feli zes (sem data de 
composição) e Elegia (1933-1937)” (ZAGURY, 1973); no entanto, ela considera o apêndice importante 
para o entendimento da obra que se segue, Retrato natural (1949), na qual uma visão terrena e luminosa 
da vida se abre integrando, com perfeição, eu lírico e natureza.  

Avaliamos que a poesia de Mar absoluto se divide em quatro grandes blocos: os poemas 
com temática marinha, que aqui alcançam um dos pontos altos na sua obra, os poema que falam da morte, 
incluindo os de guerra, como é o caso de Os homens gloriosos, Elegia (que ao contrário do que possa 
parecer, não mostra uma estética funérea), e os poemas “solares” como Os dias feli zes e outros, 
inspirados na velha tradição portuguesa das cantigas e parlendas. Alguns desses poemas, como é o caso 
de Madrugada no campo, Pastorzinho mexicano, Por baixo dos largos fícus, Saudade, Romantismo, 
Vimos a lua, Miraclara desposada e Campo, compartilham a temática trovadoresca com Os dias feli zes, 
em temas pastoris, corteses ou da área semântica feminina, sendo perceptível a influência da poesia 
galaico-portuguesa ainda que em linguagem e formato renovados. A razão do enquadramento dos poemas 
na ordem desejada pela autora certamente obedeceu a desígnios pessoais que nos escapam; no entanto, 
concordamos com Mário de Andrade quanto ao ponto de vista de que é realmente uma pena, para o 
estudo de sua obra, que os poemas de Cecília não estejam datados. 

Na lírica trovadoresca, as cantigas de amigo nos mostram um eu lírico feminino, embora o 
autor seja homem, e conforme o assunto ou o cenário em que ocorrem, recebem denominações especiais. 
Sua linguagem é menos rebuscada e não tão rica musicalmente  quanto as cantigas de amor devido aos 
temas simples e cotidianos que aborda. Os cantares de amigo podem ser divididos (SPINA, 1996): a) o 
cantar exclusivamente amoroso (sobre a separação dos amantes e suas circunstâncias); b) o cantar de 
romaria (sobre peregrinações a santuários); a alva (separação ao amanhecer depois de um encontro 
noturno); c) a pastorela (encontro entre o cavaleiro e a pastora cortejada); d) as bailadas (temas de canto e 
dança dos povos primitivos); f) marinhas ou barcarolas: (envolvendo temas de amor e da vida no mar). 

A intensa presença da natureza no imaginário cecili ano é um dos pontos altos de sua 
artesania poética, na qual mostra uma interação com os elementos que revela vínculos espontâneos e de 
uma  cumplicidade profunda com o seu objeto de inspiração. Em sua obra O poético, o filósofo francês 
Mikel Dufrenne vê na relação entre ser humano e natureza a transformação da linguagem, que considera 
artificial enquanto significante, modificada pela poesia, pelo movimento da vida e da exaltação do 
mundo, em que a natureza fala através do poeta. A linguagem é o meio usado pela Natureza para que o 
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mundo tome forma e componha o cosmos, pelo uso do verbo poético: “a poesia é, pois, a primeira 
linguagem que, no homem, responde à linguagem da natureza, que faz a Natureza aparecer como 
linguagem” (DUFRENNE, 1969). Esse propósito filosófico é pensado por Dufrenne de acordo com 
princípios fenomenológicos que mostram a divisão de pensamento no ser humano, de uma polaridade 
melhor compreendida através da metafísica, pela observação do homem ordenado à natureza.  

Esse ordenamento do ser humano frente ao mundo natural, e que o remete a uma busca 
metafísica, como é o caso de Cecília, mostra-se em sua poesia na apreciação da vida em todas as suas 
manifestações, numa estética em que o rico imaginário propiciado pela natureza encontra o espiritual  e 
parte em busca do Absoluto. A polaridade entre matéria e espírito que se manifesta em seus versos e nos 
mostra alguma influência barroca, principalmente de Góngora, é ponto marcante de sua obra, na qual o eu 
lírico reparte-se entre “a missão de viver e a missão de cantar” (ZAGURY, 1973). Para Dufrenne, essa 
expressividade na poesia se traduz através das imagens infinitamente variadas que surgem da natureza e 
fazem parte dela, “a poesia fala uma língua de imagens” (DUFRENNE, 1969). Ele rejeita, no entanto, 
posições enganadoras que a consideram como o fenômeno de uma consciência imaginante: “Há imagens 
que procedem de outro lugar, e que constituem um apelo vindo do exterior, embora a consciência as 
recolha e as esconda de si mesma” (DUFRENNE, 1969). 

A influência da poesia trovadoresca em Cecília Meireles se manifesta na maneira como a 
poeta util iza alguns temas e regras formais e os recria de forma própria, adaptando-os às outras raízes nas 
quais se embasam sua poética, caso do Simbolismo, movimento que util izava em alto grau  recursos 
sensoriais e a musicalidade, e aos quais acrescentou os versos curtos e os paralelismos da poesia medieval 
portuguesa.  

Nas cantigas de amigo, destinadas originalmente ao canto e à dança, havia poucas 
metáforas e comparações; reinventadas pela poeta e agora dotadas de um eu lírico assumidamente 
feminino, recebem traços que lhes acentuam tanto o andamento e a musicalidade como a imagem, tratada 
com maior apuro estético. 

Vejamos um poema: 
 

MADRUGADA 
 

1 O canto dos galos rodeia a madrugada 
de altas torres de música chorosa. 

 
O canto dos galos sobe do mundo 
ajudando a separação da noite e do dia. 

 
5 É melancólico levar a lua para longe do horizonte 

e destruir da noite estrelada as últimas flores. 
 

O canto dos galos incansável sustenta a hora indecisa. 
 

Somente o esplendor da montanha ofusca as vozes que plangiam. 
Por quem plangiam essas vozes vagarosas, 

10 no vasto lamento, simultâneas e isoladas? 
 

Pela noite – ainda inclinada para o ocidente em sono? 
ou pelo sol – que arranca a terra ao convívio das estrelas? 

 

Os dez versos do poema podem ser denominados entre as cantigas de amigo de “alva”, pois 
o cenário é o amanhecer, podendo ser incluído também entre os muitos cujo tema era a vida no campo; 
encontramos um paraleli smo nos versos 1, 3 e 7, que auxilia na composição rítmica do poema em versos 
li vres e cuja repetição insistente e melancólica dá à maior parte dessas cantigas um desenvolvimento em 
ritornello. Em Madrugada, a poeta não reforça a mesma idéia através das estrofes como era uso na lírica 
antiga, e desenvolve versos que iniciam na alvorada ainda com estrelas para concluir com a sugestão de 
que o sol está prestes a chegar. 

Diz Mikel Dufrenne que “a cirurgia estética é sempre operada pelo verbo, que em relação 
ao sentido, é determinável e determinante” (DUFRENNE, 1969). As cantigas de amigo tinham alguns 
verbos preferenciais, como rir, falar, parecer e cantar, que Cecília emprega no poema em questão, e 
mostravam “uma participação animista entre pessoas e coisas” (SARAIVA, 2001) que podemos situar 



508     OS DIAS FELIZES: TROVADORISMO E NATUREZA NA LÍRICA CECILIANA 

 

num tempo em que a atividade econômica ainda não havia se desenvolvido; esse relacionamento estreito 
entre homem e mundo é ampliado pela poeta para além do sentido de comunhão com a natureza  que nos 
dá a percepção imediata dos versos. 

Nas cantigas de amigo a unidade rítmica é o par de dísticos e não a estrofe, por vezes sendo 
necessária a leitura completa, pois o enjambement corta a estrofe no meio da frase sendo necessário 
chegar ao fim do segundo verso para alcançar seu entendimento perfeito. O Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional menciona o uso do verso branco (palavra perduda) como uma habili dade (SARAIVA, 1976), 
pois o ritmo se oculta sob a acentuação métrica e o isossilabismo, que na primeira estrofe traria as tônicas 
em “a”, e na segunda, em “ê” e “i” . Jorge Luis Borges diz que na juventude julgava o verso li vre mais 
fácil que as formas fixas, porém mais tarde adotou o ponto de vista inverso, pois uma vez que há um 
modelo de assonância, de rimas e de aliterações, só é preciso repetir o modelo (BORGES, 2000).  

Para Dufrenne a poesia diz o mundo através da imagem, e nesse ofício Cecília foi mestra. 
Seu poema inicia associando audição e visão, evocando o timbre inconfundível do cantar dos galos e o  
tom azul esmaecido do fim da madrugada, sob as altas torres da igreja, que a imagem desloca a um  ponto 
de vista  fixado no alto. O segundo dístico é encadeado como o primeiro, e nele se contam as mesmas 
vinte e três sílabas poéticas, pois a soma está relacionada ao total de versos no dístico, e não na frase 
isolada, devido a regras particulares do encadeamento trovadoresco.  

O mote reproduz-se dando ao canto um sentido quase mágico, que tem o poder de separar a 
noite do dia, fazendo uma oposição entre luz e escuridão. Na terceira estrofe o tom queixoso interrompe a 
série para focali zar as conseqüências dessa separação que tem um sentido destrutivo e de rompimento ao 
distanciar a lua do horizonte e apagar as estrelas que a metáfora compara “às ultimas flores” .  Ao fim da 
terceira estrofe já é possível percebermos um expediente poético denominado “dobre” , que consiste em 
reproduzir a mesma palavra em dois ou mais lugares da estrofe (SPINA, 1996). 

“O canto dos galos” repete-se agora num verso isolado que aponta para a quebra do 
esquema estrófico, ao mesmo tempo em que volta ao paraleli smo dos dois primeiros. Os cancioneiros 
galaico-portugueses herdaram dos gêneros occitânicos (o trovadorismo provençal da langue d’oc, falada 
no sul da França) a despedida (congé) e o descordo (descort), usados principalmente nas cantigas de amor 
e que fazem uso do hipérbato, da quebra das estrofes e de inconseqüências lógicas para traduzir abalo 
emocional.  

Na quinta estrofe, a imagem se delineia a partir da montanha, unindo outra vez a audição e 
visão dessas vozes a uma indagação do eu lírico sobre sua origem, “vagarosas” , “simultâneas e isoladas” . 

A última estrofe traz duas hipóteses acentuando a já referida dicotomia claridade/penumbra  
entre dia e noite, também ligada ao gênero: a noite, feminina, se inclina para o ocidente enquanto o sol, 
elemento masculino, por meio de um verbo com significado semântico violento, “arranca” , separa terra e 
estrelas. 

Essa é uma primeira interpretação que pode ser dada ao poema em que Cecília adapta 
recursos do trovadorismo a um imaginário musical, sinestésico e dirigido ao transcendente que compõem 
sua assinatura poética, enaltecendo a natureza e a vida simples do campo. Mas não é só. As alvas, como já 
foi dito, versam sobre a separação dos apaixonados ao amanhecer. No poema em questão, os amantes são 
a noite e o dia, que se encontram na madrugada, mas há, além disso, toda uma dialética da separação, que 
distancia lua e horizonte, terra e estrelas. Em “estrela” e no termo flexionado “estrelada”, temos um 
artifício vocabular chamado na lírica trovadoresca de “mordobre” (SPINA, 1996), que é a utilização de 
uma palavra e suas derivações no meio dos versos. Esse tipo de recurso auxilia a reafirmar o universo 
poético que a poeta deseja revelar, assim como o canto dos galos e sua repetição enfática sustentam “a 
hora indecisa” e ajudam “a separação da noite e do dia”.   

Em Alvura e Edite temos poemas que retratam o campo semântico feminino do bordado e 
da roupa lavada transformados em exercícios poéticos de limpidez e brancura: 

 

1 Cantemos Edite, a muito loura, branca e azul, 
cujo avental de linho é a alegre vela de um barco 
num domingo de sol, e cuja coifa é uma gaivota 
planando baixa, pelo quarto. 

 

Os poemas do conjunto de Mar absoluto são uma linha divisória na obra de Cecília 
Meireles, em que a poeta opta por relegar temporariamente o universo marinho em que habita, para se 
transportar a uma poesia ensolarada e alvíssima que se passa em terra. As imagens estão centradas no 
mundo visível e os versos se debruçam sobre as criaturas humanas e as da natureza, abordando detalhes 
simples  da existência e do cotidiano. Alvura forma par com Edite nessa poesia luminosa: 
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ALVURA 
  

1 Cantemos também os frescos lençóis e as colchas brancas, 
estes campos de malmequeres engomados  
onde o sono nem sonha. 
 
Cantemos os flocos das cortinas, 

5 as nuvens que adornam o céu de nácar, 
as dálias com seus colares de orvalho, 
e os mármores da porta, onde um raio de sol inscreve o dia. 
 
Cantemos, cantemos, estes ladrilhos cintilantes, 
e o claro esmalte por onde escorrem, tumultuosos, 

10 matinais jorros de água, de precipitada espuma. 
 

Cantemos a faiança li sa, os guardanapos ofuscantes, 
e o perfumado arroz-doce, e o leite, e a nata, e o sal e o açúcar, 
e os punhos de Edite, lustrosos e duros como a louça, 
e seus dez dedos paralelos com belas unhas nítidas, 

15 que incrustam de cada lado da espelhante bandeja cromada 
cinco finas, tênues, alvas luas crescentes. 

 

O verbo é o mesmo “cantar” empregado em Madrugada, e inicia as quatro estrofes em que 
o poema se divide, numa louvação típica dos cantares trovadorescos, e marcado pela errância rítmica em 
três, quatro ou cinco estâncias. Segismundo Spina fala nas chamadas “chanson de toile” (ou de teile) 
como “uma canção cantada por mulheres a fim de suavizar o trabalho de fiação ou de costura”  (SPINA, 
1996). 

O poema está baseado num esquema de acumulação que faz uso dos conectivos para 
introduzir uma variedade de objetos presentes tanto na vida doméstica como na natureza e que 
compartilham entre si características brancas, claras, transparentes, enfatizando principalmente os 
sentidos da visão e do paladar, e variando entre o leite na forma líquida ou sólida, e o sal e o açúcar 
apontando o doce e o salgado, sem esquecer o olfato, lembrado pelo perfumado arroz-doce. Util izando os 
versos li vres típicos do modernismo associados a alguns elementos formais da lírica trovadoresca, Cecília 
transforma em poesia um banal ladrilho sendo lavado, ou a visão de uma bandeja, numa elegia ao branco, 
concluindo com uma imagem em “close” da última, pálida amostragem de texturas e gostos, segura entre 
as mãos cujas unhas perfeitas lembram “alvas luas crescentes” .   

Os dois poemas brevemente analisados são uma pequena amostra da reinvenção da lírica 
trovadoresca por Cecília Meireles; numa análise acurada, Manuel Bandeira diz que a poeta atinge a 
perfeição utili zando todos os tipos de recursos, incluindo traços do classicismo, do gongorismo e do 
simbolismo, por meio de uma técnica própria que usa a mais antiga poesia de Portugal, sua alma mater 
literária, para nos oferecê-la renovada pelo seu talento. Mais do que poesia que mostra uma influência 
particular, porém, Os dias feli zes são versos de valor universal que transcendem suas raízes poéticas. 

 

RESUMO: O Trovadorismo é uma das influências percebidas na poética de Cecília Meireles, que tem 
fortes laços com a tradição literária portuguesa. Em "Os dias feli zes", de Mar absoluto, nota-se a presença 
da poesia dos trovadores, sobretudo das "Cantigas d'amigo", num cenário que privilegia a natureza e seus 
elementos. De acordo com a filosofia da Mikel Dufrenne, em sua tese da "natureza naturante", nessa 
relação entre natureza e poeta, é a natureza quem toma a  iniciativa, e por meio da linguagem e através da 
poesia, se dá a  conhecer perante o mundo.Esse trabalho discorre sobre a presença de uma filosofia da 
natureza e do Trovadorismo no imaginário cecili ano, que são os dois principais  elementos na composição 
de "Os dias feli zes". 
 
PALAVRAS-CHAVES: Literatura trovadoresca portuguesa; poesia brasileira; Cecília Meireles, “Os dias 
feli zes” ; Mar absoluto.  
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ABSTRACT: the presente work deals with texts from the popular cultura and aims at showing some 
portuguese similarities of some literary productions from Painel (SC), in order to stablish na analogic 
relation of these texts, with the literary pieces of the medieval portuguese age. The painelense community 
preserves some popular manifestations from the medieval period in Portugual going from the lyrism of 
the "decimas" and "trovas" (ballads), to the satirical of a lampoon, texts that are known as "Pisquismo". 
 
KEY-WORDS: Brazilian popular culture; Portuguese medieval culture; Pisquinho. 
 
 

As marcas da cultura portuguesa em Painel não se encontram fachadas das casas, mas estão 
presentes nos sobrenomes Abreu, De Lis, Andrade, Alves, Pessoa, nos rituais da fé católi ca e nos textos 
populares denominados Pisquinhos, Décimas e Trovas.  

Ao abordar as implicações do título do presente trabalho, o interesse pressupõe, de início, a 
apresentação de dados sobre essa localidade. A questão primeira diz respeito ao nome. Há duas versões 
sobre sua gênese1. Uma das hipóteses baseia-se na existência da Fazenda Grande onde morava o escravo 
Manuel, guarda do Portão ou Quarteirão do Portão, local de travessia dos tropeiros. Por respeito, como 
faziam com todos os pretos velhos, os viajantes deram-lhe o título de Pai Manoel, que na linguagem oral, 
resulta Painé. A Segunda hipótese baseia-se na beleza natural da localidade, capaz de lembrar um grande 
painel :os vales de verdes pinheiros e as pastagens ao sopé dos morros são recortados por córregos de 
águas frescas e límpidas. E a rápida aceitação da mudança do nome de Portão para Painel funda-se na má 
fama anterior da localidade, reduto de egresso da justiça. Essa mudança de nome ocorre em 1880.  

Outras informações dizem respeito à identidade histórica, políti ca e cultural de Painel2. 
Entre 1728 e 1730, o sargento-mor Francisco de Souza e Faria, de origem portuguesa, abre uma estrada - 
Caminho dos Conventos ou do Gado - ligando o litoral (Laguna) ao planalto catarinense. Mais tarde essa 
via de acesso, aperfeiçoada pelo tropeiro Cristóvão de Abreu, foi denominada Estrada Real, Caminho do 
Sertão ou ainda, Caminho das Tropas. O então governador da Capitania de São Paulo, Morgado de 
Mateus, concede ao capitão português Joaquim José Pereira e a sua esposa brasileira Ana Maria de Santa 
Rita uma vasta gleba situada no planalto serrano, denominada por eles "Fazenda Grande". Após a morte 
do casal, as terras são divididas entre os herdeiros, cabendo um lote à neta Simeana de Liz Abreu, que o 
chamou de "Fazenda Santo Antônio das Caveiras". Nesse local ergue-se centro da cidade de Painel3... os 
demais herdeiros partilham as terras e findam por vender os lotes a colonos de origens diversas.  

Os compradores formam o primeiro núcleo populacional da localidade. Em 1889, Painel 
passa a de  Vila a Distrito, sendo reconhecido como município em 1994. Durante todo esse período, o 
traçado principal permanece quase o mesmo: uma larga avenida com fileiras de casas ao norte e ao sul. A 
Oeste, fica a igreja e a leste a Prefeitura (antiga Intendência). Nas imediações, pequenas ruas surgem sem 
mudar na substância o traçado inicial da cidade.  

Esclarecida, em poucas palavras, a origem de Painel, passa-se ao objetivo geral deste 
trabalho, que é evidenciar  vestígios da Literatura medieval portuguesa nos textos populares painelenses. 
Assim, encontra-se na comunidade algumas manifestações l iterárias de cunho popular como a Décima, a 
trova e o Pasquim, conhecido como entre a população como Pisquinho. Apesar de essas produções 
textuais apresentarem diferenças em relação ao conteúdo, todas compartilham da vida comunitária: as 
duas primeiras, com graças, comicidade e humor, e a última com teor satírico os usos e costumes da 
comunidade painelense, estando aliadas às festas populares, sagradas ou profanas.  

Os estudos a respeito da Décima acusam a origem medieval com o significado de poema ou 
estrofe de dez versos de oito sílabas cada um. Nas literaturas de língua portuguesa, distingue-se dois tipos 
de Décimas: a medieval e a clássica ou espinela4. A primeira, encontrada na lírica trovadoresca até o 
século XVI, é composta de duas quintilhas, e segundo alguns autores caracteriza-se como uma falsa 
Décima5. E a forma clássica, também denominada de espinela em homenagem ao poeta espanhol Vicente 
Martinez Espinel, é constituída de uma quadra (abba) e uma sextilha (accdde) em versos heptassílabos. 
Este tipo de Décima encontra-se repetido nos cantares nordestinos6, mineiros e com algumas alterações 
estruturais, nos cantares painelenses.  

A décima em Painel costuma ser recitada como a Loa7 sempre em roda de bebedores, nas 
folias8 e nas festas profanas e religiosas. Hoje em dia, a tradição lírica popular da Décima permite incluir 
a estrutura de duas quintilhas ou de um quarteto e um sexteto, admitindo um número maior de versos e 
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não observando a metrificação de oito sílabas. Dessa maneira, perde a estrutura canônica, porém mantém 
a temática das festas profanas na tradição lírica de Painel. Hoje em dia, essa produção restringe-se quase 
que exclusivamente às festas particulares.  

Na cultura popular dessa região, as Trovas costumam ser cantadas ou declamadas com 
acompanhamento musical, ao contrário das Décimas, raramente cantadas9. É possível estabelecer uma 
ligação desses cantares com as Trovas galaico-portuguesas, quando trova e cantiga eram palavras 
sinônimas para designar o poema cantado10. Uma característica da Trova, que a aproxima dos jogos 
florais, é o caráter alegre, determinado pelas circunstâncias de surgir em ambiente festivo. Ela é 
produzida de improviso, algumas vezes, e outras vezes com algum labor.  

Considerando a origem portuguesa majoritária dos colonizadores de Painel, pode-se pensar 
essas Trovas como enraizadas nas cantigas medievais lusitanas. Em outras palavras há um provável li ame 
dessas duas manifestações com a cultura popular.  

Entretanto comprova-se a partir de pesquisa para a minha dissertação de mestrado, que as 
Trovas produzidas em Painel, são desafios feitos em "Batidas" e "Pixiruuns", quando o último verso é 
quase sempre, aproveitado pelo oponente para iniciar a estrofe que revida o desafio. As trovas painelenses 
apresentam, também, uma certa semelhança com a estrutura de tensão presente tanto nas cantigas de 
amigo quanto nas trovas de desafio.    

A pesquisa arrecadou um material reduzido, pois a oralidade desses textos dificultou sua 
conservação. E também em decorrência do pequeno espaço de tempo reservado a essa comunicação, 
recortei desse universo apenas duas trovas. Os autores Firmino Ribeiro de Liz e Mané Salame eram 
trovadores parceiros e juntos compuseram de improviso, os seguintes versos trovadorescos:  
 

Mané Salame:  
Meu irmão, meu companheiro 
Eu e meu companheiro  
Andava numa demanda  
Nem ele venceu nem eu.  
Firmino responde:  
Estes peitos que aqui cantam  
São peitos de dois irmãos  
Neste mundo tem a glória  
No outro a salvação.  

 

Vale destacar uma outra particularidade desses desafios, pois, quanto maior o número de 
palmas recebidas pelo primeiro cantador, mais aprimorada será a resposta do outro. Esse caráter de 
improvisação e gracejo pode ser observado em outra Trova de Firmino Ribeiro:  
 

A rosa para ser rosa  
Deve ser de Alexandria  
E a mulher para ser mulher        
Deve se chamar Maria  
Não há nome de que eu goste  
Como o nome de Maria  
Quem te pôs tão lindo nome  
Já meu segredo sabia.  

 

Esse cantador de Décimas e Trovas afirma que, já por volta de 1926, elas não eram mais 
apresentadas em bailes de festas maiores, como as celebrações dos dias santificados e de casamentos, mas 
somente em roda de amigos e em festas comuns11. Como manifestação de arte proveniente do povo, as 
Décimas em Painel, pelo menos aquelas levantadas na pesquisa da dissertação (as Décimas Amontei no 
meu cavalo, Décima do tigre pintado, Pássaro triste e Professores do interior), não se aproximam com 
rigor nem do modelo da Décima clássica nem da medieval portuguesa no que se refere à exatidão do 
número de versos e do número do número de pés de verso, pois tanto a Décima do tigre pintado quanto a 
Décima Amontei no meu cavalo são compostas, em sua versificação de um número muito superior a dez 
versos, ainda que, na sua maior parte, mantenham o cânone da metrificação de oito sílabas. Em ambas as 
Décimas, quando se trata de sextilhas, a disposição das rimas assemelha-se àquela encontrada nas 
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medidas denominadas Martelo Solto e Martelo de Seis Pés ou Galope12 dos cantadores nordestinos, cujas 
sextilhas rimas nos segundo, quatro e sexto versos.  

Contudo, as Décimas produzidas em Painel, ao contrário do Martelo, não apresentam 
estrofes de dez versos nem versos decassílabos, o que confirmam a hipótese levantada por Ortêncio 
Bariani com respeito às generalizações da métrica e da versificação assumidas no Brasil por esse 
gênero13. Vale lembrar que o nome não combina mais com o número de versos. A rigor, a Décima 
painelense aproxima-se do "romance" ou da "xácara". No folclore brasileiro, romance é um conjunto de 
poemas em versos, oriundos da Península Ibérica dos séculos X e XI. 

Outra constatação diz respeito à semelhança entre as Décimas painelenses, que contam 
histórias em versos, e as narrativas de cordel, encontradas no Nordeste brasileiro. o fato leva a pensar em 
qual seria o motivo de regiões geograficamente distantes apresentarem uma literatura popular tão 
parecida? É possível que a resposta esteja nas origens étnicas, pois tanto o interior do Nordeste quanto o 
Planalto Serrano Catarinense foram colonizados por portugueses que trouxeram em sua cultura a tradição 
de contar histórias como as encontradas no Romanceiro Popular Açoriano14.  

O romance é muito praticado na Literatura Portuguesa, em particular no estilo barroco, 
porém com uma diferença assinalável, pois nele prepondera o teor satírico, como em A uma beata 
(romance satírico burlesco), escrito por Jerônimo Baia para advertir as donas de casa (beatíficas senhoras) 
contra as beatas visitadoras:  
 

Beatíficas Senhoras  
Em cujas venturosas casas  
Como em adegas mosquitos 
Andam bandos de beatas15.  

 

De acordo com Marlyse Meyer16, os romances trazidos pelos portugueses encontraram 
terreno fértil em algumas regiões do Brasil, como no Nordeste brasileiro e no Planalto Serrano 
Catarinense, pelas semelhanças na organização social e econômica apresentadas por essa regiões, onde a 
exemplo de outras localidades, a pecuária e a agricultura constituem-se nas fontes principais de renda.  

O convívio diário com a terra e os animais facil ita a criação e a transmissão de histórias de 
bichos falantes. E também a região nordestina e a região serrana de Painel apresentam outras 
semelhanças: a organização patriarcal; a identidade com movimentos de rebelião, marcados por 
manifestações messiânicas (Canudos, no Nordeste, e Contestado no sertão catarinense; o aparecimento de 
cangaceiros no Nordeste e de foragidos da Justiça em Painel; o desequilíbrio social provocado pela seca 
no Nordeste e pelo frio e pelo isolamento geográfico do planalto lageano. Todas essas circunstâncias 
podem justificar, em ambas as regiões o surgimento de poetas populares inspirados nos acontecimentos 
de seu dia-a-dia.  

O "romance popular" não se identifica, em sua totalidade, com o romance, narrativa 
ficcional da literatura erudita. É uma narrativa composta em versos, cuja origem remota aos séculos X e 
XI na Península Ibérica, e trazida pela tradição oral para o continente americano pelos colonizadores 
europeus. Distanciado da região de origem, essa espécie literária sofre alterações estruturais, sendo 
"refundido e recriado" em sua composição silábica e rítmica. De maneira geral nos romances ou nas 
Décimas painelenses, predomina a forma épica, da mesma maneira que nas canções de gesta, ao mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
s contextuais. Cada vez mais essa produção de cunho popular tende a "encolher-se", e a passar para um 
plano secundário, até o esquecimento completo.  

O cotidiano representado de forma alegre nas Décimas e nas Trovas cede lugar à 
representação do cotidiano marcado pela retórica cáustica herdada das cantigas satíricas de escárnio e de 
maldizer do medievalismo português. E o riso provocado pelas Décimas e Trovas, capaz de cicatrizar as 
desilusões, é substituído pelo riso que se arma contra o erro e o ridículo dos homens. O riso da alegria e o 
do humor são poderosos aliados do homem, porém nada é mais cruel do que o riso de escárnio.  

Os Pisquinhos, assemelhados aos tradicionais Pasquins pelo teor satírico, são folhetos 
anônimos, com objetivo de satirizar a sociedade e a políti ca locais, e algumas vezes, a vida privada dos 
habitantes dessa comunidade.  É possível identificar essa denominação como uma corruptela de 
"pasquim", epigrama satírico produzido da Antiga Roma. Nota-se também, no Pasquim clássico, 
estrangeiro ou nacional, e no Pisquinho de Painel, a ocorrência de duas características semelhantes: a 
primeira diz respeito ao seu uso, pois os moradores mais antigos testemunham que os folhetos eram, no 
início afixados em postes ou no frontal das casas; a segunda semelhança incide sobre a elaboração 
poética: pela repetência, pelo ataque direto ou oblíquo e pela linguagem satírica.  
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Amaldiçoados por alguns, apreciados por muitos: assim são os Pasquins painelenses, que se 
encontram há muito tempo, inseridos nos costumes da comunidade.  

As raízes lusitanas de Painel levam a considerar como possível que as origens dos 
Pisquinhos estejam nas cantigas medievais satíricas de escárnio e maldizer da literatura portuguesa 
medieval. A sátira e o satírico encontram terreno fértil na cultura da Idade Média Latina, em particular em 
Portugal, ao manifestarem-se nas cantigas de zombaria, hábito este trazido ao Brasil pelos primeiros 
viajantes, que trouxeram para o Novo Mundo o culti vo pela plebe de uma poesia de escárnio grosseiro, e 
as vezes, obsceno.  

Vale esclarecer que nos textos portugueses, a cantiga de escárnio configura uma sátira de 
ataque direto sem indicar com clareza pessoas, coisas ou instituições. Já a cantiga de maldizer produz a 
sátira de ataque direto, com referência direta ao objeto de zombaria, usando, quase sempre, palavras 
ofensivas. Ambas as formas são detectadas nos Pisquinhos Painelenses.  

Cabe aqui uma pequena digressão a respeito da diferença conceitual entre a sátira e o 
satírico. Os gregos não conheciam a sátira formal, mas eram hábeis no manejo do satírico que se 
manifestava nas fábulas de Esopo, na comédia de Aristófanes e nos vitupérios e diatribes dos oradores. 
No entanto, a origem da sátira como forma literária encontra-se no mundo romano antigo, onde ela foi 
definida como espécie literária. 

Talvez devido ao desprendimento e à irreverência da sátira, perante o poli ciamento e as 
regras do viver artesão18 medieval, o povo encontrava nela a libertação de seus anseios e 
desapontamentos em relação às pessoas ou às instituições e, por isso, a culti va como uma forma de 
expressão desse descontentamento. Nessa linha, o satírico é encontrado hoje em manifestações poéticas 
populares, como é o caso dos folhetos de Painel. Assim, faz-se uma comparação entre algumas cantigas 
de escárnio e maldizer da literatura portuguesa e alguns Pisquinhos.  

Como exemplo de cantiga de escárnio, apresenta-se um texto de Dom Afonso Sanches:  
"Conheceis uma donzela / por que trovei e a que um dia / chamei Dona Beringela? / Nunca 

tamanha porfia / vi nem mais disparatada. / Agora que está casada / chamam-lhe Dona Maria. / Algo me 
traz enojado / assim o céu me defenda: / um que está a bom recato (negra morte o surpreenda / e o 
demônio cedo o tome?) / quis chamá-la pelo nome / e chamou-lhe Dona Ousenda / Pois se tem por 
formosa / quanto mais achar-se pode / pela Virgem Gloriosa! / um homem que cheira a bode / e cedo 
morra na forca / quando lhe cerrava a boca / chamou-lhe Dona Gondrode".  

Alguns vestígios do texto citado encontram-se nos versos do seguinte Pisquinho:     
1 - No Painel meus amigos / aumentou os movimentos / as eleições se aproximam / o prazo 

chegou no eito / existem cinco partidos / e mais de oito prefeitos / 2 - partidos estão divididos / por causa 
da ambição /  todos querem ser cabeça / e esquecem o coração / 5 - começar uma prefeitura / com 
trabalho e honestidade / precisa Ter pulso forte / e muito boa vontade / de todos os candidatos / poucos 
tem capacidade / 8 - sujeitos que a vida toda / Sonharam com o poder / ao se verem rejeitados / não 
sabiam o que fazer / a primeira reação / foi abraçar o Lúcifer / 23 - em cada comunidade / tem vários 
representantes / será que todos se elegem? / eu acho meio bastante / muitos não vão chegar lá / nem com 
botas de gigantes / 31 - uns defende agricultura / outros quer a educação / uns sem saber o que fazem / 
para enrolar o povão / mas o povo é esclarecido / não vai na conversa não / 32 - quem nunca prestou 
serviço / defende seu próprio lar / e tem outros que defendem / o copo cheio nos bar / só os bêbados tem 
certeza / que esses vão lhe ajudar. 

Observa-se em ambos os textos a presença da sátira indireta realizada por meio do 
sarcasmo e da zombaria e com "palavras cobertas que hajam dois sentidos". Os autores não nomeiam as 
vítimas de seus ataques, mas tudo indica que o leitor da época, informado pelo contexto, reconheça as 
pessoas objeto da agressão.    

O Pisquinho painelense, como um tipo de manifestação popular, assemelha-se também ao 
Carapuceiro, jornal que circula em Pernambuco de 1832 a 1845 sob a direção do Padre Miguel do 
Sacramento Lopes Gama, com o objetivo primordial de criticar de forma satírica os costumes da época. O 
jornal já apresenta em seu nome o objetivo de colocar carapuças em que as merecer, ou seja, o alvo do 
ataque. E como faz questão de frisar no título - O Carapuceiro: periódico sempre moral, e só por 
"accidens político - seu objetivo é duplo: moral e político. Porém, ao contrário dos Pisquinhos, que 
apresentam em sua maioria, duas temáticas - a da festa e da políti ca - O Carapuceiro centra o ataque 
crítico aos costumes sociais e religiosos da comunidade. As festas dos santos e a educação das moças são 
os alvos prediletos.  

Os Pisquinhos apresentam, também algumas características semelhantes ao Pasquim, jornal 
criado no Rio de Janeiro em 1969, por um grupo de intelectuais - Millôr Fernandes, Jaguar, Tarso de 
Castro, Sérgio Cabral, Claudius, Carlos Prosperi e Luiz Carlos Macial - freqüentadores de bares boêmios 
da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Todas essas publicações - O Carapuceiro nordestino, O 
Pisquinho painelense e o Pasquim carioca - apresentam o mesmo teor de crítica aos costumes políti cos e 
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sociais, considerados retrógrados pelos colaboradores desses periódicos. Toda essa linhagem de ataque 
satírico tem suas origens na tradição portuguesa, que se inicia na Idade Média, atravessa o Classicismo, e 
em particular o Barroco chegando à modernidade na verve satírica de um Eça Queirós e mais 
modernamente nos romances de Antônio Lobo Antunes.  

Das modalidades textuais que configuram esta comunicação, o Pisquinho é o único a 
apresentar variações ao longo de sua produção e o que se persiste por mais tempo - o mais antigo 
documentado pela pesquisa (Festa Serra do Macedo) data de 1940, e os últimos recolhidos são de 1999 e 
2000 (Painel Município, Painel de Ontem e de Hoje, Como Será o Amanhã, Novo Município e Painel em 
Movimento). 

As razões dessa persistência talvez possam ser atribuídas ao fato de a sátira e o satírico 
transmitirem ao leitor um sentimento de superioridade pela circunstância de estar li vre do ridículo e em 
conseqüência de agressões.    
 

RESUMO 
O presente trabalho, que trata de textos de cultura popular, tem por objetivo evidenciar a simil itude 
portuguesa de algumas produções literárias de Painel, estabelecendo uma relação analógica das mesmas 
com espécies literárias do medievalismo português. A comunidade painelense abriga algumas 
manifestações de cunho popular tributárias da cultura medieval portuguesa que vão do li rismo das 
décimas e das trovas ao satírico do Pasquim, conhecido como Pisquinho. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Cultura popular brasileira; cultura medieval portuguesa; Pisquinho. 
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0. Introdução 

Os Castilho de Portugal, era uma família de intelectuais. O pai, José Feliciano, foi lente da 
Universidade de Coimbra e por estimular seus seis filhos aos estudos, transformou-os todos em escritores, 
com maior ou menor mérito. Dentre esses, merecem destaque o irmão mais velho, o famoso poeta 
romântico António Feliciano, e o caçula, também José Feliciano, o crítico feroz e inimigo pessoal do 
escritor José de Alencar. Pensando nas relações intelectuais entre nosso país e Portugal, essas duas 
personalidades tiveram atuações relevantes  no período imperial, por terem atuado de forma significativa 
na vida literária de ambos os países, mas de lados opostos e idênticos, com perdão do paradoxo, como 
acompanharemos a seguir.  

António Feliciano (1800–1875), convidado para apadrinhar, com um posfácio, o Poema da 
Mocidade (1865), de Pinheiro Chagas, aproveitou para criti car os jovens escritores reali stas, acusando-os 
de “ falta de bom senso e bom gosto” . Com as respostas de Antero de Quental, Castilho é elevado ao 
centro da Questão Coimbrã (1865), e sua poesia posta a ridículo, destacando sua futilidade, 
insignificância e provincianismo. Seu nome, desde então, ficou associado com o que havia de 
conservador em termos artísticos, aquele a quem os reali stas deveriam combater.  

No Brasil, o irmão, José Feliciano (1810-1979) atuaria de forma inversa, participando do 
grupo que atacaria a literatura romântica de Alencar. Ele editava o periódico Questões do Dia, publicado 
nos anos de 1871 e 1872, que visava demolir o escritor nacional mais importante do período, José de 
Alencar, não só o literato, mas também o políti co e o homem. Aparentemente em cearas opostas, ambos 
os Castilho, ótimos amigos, eram representantes do casticismo português. Com formação clássica, 
opunham-se às novas formas literárias, contrários a toda mudança no idioma de Camões.  

O jornali sta José Feliciano de Castilho migrou para o Brasil em 1847, vivendo no país até 
sua morte. O poeta, em penúria financeira em sua pátria, também pensou em mudar-se para a antiga 
colônia, com um convite do próprio d. Pedro II . Mas frente a uma resistência nacional, ficou em sua terra. 
Porém, em 1855, com o intuito de divulgar o Método português Castilho passaria alguns meses no país, 
fato pouco conhecido pela história literária tanto de Portugal como do Brasil. A trajetória e a atuação 
desses irmãos portugueses na vida literária nacional é o objeto do presente artigo.  
 

1. A gralha imunda 
José de Alencar, além do famoso escritor, foi um influente políti co do Partido Conservador. 

Deputado pelo Ceará por quatro magistraturas, ministro da Justiça e eleito em primeiro lugar numa lista 
sêxtupla para o Senado, enfrentou grandes nomes da políti ca em sua época. Em discursos históricos no 
Parlamento defrontou-se com Zacarias de Góis e Vasconcelos, Nabuco de Araújo, Barão de Cotegipe e 
até com Duque de Caxias. Ferrenho defensor da monarquia, passou a inimigo pessoal de d. Pedro II 
depois que esse vetara seu nome ao Senado, em 1870. Desde então, foi o principal crítico da políti ca 
imperial, acusando o monarca de ingerência indevida no poder Executivo. Visto a importância do escritor 
no cenário nacional, essas críticas ferozes ao governo e a d. Pedro II exigiam respostas públicas. Em 
artigos e em periódicos buscaram desquali ficar o políti co e o literato. Amigo pessoal de d. Pedro II e do 
visconde do Rio Branco, na época presidente do conselho de ministros, o jornalista José Feliciano de 
Castilho Barreto e Noronha foi quem se incumbiu dessa tarefa. 

Em março de 1871, Alencar publicou três artigos no Jornal do Comércio denominados 
“Última Fase”, que constam em sua Obra Completa, mais uma vez criticando a ingerência de d. Pedro II 
no governo, por ocasião da Lei do Ventre Livre (1871). Visto que os dois primeiros artigos já haviam sido 
criticados na imprensa por autor anônimo, ele resume sua difícil situação ao final do último artigo: 
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“De um lado um escritor que se apresentou francamente a combater o governo pessoal, 
expondo sua pessoa ao estilete dos cavaleiros da injúria. 
Do outro, os defensores do poder pessoal cobrindo-se de máscara para defendê-lo, e 
subtraindo seu nome naturalmente ilustre, aos juízos da opinião. 
Na censura ressumbra a coragem que inspiram as convicções enérgicas: no louvor, o pejo 
que naturalmente acompanha os atos de complacência e debili dade.  
Enquanto o governo pessoal não achar para defendê-lo na imprensa um nome de alguma 
significação políti ca, é impossível a discussão. 
Porém insultar; é um privilégio de quem nada tem a perder, e um argumento bem pouco 
digno da pessoa e da causa que se defende. Nunca, porém, conseguirão de mim, que os 
ponha ao nível de adversários” (ALENCAR, 1960: 859).1 

 

Na seção de “Publicações a Pedido” , no mesmo jornal, saíram também três artigos, 
denominados “A Última Fase do Sr. Alencar”, que respondiam aos do escritor romântico. Nestes, ele foi 
acusado de contraditório por ter encaminhado “na imprensa as suas agressões para o poder irresponsável” 
do imperador somente depois de ter a senatoria negada, tendo sido antes complacente com o mesmo 
poder. O episódio teria revelado a todos a “queda de um homem superior, o ocaso de um talento, o eclipse 
de um caráter, o desbarato de uma reputação” , nivelando-o, assim, “com os vociferadores por despeito” . 
Oprimido pela idéia fixa de atacar o monarca, teria Alencar esquecido no artigo até sua fama de grande 
literato, incluindo, na “Última Fase” , “deploráveis gali cismos” . Segundo o autor dos referidos artigos, 
“esta observação dirigida a outrem pareceria e seria perluxa. Máculas tais, porém, no escritor de tantos 
li vros, movem estranheza, merecem nota especial. A pressa ou negligência só deparão explicação na 
sofreguidão indomável da vendeta...”    

No último artigo, para mostrar o quanto as críticas que Alencar fazia ao “poder pessoal” 
eram apenas “a irritação pessoal do homem malogrado em suas ambições” , utiliza-se o escritor incógnito 
das palavras de um “abalizado orador”, sem identificá-lo, quando esse defendia o monarca dos ataques 
que sofreu de Zacarias, em 1869. Essa “autoridade superior” tem trechos de seus discursos na Câmara dos 
Deputados transcritos nesse artigo, quando denomina d. Pedro II de “monarca ilustrado” e defende que o 
soberano não deveria viver estranho aos negócios do país. Só ao final é revelado o nome do “grande 
estadista”: José de Alencar. Ao contrapor os elogios que o escritor fizera ao monarca de 1869 com as 
críticas que professava em 1871,buscava o autor desqualificar as idéias do escritor romântico a respeito 
de d. Pedro II.  

Esse autor anônimo seria identificado como sendo José Feliciano de Castilho, talvez pela 
linguagem rebuscada, pelas acusações de gali cismo ou pelas citações em latim. O certo é que Alencar, 
que não conseguia justificar publicamente sua mudança de opinião a respeito do monarca, sem que 
vissem nela a marca do despeito pessoal, partiria ao ataque.  Segundo seu primo e primeiro biógrafo, 
Araripe Júnior, Alencar perdera a calma em pleno Parlamento ao ver Castilho “meter-se ali como piolho 
por costura, atirou por cima do ombro uma destas frases de desprezo, que obrigam o homem mais glacial 
a cometer assassinatos” ( ARARIPE JÚNIOR, 1894: 165-166). Chamou-o de “gralha imunda” . E não 
satisfeito com a alcunha, que mancharia a reputação do jornali sta português até os nossos dias, parte aos 
ataques na tribuna da Câmara. 

Em discurso de 5 de agosto de 1871, o escritor romântico pede explicações ao Visconde do 
Rio Branco sobre as despesas feitas em seu governo com a publicação de artigos na imprensa diária. 
Discorria a sua revolta do fato de o imposto pago com o “suor do povo” estar sendo gasto de forma a 
corromper a própria dignidade da imprensa no país. Vê-se inconformado com o governo por chamar em 
seu auxílio “os mercenários da pena” , aqueles que “alugam a palavra e a bili s” , que, incógnitos, “ tomando 
a máscara e simulando um homem do povo, ilude o país, e inventa uma opinião falsa, apócrifa, que não é 
inspirada pelas idéias, mas pelo salário” (ALENCAR, 1977: 628-629). E todos sabiam que “o escritor 
estrangeiro” a que se referia o deputado Alencar era José Feliciano de Castilho. No mesmo mês, o 
jornali sta português daria sua resposta ao escritor brasileiro.    

                                                        
1 No volume IV da Obra Completa de José de Alencar, sem ter certeza da data de publicação dos artigos 
“Última Fase”, o organizador indica o possível ano de 1870. Na verdade eles foram publicados em 1871, 
nos dias 21, 27 e 31 de março. As respostas de Castilho, sem assinatura, foram aparecendo, no mesmo 
jornal, na seqüência dos artigos de Alencar, nos dias 28 e 30 de março e 2 de abril. A polêmica política e 
literária envolvendo José de Alencar e José Feliciano de Castilho encontra-se melhor desenvolvida na tese 
O terr ível amolador: a impopular trajetória política de José de Alencar influenciando a recepção crítica 
de seus romances, de Kátia Mendes Garmes, da Área de Literatura Brasileira, do Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas, da Universidade de São Paulo, em fase de conclusão.    
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Com o pseudônimo de Lúcio Quinto Cincinato, Castilho passa a editar o periódico 
Questões do Dia. Iniciado em agosto de 1871, esses panfletos políti cos e literários, que atacavam a José 
de Alencar, seriam publicados durante um ano inteiro, com 53 números.  Eles constituíam-se, em sua 
maior parte, como um epistolário entre o “roceiro Cincinato” e o “cidadão Semprônio” , pseudônimo do 
escritor Franklin Távora. Cincinato alvejava o Alencar político sempre comparando seus discursos atuais 
com as idéias que defendeu quando esse escrevera as Cartas de Erasmo (1865-6), que pediam uma maior 
interferência do imperador nos negócios do Estado. A mudança de opinião seria sempre caracterizada 
como despeito de Alencar por ter seu nome ao Senado sido barrado por d. Pedro II . Castilho defendia 
ainda o projeto emancipacionista do ministério – a futura Lei do Ventre Livre – e criticava os discursos 
do escritor romântico na Câmara, especialmente o que se opunha à viagem do Imperador à Europa. 
Também transcreveu as falas de Rio Branco quando esse assumira, num aparte do discurso de Alencar, 
que o governo efetivamente pagava artigos na imprensa, destacando aqueles relativos a sua pessoa: “Esse 
notável homem de letras é incapaz de representar o papel que lhe atribuiu o nobre deputado”  (VIANNA, 
1950: 480-481).  Já Semprônio concentrava suas críticas nas últimas produções literárias do escritor 
romântico, como O Gaúcho e Iracema. Denunciava os enganos do escritor em seu romance gaúcho, por 
não ter conhecido pessoalmente a região que descrevia. Cincinato também respondia a essas cartas, 
sempre criticando a colocação dos pronomes feita pelo escritor, o abrasileiramento de palavras 
estrangeiras e as mudanças que esse fazia no português. 

Até a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro, os oito primeiros números do 
periódico não tratou de outro assunto a não ser do escritor. Depois dessa data, com a guerra ganha pelo 
governo, passaram a surgir alguns artigos que abordavam outros temas, principalmente homenagens à 
família imperial, alguns “poemetos” e alguns laudatórios a José Feliciano. Mas até seu último número, em 
2 de junho de 1872, seria a demolição do literato e do políti co José de Alencar o assunto central desse 
panfleto. Escrevendo ao cidadão Semprônio, Cincinato procura transferir ao escritor a pecha que esse lhe 
impusera na Câmara, de ser um escritor mercenário. Na 13ª carta, de 12 de outubro de 1871, Castilho 
devolve-lhe a alcunha: 
 

“O Sr. José de Alencar, nas várias transformações políti cas por que tem passado, teve ao 
menos uma consistência: a de haver sido perenemente mercenário. (...) 
No tempo em que era liberal exaltado, e protegido dos a quem virou costas, recebeu o 
salário dos seus artigos [Ele cita os jornais cariocas Correio Mercantil e o Diário do Rio de 
Janeiro, onde Alencar trabalhou]. 
Quando se metamorfoseou, por amor da pátria, em inimigo do poder pessoal, que antes 
bajulara como nenhum áulio até então o fizera, e criou o Dezesseis de Julho, donde sairam 
os fundos para custear essa publicação? (...) 
Após a quarta mutação, depois que o ultra-conservador começou a comungar as idéias e as 
aspirações republicanas, até que chegou finalmente na “Última Fase” (que 
indubitavelmente não será a última) foi Sua Excelência quem pagou os artigos todos, que 
compôs e fez imprimir?”  

 

Resta-nos então, algumas questões. Quem era José Feliciano de Castilho? Que bagagem 
intelectual tinha esse jornali sta português para censurar os romances do principal escritor brasileiro em 
sua época? Que relações nutria com o governo e com o imperador para se apossar do direito das suas 
defesas públicas? Quem financiava esses panfletos?  

Liberal histórico, Castilho migrou ao Brasil depois de uma intensa luta na Europa pelas 
liberdades constitucionais. Opondo-se ao autoritarismo de D. Miguel, exilou-se na França em 1829. Lá, 
participou das barricadas parisienses de julho de 1830 de “espingarda às costas” . Em 1834, já no governo 
da rainha D. Maria II, regressa a Portugal. Em 1836, por não concordar com a revolução de setembro, que 
visava restaurar a Constituição de 1822 contra a Carta outogarda por D. Pedro IV, nosso D. Pedro I, vai 
para Hamburgo. Em 1842, retorna a Portugal novamente, abre uma tipografia e funda o jornal A 
Restauração da Carta. Lá, ele preside a Comissão de Administração e Reforma da Torre do Tombo e 
torna-se o bibliotecário-mor da Biblioteca Nacional de Lisboa, inventariando, pela primeira vez, a relação 
de suas obras. Heroicamente, fere-se, então, de forma grave, no incêndio do Colégio dos Nobres, tentando 
salvar algumas obras raras dessa biblioteca. É eleito deputado e distingue-se como orador, mas, em 1846-
7, novamente revolta-se com o governo português, recusando a pasta de Estrangeiros. Combate a 
Revolução conhecida como Maria da Fonte e comanda, como tenente-coronel, o Batalhão de Voluntários 
da Carta. Inconformado com a intervenção estrangeira requisitada para acabar com a guerra civil, 
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Castilho resolve expatriar-se pela terceira vez. Não tendo mais ambiente político em Portugal, migra para 
o Brasil, onde residiria até sua morte.2  

Ele chega ao país com o cabedal de três títulos universitários. Formado em filosofia em 
Coimbra, medicina na França e direito na Alemanha. Tinha-se notabil izado por possuir uma memória 
prodigiosa. Enquanto exilado, ele e o irmão Alexandre viveram com exibições de mnemônica, método 
que desenvolvia a memória, do qual era propagandista entusiasta. Ambos viajavam pela Europa, 
divulgando o método e publicando várias obras. Quando de seu regresso a Portugal, em 1834, fez uma 
exposição pública e histórica do tal método, sendo sabatinado, juntamente com seu irmão, com um 
número impressionante de datas frente a uma platéia atônita, que contava com o casal real, sua corte, o 
ministério e o corpo diplomático.  

A primeira providência que toma ao chegar ao Brasil, em outubro de 1847, como todos os 
outros intelectuais europeus que aqui aportavam, foi visitar o imperador. D. Pedro II , que já bem conhecia 
o irmão do poeta António Feliciano, recebeu-o de melhor grado ainda por ser esse um grande admirador e 
propagandista de seu pai, d. Pedro I. José Feliciano sempre comemorou, na imprensa, os aniversários de 
morte de d. Pedro IV, que personificava, para ele, a idéia de liberdade desde a sua mocidade. Já em 6 de 
abril do ano seguinte, discursa, com a presença de Sua Majestade, no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro do qual era sócio correspondente. Nesse mesmo ano de 1848, edita a revista Iris, que se 
manteve por um ano e meio. O “Periódico de religião, belas-artes, ciências, letras, história, poesia, 
romance, notícias e variedades”, como se anunciava, teve a participação de Gonçalves Dias, Porto-Alegre 
e Joaquim Manoel de Macedo, entre outros intelectuais influentes.  

Em 1852, Castilho organizou os conhecidos “saraus literários” do Colégio D. Pedro II que 
eram presididos pelo próprio imperador. Eles continuariam por muitos anos, só mudando, em 1874, para 
outro local, a Escola da Glória. A sua veia literária não se manifestava apenas como crítico, mas também 
como escritor. Castilho foi autor de algumas peças teatrais e de dois romances, porém, sem nenhum 
destaque nas letras. Mas foi na imprensa que seu nome mais se evidenciou. Era asssíduo colaborador de 
periódicos não só no Brasil, mas também em Portugal e até na Alemanha, usando vários pseudônimos, 
além do Cincinato, já mencionado. Castilho assinou artigos como “Felício de Noronha” , na Revista 
Comercial de Santos, “Juca de Itaparica”, no Correio da Tarde, “D. José da Pampulha”, na Semana, “A 
Alma de Ambrósio Tamarela” , no Correio da Tarde, entre os mais conhecidos. Todos nomes bem 
brasileiros, como é possível observar, fugindo assim de qualquer lusofobia que pudessem ter os leitores. 

Outra atividade de importância em sua vida foi a de editor, à qual se dedicou desde que 
morava em Portugal. Junto com o irmão António, organizou os Excertos de todos os principais autores 
portugueses de boa nota, obra conhecida como Livraria Clássica, repletos de notas cuidadosas e eruditas, 
inicialmente em folhetos e depois em tomos. Os principais homenageados foram Fernão Mendes Pinto, 
Bocage e Padre João de Lucena, acompanhados de juízos críticos, louvando suas preciosidades 
linguísticas e destacando também as “máculas” dos textos. Chegam a indicar trechos plagiados pelo 
homenageado e destacando miúdas imperfeições.  

No Brasil , seguindo a tendência de seu irmão António, de elaborar obras pedagógicas, 
publica o Íris Clássico (1859). É uma antologia de literatura luso-brasileria destinada aos mestres e 
alunos, adotada por escolas na Corte e em várias províncias. Sempre louvando a língua portuguesa, ainda 
publicaria Ortografia portuguesa, Missão dos livros elementares, Tratado elementar da pontuação da 
língua portuguesa. E também, como o irmão, atuou na tradução dos clássicos. Verteu para a língua 
portuguesa a Grinalda Ovidiana, um calhamaço de 784 páginas em 8 tomos, além de obras de Goethe e 
de outros escritores.  

Mas do que vivia no Brasil José Feliciano? Temos conhecimento, por carta do irmão 
António, que morava numa bela casa com seus dois filhos, pois a mulher, inglesa, e a filha voltaram para 
a Europa. Sabe-se que tinha uma boa condição financeira, mas que não era devida a sua colaboração na 
imprensa diária, atividade parcamente remunerada. Talvez fosse como advogado. Possuidor de dotes 
oratórios, de gestos largos e imperiosos, e com sua capacidade de polemista, talvez exercesse essa 
atividade de forma plenamente satisfatória.  

João Ribeiro, nas comemorações do centenário de nascimento de José de Alencar, em 1929, 
publicou um artigo a respeito de José Feliciano no Jornal do Brasil. Para ele, o jornalista português era 
“homem de erudição muito segura mas escritor sem muito relevo, proli xo e fatigante. Aqui viveu José 
Feliciano com duvidoso emprego das suas letras, redigindo relatórios de ministros ignorantes ou que 
desejavam parecer corretos quanto a vernaculidade dos seus míseros aranzeis oficiais”.  

                                                        
2 A biografia de José Feliciano de Castilho encontra-se otimamente desenvolvida em VIANNA (1950), do 
qual extraí as principais infomações. Esse artigo foi originalmente apresentado, pelo autor, em uma 
conferência proferida no Instituto de Estudos Portugueses Afrânio Peixoto, do Rio de Janeiro, em 20 de 
junho de 1949.   
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A respeito da acusação que fizera Alencar de ser assalariado do governo, Hélio Vianna, em 
artigo publicado em 1950 na revista Brasília, de Coimbra, nega com veemência. Para ele, Castilho “não 
agia como simples jornalista assalariado, que nunca foi obediente às ordens do Presidente do Conselho, 
Visconde do Rio Branco. Qualquer increpação do gênero não encontra fundamento em fatos conhecidos.” 
Era amigo de Paranhos desde que o defendera, em artigos no Jornal do Comércio, com o pseudônimo de 
“Epaminondas”, por ocasião de uma demissão injusta que tivera do governo, em 1865. Vianna destaca o 
necrológio feito por Joaquim Manoel de Macedo, por ocasião da morte do jornali sta, em 1877, que esse, 
além de advogado, fora também um homem de negócios: “Pela sua posição econômica, perfeitamente 
satisfatória, está a salvo de qualquer suposição de interesse material na campanha.” Segundo o autor, fora 
Alencar ‘homem orgulhoso e vingativo, extremamente suscetível” que impusera essa calúnia contra 
Castilho (VIANNA, 1950: 478-479). 

Brito Broca, ao analisar esse artigo de Hélio Vianna, chama a atenção para “um certo tom 
panegírico, a excessiva simpatia do autor pelo modelo” (BROCA, 1992: 220). Para ele, Vianna não 
esclarece, de forma suficiente, sobre os meios de subsistência de Castilho no Brasil. Continuaria, assim, a 
dúvida de ter sido ele efetivamente contratado por d. Pedro II para empreender uma campanha 
difamatória contra Alencar. O monarca, que sempre era generoso com os que o defendiam, poderia ter 
favorecido Castilho economicamente de alguma forma. Mas o autor acha isso pouco provável: “Embora o 
imperador fosse capaz de certas mesquinharias, quando punha em jogo algum capricho, não nos parece 
crível semelhante hipótese” . Mas frente à falta de documentação que comprove ou não o episódio do 
suborno “é arriscado afirmar com seguraça se houve ou não motivos subalternos na campanha” (BROCA, 
1992: 222-223). 

Enquanto José Feliciano utilizou de sua formação clássica para combater o principal 
representante da literatura romântica no Brasil, o escritor José de Alencar, seu irmão António, em 
Portugal, utiliza-se da mesma formação para rejeitar a nova produção literária, desencadeando, assim, a 
Questão Coimbrã. Se no Brasil José era o crítico, em Portugal António seria o criticado. Identificado com 
o romantismo e constituiria-se no principal alvo dos novos literatos. José, em Portugal, também participou 
da polêmica, em defesa do irmão. Lá, defendia o romantismo, enquanto aqui o atacava. Mas o prestígio 
de seu irmão ilustre, além de todos os outros atributos pessoais e de relacionamentos que destacamos em 
nosso artigo, talvez fosse uma importante porta ao seu reconhecimento público. José muito cultuava a 
literatura do irmão-poeta, como veremos nos seus esforços em trazê-lo ao Brasil.  
 

2. O poeta António Feliciano nos trópicos 
O romântico António Feliciano de Castilho, cego aos seis anos de idade, recebera uma 

formação clássica e clerical, nunca se permitindo ousar na criação literária. Apesar de divulgar o 
romantismo, sempre foi um conservador, um neoclássico em literatura, tradutor de Virgílio, Moliere, 
Anacreonte, Cervantes, Ovídio, Goethe e Shakespeare, entre outros. Mesmo com sua intransigência 
quanto às novas formas literárias, era considerado uma espécie de padrinho oficial de escritores mais 
novos, por sua extrema amabili dade no trato pessoal.  

Apesar de ter produzido uma extensa obra,  pouco ficou de significativo em sua literatura. 
A partir da década de 1850, passa a dedicar-se com quase total exclusividade ao método de Leitura 
Repentina, depois denominado Método Português Castilho (1853) e a outras obras de cunho pedagógico.  
Ele objetivava atender a um grande número de crianças, convocando voluntários entre as pessoas 
ilustradas do país, visto a carência de professores e salas de aulas. Buscando popularizar a educação, o 
método propunha-se a facilitar o aprendizado, voltado, principalmente, à orientação dos mestres.  

Enfrentando sérias dificuldades financeiras, e com o auxílio do irmão, José Feliciano, 
consegue o apoio do monarca brasileiro para também migrar com a família. Quando se descobre, em 
Portugal, o intuito do poeta, que tinha até viagem marcada, ele é agraciado com diversos apoios para sua 
permanência no país. Frente a tantas demonstrações de carinho e promessas de rendimentos, António 
Feliciano desiste por hora da viagem e desculpa-se com o d. Pedro II numa carta de 12 de abril de 1853.  

Tecendo imensos elegios ao “sábio imperador”, escreve de seu projeto de transladar com a 
família “para o feli z império e ótima sombra do Trono de Nossa Majestade imperial; para oferecer meus 
filhos ao Seu glorioso serviço, e soli citar para mim a honra imcomparável de obedecer ao ardente e 
perpétuo desejo de vossa majestade Imperial, com a difusão dos estudos primários, pelos métodos fáceis e 
aprasíveis, que tive a fortuna de criar e de ver maravilhosamente propagados por todo este reino, e 
carregados por toda parte de opulentos frutos” . Desculpa-se por ter de permanecer em Portugal por 
gratidão a tantas manifestações que recebera para manter-se lá. Ele relata, então, os sucessos de seu 
método: mais de cem escolas gratuitas, recebendo o apoio de autoridades administrativas, militares, 
municipais e eclesiásticas que também se associaram nessa empresa educativa. Recebeu também o apoio 
da imprensa e “os pequeninos descalços me saudavam pelas ruas. Era muito, era inexplicável, era 
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incrível” (CASTILHO, 1910b: 82-83). Até a família imperial visitou suas aulas e tendo seu método 
manifestações tanto do Parlamento quanto do Ministério. Mas, apesar da desistência imediata, ainda 
nutria o desejo ardente de conhecer o país e beijar a mão do monarca. O que efetivamente irá fazer em 
janeiro de 1855.  

Deixa o irmão José partir sozinho ao Brasil, contando com as promessas do governo 
português. Castilho segue, passando sérias dificuldades financeiras, desfazendo-se até de objetos pessoais. 
Relata para José Feliciano em carta de 13 de junho de 1853: “Tudo quanto era de algum valor, muito ou 
pouco, tem ido pela porta fora, mais queimado que vendido” (CASTILHO, 1910b: 106). Descrente das 
promessas financeiras, que não se efetivavam, crê ainda na possibili dade de mudar-se ao Brasil: “As 
probabili dades são, que a terra que haja de me comer os ossos a final, há de ser a que produz açúcar e 
cacau. Tenho uma coisa cá dentro, que me diz que ainda nos havemos de abraçar todos nessa parte de lá 
da bola, e que ainda não tarda muito” (CASTILHO, 1910b:109). Mas, finalmente, ele será nomeado 
comissário geral das escolas do método repentino, pelo que recebeu, até sua morte, um conto de réis de 
ordenado anual. Mesmo assim, resolve, em prol do seu ideal na educação dos povos, ir ao Brasil, não 
mais como imigrante, nem com a família, mas como um visitante ilustre. 

António Castilho vem aos trópicos implantar o seu Método português, conquistando mais 
público à sua pedagogia reformada. Além do fascínio de ser um país de mesma língua e terra irmã, ele era 
aqui muito respeitado. Tinha alcançado a celebridade li terária com algumas de suas obras como a 
Primavera e o Ciúmes do Bardo. Também pelo incentivo que o imperador depositava nos literatos em 
geral e distinguia em Castilho um especial apreço. Além da insistência do irmão por uma visita sua ao 
Rio. Esse, aliás, fora quem pagara sua passagem. António mantinha ótima relação com o irmão José 
Feliciano de Castilho, de muita amizade e carinho, como pode-se observar pela correspondência trocada 
com o irmão. Sempre tratado como “meu José” , ele observa seu “muito juízo” e sua “bondade 
entranhada” . Em carta de 8 de março de 1841 ele declara seu amor quase paterno de irmão mais velho: 
“como eu te amo, meu José, por tu saberes tão bem ler dentro na minha alma” (CASTILHO, 1910a: 59).  

Com uma li cença do Ministro do Reino parte, enfim, para o Brasil.  
Aqui, além de palestrar com o imperador, por quem sentia uma simpatia recíproca, foi 

procurado por diversos poetas brasileiros. Recebeu até a visita do ministro do Império para poderem 
organizar um curso para professores, a fim de divulgar o seu método. Duas dúzias de crianças analfabetas 
e alguns mestres acompanhariam seu trabalho. Em 22 de março de 1855, inicia-se o curso para 
professores públicos e particulares que se encerraria, inesperadamente, já em 25 de abril. As razões do 
encerramento inesperado ele explica à esposa: “Farto de os aturar, disse-lhes ontem que ali acabava o 
curso; que supunha ter explicado suficientemente o método” . Acusa o insucesso a um patriotismo furioso 
que faz rir por o método ser português, um pequeno grupo, segundo Castilho, “que faziam consistir a 
glória do seu patriotismo em desdenhar o benefício estrangeiro” .3 

Na mesma carta, ele explica que continuará mais uns meses no Brasil, em razão do esforço 
do irmão José na organização para publicação de alguns manuscritos “que ele aqui me tinha copiado, com 
grande esmero e com grandíssimo trabalho, para os tirar do caos em que se achavam. Serviço com mais 
zelo e inteligência, ninguém mo podia fazer nesta matéria, que para mim não é pequeno momento” . 
Refaz, assim, seu pedido de remessa “de todos os manuscritos que tenho”.  Não compreendendo tanto 
esforço do irmão para que esse pudesse publicar novas obras: “O que te não posso explicar, por mais que 
diga, é o interesse, o empenho, o fanatismo, que ele tem na minha fama literária, e a força de vontade com 
que quer que eu publique tudo quanto possa publicar” (CASTILHO, 1910d: 13-14).  

Se o poeta português não compreendia esse “ fanatismo”, nós o sabemos. O prestígio do 
irmão ilustre refletia no jornali sta recém imigrado, e José Feliciano bem o compreendia. Ao final da carta, 
António observa que “este país não morre de amores por estrangeiros, muito menos por portugueses, mas 
isto não impede que um sem número de portugueses tenha feito aqui extraordinária fortuna”.4 Se seu 
irmão fez fortuna aqui não sabemos. O que sabemos é que, no Brasil, ele pode ser considerado um 
jornali sta muito conceituado, não precisando mais fazer exibições de mnemônica para sobreviver. Figura 
freqüente no Parlamento, ele foi uma espécie de porta voz na imprensa, tanto do imperador como de 
vários políti cos influentes. Recebendo o respaldo desses para atacar o primeiro romancista do Império, 
procurou desqualificar o políti co José de Alencar, a sua pessoa e a sua obra literária, símbolo da 
consolidação de uma literatura nacional que se diferenciava justamente da literatura portuguesa.  
 

                                                        
3 Carta de António Feliciano de Castilho para sua mulher e filhos, de 26 de abril de 1855 (CASTILHO, 
1910d: 12).  
4 Carta de António Feliciano de Castilho para sua mulher, de 15 de maio de 1855 (CASTILHO, 1910d: 
22-23). 
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RESUMO: Frente à polêmica das Questões do Dia, travada com o escritor José de Alencar, esse artigo se 
propõe a melhor esclarecer a trajetória do jornalista português José Feliciano de Castilho no Brasil, 
respaldada pela passagem pelo país de seu irmão ilustre, o poeta António Feliciano de Castilho.  
 
PALAVRA-CHAVE: José Feliciano de Castilho; António Feliciano de Castilho; José de Alencar; Brasil; 
Portugal. 
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ABSTRACT: The objective of this work is to demonstrate that all trip begins or finishes in the man’s 
imaginary. “T he man dreams, the work  rise” , already said by Fernando Pessoa. So the great word-
perfect peregrinations arose, such as from Fernão Mendes Pinto or Barnabe, Mario Claudio’s character: 
both were idealized and arose to continue, through writing, the great trips, real or fictional. If Fernão 
Mendes Pinto’s trip was real, later on she was manipulated by his imaginary and changed into object of 
imaginary of other authors, li ke Mario Claudio that, recreating the real/imaginary trips from the author 
of sixteenth century, showed us new worlds, weaved through deep intertextuality, “ the confused machine” 
that instigates us to redo new courses through literature. 
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Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito 
E a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios 

Que largam do cais arrastando nas águas por sombra 
Os vultos ao sol daquelas árvores antigas 

 
O porto que sonho é sombrio e pálido 

E esta paisagem é cheia de sol deste lado... 
Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio 
E os navios que saem do porto são árvores ao sol... 

(PESSOA, 1970: P. 2) 
 

Das viagens ultramarinas portuguesas restam-nos , hoje, obras consagradas para discuti-las, 
frutos da inspiração e reflexão de autores como Fernão Mendes Pinto e Mário Cláudio. O primeiro, 
narrador memoriali sta do século XVI, o outro, romancista contemporâneo, homens que se aventuraram a 
traçar linhas entre o imaginário e o real, conduzindo-nos “por mares nunca dantes navegados” ( 
CAMÕES, 1980, P. 2), ajudando-nos a repensar a identidade portuguesa, explorando através do olhar as 
diferentes trajetórias percorridas por seus personagens, ora ficcionais, ora reais. 

Iniciamos nosso estudo analisando o olhar que Fernão Mendes Pinto lança sobre a sua 
trajetória relatada em Peregrinação, narrativa considerada picaresca por alguns estudiosos da literatura, 
que se constrói com base nas memórias de seu narrador, obra que a princípio deveria ser apenas um 
registro de suas viagens, o qual seria deixado para a posteridade, para seus filhos, marcas de suas 
aventuras pelo Oriente. 

 
Deus tirar sempre a salvo, e pôr-me em segurança, acho que não tenho tanta razão de me 

queixar de todos os males passados, como de lhe dar graças só por este bem presente, pois me quis 
conservar a vida, para que eu pudesse fazer esta rude e tosca escritura, que por herança deixo a meus 
filhos ( pois só por eles é minha tenção escreve-la), para eles verem nela estes meus trabalhos, e perigos 
da vida que passei no decurso de vinte e um anos durante os quais fui treze vezes cativo, e dezassete 
vendido, nas partes da Índia, Etiópia... ( PINTO, 1972: P. 13) 

Entretanto, esta obra foi, na verdade, a  “condensação imaginária da realidade da expansão” 
(OLIVEIRA FILHO, 1991: P. 497),  em que o narrador/autor conta sobre suas deambulações, alternando 
os relatos reais com os imaginários do que viu nas muitas terras por onde passou. 

A Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, através de dois olhares, o da sátira e o da 
ideologia, ambos para representar o imaginário das navegações portuguesas, leva-nos a percorrer regiões 
desconhecidas pelos portugueses até então, porém o trajeto realizado não é o mais importante, mas a 
trajetória, o aprendizado do viajante. 

E o conhecimento adquirido por Fernão Mendes é percebido através de seu discurso 
proli xo, o qual apresenta-nos tudo o que vê e sente durante sua viagem. Algumas vezes, isso leva-nos a 
questionar se esse discurso, composto por períodos longos, não seria uma tentativa de conter o real, e ao 
mesmo tempo em que procura contê-lo, não obtém sucesso, escrevendo suas histórias com pormenores, o 
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que sobrecarrega a narrativa de detalhes. Tudo, na verdade, porque ele é um aventureiro do olhar, 
testemunha ocular, que revela através da escrita o que foi visto, forma também de rever, de rememorar, de 
imaginar. 

Por isto, podemos perguntar: até que ponto seria a história de Fernão Mendes Pinto real? 
Não seria fruto de seu imaginário? É possível que haja uma mescla de informações, provavelmente ele 
mistura aos fatos reais passagens criadas por sua imaginação para tornar a narrativa mais atrativa ao 
leitor, e por isso, cria histórias imaginárias e algumas vezes absurdas, embasadas no que vê, nos valores 
diferentes da vida dos nativos e na relação que estes estabelecem com a natureza e a religião. 

Há em Fernão Mendes uma crítica velada à forma como os portugueses lidam coma 
questão da compra de indulgências, do paraíso, um pedacinho do céu, a salvação eterna. Isto se dá através 
das referências feitas pelo autor às práticas exóticas e estranhas realizadas pelos Orientais, que encontram 
equivalência no Ocidente. Elas funcionam como um espelho, evidenciando is aspectos negativos da nação 
portuguesa.  

À medida que caminha, ou seja, que peregrina, ele vai mudando o tom, nem sempre o 
picaresco e o satírico se mantêm, alternam-se com relatos mais dramáticos, pois esse viajante está numa 
espécie de trajetória iniciática e, portanto, vai havendo uma transformação na forma como olha o mundo 
que a ele se apresenta. Em vários momentos temos seriedade e não a descontração e a graça muitas vezes 
apresentadas e, assim, ele conta o processo da conquista sob sua ótica, sem as máscaras do imaginário 
criado a partir delas. Passa a mostrar que no Oriente ninguém conhece as proporções territoriais de 
Portugal  e que o imaginam maior que o real, ele apresenta, ainda, a visão de que as conquistas 
empreendidas por Portugal foram fundamentadas na cobiça e na ganância, entretanto, mascaradas pela 
hipócrita desculpa da fé, deixando claro que se valendo do imaginário dos conquistados o conquistador 
ganhou território, pois se apoiou numa falsa grandeza e superioridade. 

Fernão Mendes é  um guia, que através de suas andanças mostra-nos o outro lado da 
história, contrário àquele criado pela ideologia oficial portuguesa. E para tanto, entre outras coisas, ele 
apresenta a história de Antônio de Faria, chefe de piratas, que se lança ao mar em busca de riquezas, 
procedimento comum na época. Na verdade, este personagem real/fictício descortina diante de nós um 
falso ideal, apresentado como motivação para as conquistas, o argumento de que tudo não passa de uma 
ação religiosa.  

Essa perspectiva mostra  o olhar etnocêntrico do português sobre os outros povos, o qual 
deixa clara a ideologia daquele povo, assim como sua moral, baseada nos valores religiosos que servirão 
de álibi para as injustiças praticadas. 

Todas essas questões serão retomadas por Mário Cláudio em sua obra Peregrinação de 
Barnabé das Índias, a qual já no título faz clara referência à obra de Fernão Mendes Pinto, Peregrinação. 
Ambas vão tratar das viagens marítimas e vão revelar os olhares que seus autores lançaram sobre elas. Se, 
no li vro de Fernão Mendes Pinto,temos como narrador o próprio autor, por se tratar em princípio de um 
relato autobiográfico, no li vro de Mário Cláudio teremos várias vozes se alternando no contar, ora um 
narrador onisciente, ora Barnabé, personagem de ficção e ora  Vasco da Gama, personagem histórico. 
Neste momento do trabalho, voltaremos nossa atenção somente para a personagem fictícia Barnabé, da 
obra Peregrinação de Barnabé das Índias, de Mário Cláudio, deixando nossas observações sobre Vasco 
da Gama para discussão futura. Estabelecendo possíveis relações entre Fernão Mendes Pinto, marinheiro 
real e Barnabé, marinheiro ficcional. 

O maior destes pontos,  acreditamos, é o rumo que estes dois personagens, o real e o 
fictício, tomam em suas viagens. Barnabé e o outro, Fernão Mendes, ambos viajando por caminhos 
desconhecidos rumo a um mundo novo. A viagem de Barnabé como a de Fernão Mendes é iniciática, pois 
este vai à busca de algum lugar onde se acomodar dentro de si mesmo, a empreitada externa serve apenas 
como pano de fundo para a sua verdadeira busca, para a sua viagem imaginária, ao íntimo de si mesmo. 
Neste caso, como já afirmamos em relação ao navegante real/ histórico, o trajeto não é mesmo 
importante, porém a trajetória o é, pois dela sairá o aprendizado: 
 

Na escumalha da tripulação da armada que ruma às Índias segue Barnabé, jovem grumete, 
[...], portador de um segredo que a noite não  vencerá. Com ele atravessa o mar e seus 
monstrengos, as tempestades de fora e de dentro, a euforia de se definir homem, e 
fragilíssimo como tal. Quem terá porém descoberto o caminho, e regressado a 
Lisboa?(CLÁUDIO, 1997) 

 

Como percebemos, Barnabé inicia sua viagem, sua peregrinação, numa referência 
intertextual com a obra de Fernão Mendes Pinto, porém as semelhanças  vão além do título e das 
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descobertas pessoais,  pois em ambas temos como protagonistas dois homens que após fugirem de casa, 
vivem à margem da sociedade, pessoas simples, que vêem na expansão uma forma de solucionar seus 
problemas. Assim, a história de vida de Barnabé e de Fernão Mendes,  apresentam muitas semelhanças, 
tais como a origem humilde, a partida da casa dos pais rumo à casa de um parente, a fuga da mesma. 
Ambos passam por inúmeras provações, até que alcançam o renascimento ao final, quando um enriquece 
e o  outro obtém lucros espirituais, encontrando os dois nas viagens a esperança de mudar os rumos de 
suas vidas. 
 

Tomando para princípio desta minha peregrinação o que passei neste reino, direi que até à 
idade de dez ou doze anos vivi na miséria e na estreiteza da pobre casa de meu pai na vila 
de Montemor-o-velho; um tio meu, parece que desejoso de me encaminhar para melhor 
fortuna, trouxe-me para a cidade de Lisboa, e pôs-me ao serviço de uma senhora de família 
bastante nobre, e de parentes assaz ilustres, parecendo-lhe que graças à valia dela e deles se 
poderia alcançar o que ele pretendia para mim. (PINTO, 1972: p. 14) 

 

Conhecendo que fora escolhido, a fim de navegar até à Índia, imagina-se a alegria que me 
preencheu, porque se a uma descobria o melhor meio de sustento, à outra me tomava à 
esperança enorme de enriquecer, e é que se não fartavem de me embalar neste sonho os que 
como eu, e pela graça do Senhor, tinham sido separados para a viagem, pintando-me as 
vantagens que nela residiam, e prometendo-me quase, e para tudo dizer num instante, a 
feli cidade terreal, [...]  (CLÁUDIO, 1997: P.91) 

 

Desta forma, Mário Cláudio retoma a viagem para as Índias e através dela demonstra os 
medos, receios e esperança daqueles  que dela fizeram parte, e irá ainda se aproximar novamente da 
narrativa de Fernão Mendes, por tematizar em sua obra, embora por outro viés, a questão religiosa, 
representada pela angústia por que passa Barnabé ao ser convertido, transformando-se em cristão-novo 
por exigência dos interesses religiosos e ideológicos do poder. Ocorrerá ao longo da narrativa inúmeras 
passagens que nos farão perceber as transformações por que passará Barnabé até render-se ao 
ecumenismo, numa alusão à possível convivência de variadas crenças, questão já indiciada no li vro de 
Fernão Mendes Pinto. 

Peregrinação de Barnabé das Índias vincula história e ficção para criar a sua narrativa, 
uma criação que nos permite revisitar a história e assim caminhar através dos tempos e espaços, por 
mares nunca dantes navegados (CAMÕES, 1980: P. 2). Cria-se, assim,  entre o autor e aqueles que 
revisitam uma dívida, pois vão partilar um discurso, mesmo que esse seja por Mário Cláudio modificado, 
reescrito, reeditado. Este romance confronta paradoxos e, como diz Linda Hutcheon, essa postura pós-
modernista de confrontação é contraditória. Na verdade, esta obra é uma revisão da história sob a ótica 
contemporânea, a qual lança através do passado histórico conhecido um olhar crítico sobre a sociedade 
portuguesa, criando um romance que dialoga com outras obras literárias através da poli fonia presente no 
texto, estabelecendo o processo intertextual com as mesmas. 

Percebemos que neste romance o autor não deseja trazer verdades absolutas, mas confrontar 
histórias, o que nos leva a atentar para as várias vozes narrativas. Quem narra a verdadeira história da 
peregrinação? Ela é real ou imaginária? Essa dúvida que percorre toda a trajetória de nossa leitura 
desvenda-nos não um romance, mas vários ao final, porque somos o outro peregrino, aquele que trilha 
simultaneamente os dois caminhos. 

No li vro de Mário Cláudio o texto vai se construindo à medida que o autor vai costurando 
os retalhos de tecidos representados pelas vidas das personagens, as quais se ligam pelas semelhanças ou 
diferenças existentes entre suas histórias pessoais e as relações que mantêm com a história do país. Desta 
forma, ele vai construindo um texto dinâmico, que apresenta a complexa convivência com obras 
aparentemente diferentes se consideramos a linguagem, mas que contudo possuem semelhanças que não 
podem ser ignoradas e são evidenciadas ao leitor através do dialogismo estabelecido entre os textos. 

Nestas viagens, percebemos ainda que ambos deslumbram-se com tudo aquilo que vêem e 
vivenciam, com as diferentes relações das terras descobertas  com questões como religião e sexo, entre 
outras. Ressaltamos, também, o tom memorialístico adotado pelos dois autores  Fernão Mendes por 
compor suas histórias através das memórias de suas vivências de viagens e Mário Cláudio por trazer 
Barnabé, que recorda a sua própria trajetória, a qual às vezes, é apresentada pelo narrador em terceira 
pessoa, o mesmo que conta em tom memoriali sta a história de Vasco da Gama desde a infância até a 
velhice, início desta obra. 
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A dimensão testemunhal dos textos mescla-se à imaginação e ao real manipulando a escrita 
sobre a história portuguesa. Nelas, os viajantes lançam olhares sobre a cultura do outro e sucumbem as 
imagens que constroem sobre eles, porém configura-os como diferentes que precisam se tornar iguais a si, 
demonstrando o caráter imperiali sta em algumas passagens das obras. 

Concluímos, portanto que “a intertextualidade é pois uma máquina perturbadora” (JENNY, 
1998: P. 45). Ou seja, não permite que os sentidos sosseguem e que os “cli chês” triunfem em detrimento 
de um trabalho de transformação. Isso permite que não nos fechemos em lugares comuns e repetiti vos. 
Sendo assim, qualquer citação intertextual marca as deslocações paranomásticas que atingem os sentidos. 
Permite-nos atentar, ainda, para o fato de que mesmo partindo de propostas diferentes, Fernão Mendes 
sem intenção de ficcionalizar e Mário Cláudio com a intenção de escrever uma obra de ficção, ambos 
misturam o real e o imaginário, afinal  as viagens aqui apresentadas começaram no imaginário de seus 
idealizadores, mas foram enxertadas com passagens reais, enriquecendo a ficção de ambos, surgindo, 
assim, as peregrinações intertextuais, a “máquina Perturbadora” ( JENNY, 1998: P. 3), que nos 
impulsiona a ler mais e mais, buscando as outras obras as quais fazem referência para responder a nossos 
questionamentos sobre onde começa ou termina o real e o imaginário. 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é demonstrar que toda viagem começa ou acaba no imaginário do 
homem: “ O homem sonha, a obra nasce” , já dizia Fernando Pessoa. Assim surgiram as grandes 
peregrinações textuais, como a de Fernão Mendes Pinto ou a de Barnabé, personagem de Mário 
Cláudio: ambas foram idealizadas e surgiram para perpetuar, através da escrita, as grandes viagens, 
reais ou fictícias. Se a viagem de Fernão Mendes Pinto foi real, mais tarde ela foi manipulada pelo seu 
imaginário e transformada em objeto do imaginário de outros autores, como Mário Cláudio que, 
recriando as viagens reais/imaginárias do autor do século XVI, apresentou-nos novos mundos, tecidos 
através de intensa intertextualidade, “ a máquina perturbadora” que nos instiga a refazer novos 
percursos através da li teratura. 

 
PALAVRAS-CHAVE: intertextualidade; viagens; peregrinações; real/imaginário. 
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ABSTRACT: This paper aims at demonstrating that the short stories "As laranjas", by Teolinda Gersão, " 
A cabeleira", by Inês Pedrosa, and "A filha do mercador", by Maria Isabel Barreno, attempt to retrieve 
the ambiguity of imaginary representations fixed by Salazar's propaganda, according to which "only 
what is known to exist exists", and "what seems is".  
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0. Introdução 
Este estudo se insere no tópico “O espaço imaginado”, na temática “As poéticas e o 

imaginário”, apresentado ao XIX Encontro da ABRAPLIP. Começo por isso com a tentativa de esclarecer 
o conceito aqui usado de imaginário, lembrando o título atribuído a esta mesa: “Esvaziamento do mito, 
saber da escrita na literatura portuguesa contemporânea”.  
 

1. Considerações sobre o imaginário 
Segundo Castoriades, as significações imaginárias podem assumir o lugar do fundamento 

primário mítico, o que parece ter sido tentado pela ditadura salazarista, em Portugal, através da retomada 
de mitos como o do nacionalismo corporativista e do Estado forte. “Só existe o que se sabe que existe”, “a 
aparência vale pela realidade”, “o que parece é”, são frases de Salazar que explicam a sua preocupação 
em encenar certezas ideológicas na família, nas escolas, nas aldeias, nas oficinas, nas ruas, no lazer e no 
quotidiano, com uma propaganda assumida pelo Estado através de enormes cartazes, do rádio e do 
cinema, em grandes espetáculos político-culturais. Se a exibição do caráter de representação da literatura 
é um artifício irônico que marca a produção portuguesa desde o Romantismo, é interessante observar que 
o conto português contemporâneo tem usado o que poderia ser visto como paródia ou pastiche dessa 
pregação salazarista, ao utilizar a questão da leitura e a divergência de vozes intra e extradiegéticas para 
apontar contradições, esvaziar mitos e valorizar a trama textual e o saber da escrita. 

Wolfgang Iser1 diz que o imaginário não seria apenas um transbordar de fantasia, ou um 
mundo de imagens, ou a capacidade de concretizar o que é ausente mediante um panorama de idéias, ou 
uma percepção debilitada e decaída do mundo. Lembra então que, na evolução do conceito de imaginário, 
observa-se que perspectivas filosóficas e antropológicas viram-no inicialmente como resultado da 
imaginação percebida como faculdade e denominada capacidade mágica da alma (Hume), ponte que liga 
razão e sentidos (Fichte), ou ainda poder de formar imagens ideais ou de tornar presentes coisas ausentes. 
Iser lembra que no século XVIII pensava-se que tudo na imaginação vem de alhures; o empirismo 
atribuiu-lhe a atividade combinatória e posteriormente viu-se a imaginação assumir cada vez mais o 
caráter de processo.  Nos sucessivos ajustes do conceito, passou-se a observar a relação do imaginário 
com o discurso e com os mitos2 – essas marcas dos códigos culturais, responsáveis afinal pela transmissão 
e manutenção das tradições e das verdades de povos e nações. 

Com Sartre, a perspectiva da imaginação como faculdade foi substituída pelas 
manifestações múltiplas de um imaginário visto como forma excepcional das possibilidades da 
consciência e de uma criatividadade capaz de produzir, pela ideação, algo que não existe ou que existe em 
outro lugar.  Manifestado como um jogo de deslizar e oscilar de sua instância ativadora, um imaginário 
insondável passa então a traduzir-se na infinitude de um movimento de utilidade e rejeição imprevisíveis, 

                                                 
1  Iser acompanha a evolução do conceito de imaginário, visto como faculdade, ato de consciência e 
imaginário radical e passando por, entre outros: Aristóteles, Hume, Goethe, Fichte, Kant, Tetens, 
Wittgenstein, Coleridge, Sartre, Freud, Lacan e Castoriades.  Cf. ISER (1996: 243-276).  
 
2  Platão liga mitologia a poeisis, tanto na acepção de “contar mitos”, quanto na de “fabricar mitos”, pois 
o mito é jogo (sério), situa-se nos domínios da persuasão, sendo a sua linguagem de natureza retórica. 
Segundo José Américo Motta Pessanha, o mito se distingue da história não apenas por ser rememoração 
da Origem, sem preocupação com a seqüência ou a cronologia horizontal de eventos do tempo humano; 
distingue-se também por usar expressões indefinidas, que indicam não ter nem pretender ter qualquer 
rigor, qualquer precisão de datas ou épocas. Cf.: Pessanha (1988: 289). 
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confirmando a não-predeterminabilidade e a imprevisibilidade que lhe são peculiares e que, em princípio, 
constituem as condições de seu jogo.   

A concepção de “imaginário radical”, de Castoriades, traz novos elementos a essa discussão 
sobre o imaginário, que não seria “uma imagem de”, mas uma criação contínua, sócio-histórica e 
psíquica, essencialmente não determinada de figuras / formas / imagens que subjazem a cada fala de algo: 
o que denominamos ‘realidade’ e ‘racionalidade’ são obras suas.  Nessa perspectiva, o imaginário é o que 
possibilita a automodificação da sociedade, que também necessita do imaginário, pois a sociedade 
enquanto instituição se constitui, em princípio, através dele. 

As significações imaginárias não têm portanto como correspondente um determinado 
significado; por outro lado, nenhum conteúdo original da vida social existiria independentemente das 
significações imaginárias e das instituições por elas produzidas, que são, no entanto, de natureza 
peculiarmente ambígua: de um lado, têm caráter de postulados, o que implica uma seleção de facetas de 
referência; por outro lado, ultrapassam essa fixação por não ter um núcleo de significação. Pode-se 
concluir, nesse sentido, que as significações imaginárias sociais nada denotam, embora possam conotar 
quase tudo.  

Será importante então relacionar imaginário e mítico: Castoriades diz que o imaginário 
pode tomar o lugar do fundamento primário mítico, embora, “no caso do imaginário, o significado a que 
se refere o significante é, enquanto tal, quase sempre incaptável e seu modo de ser é, por definição, um 
modo de não-ser” (Iser, 1996: 248).  É que, transformadas em mitos, as significações imaginárias podem 
tornar-se retoricamente úteis a estruturas de dominação; nesse caso simulam-se para elas significados 
fixos, ou fixam-se-lhes os significados que interessam, o que as transforma em instrumentos de poder.  

Os relatos míticos em que se transformam as significações imaginárias buscam afirmar o 
seu estatuto de “verdade”, explicando fenômenos da condição humana e das instituições sociais numa 
perspectiva retoricamente “natural” – capaz por isso mesmo de reprimir, ideologicamente, a colocação de 
questões.  Elaboradas pela literatura, essas significações imaginárias podem entretanto ter recuperada a 
sua ambigüidade constitutiva, desnudando-se os artifícios retóricos de sua fixação e a divergência 
desmistificadora de vozes com que se tece a sua trama textual.  
 

2. Significações imaginárias e representação na Literatura Portuguesa Contemporânea 
Parece ser isso o que acontece na Literatura Portuguesa Contemporânea, que se ressente 

ainda de uma ditadura que impôs à sociedade valores e normas de comportamento, reprimindo-lhe a 
criatividade e atribuindo “verdades” a significações imaginárias úteis à dominação do povo e ao 
fechamento da nação.  Entre os artifícios usados nesse sentido pelo salazarismo estariam certamente os 
que visavam à valorização da religião e da família, com idealização de uma mulher reprimida em seu 
erotismo e em qualquer afirmação de sua individualidade e alteridade, como se pode deduzir do estudo 
que faz Fernando Rosas dos princípios fundamentais da mencionada ditadura, questionados pela 
revolução política que culminou com o 25 de abril. Princípios que se poderiam resumir, no que interessa a 
este estudo, aos mitos do nacionalismo corporativista – legitimado, entre outros fatores, pela religião e 
pela família –, e o do Estado forte – marcado pelo autoritarismo e pelos poderes especiais de seu chefe 
político, representado também certamente no conservadorismo da família. 

É verdade que, desde o Romantismo, com a ironia romântica, a Literatura Portuguesa exibe, 
de modo geral, a sua consciência de ser uma representação construída, o que pode ser observado, por 
exemplo, na ficção de Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós.  É o que acontece, de forma muito 
elaborada, nestes  contos de que aqui me ocupo: tomando como base uma proposta de representação de 
utilidade ideológica e deixando entrever os jogos de enganos com que se elaboram, eles não apenas 
expõem e desconstroem a fragilidade das significações imaginárias que os sustentam, como recuperam a 
ambigüidade desses significados, exibindo o esgarçamento desse tecido que o salazarismo queria forte e 
indestrutível. 

Como pretendo demonstrar, nesses contos parece haver um trabalho de descontrução da 
fixação de significações imaginárias em que se baseiam mitos, que não são propriamente salazaristas, mas 
que foram certamente incentivados e reforçados pela política do Estado Novo, em Portugal.  

Um dos mitos mais importantes tem mesmo como objetivo a valorização da família, com 
idealização e repressão da mulher, de que são exemplo os três contos de que tratarei aqui:  ”As laranjas”, 
de Teolinda Gersão, do livro Histórias de ver e andar, de 2002, “A cabelereira”, de Inês Pedrosa, 
publicado na coletânea Os 7 pecados capitais, de 1998, e “A filha do mercador”, de Maria Isabel Barreno, 
de O círculo virtuoso , de 1996.  
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3. “As laranjas”, de Teolinda Gersão  
Em “As laranjas”, de Teolinda Gersão, a narrativa se faz por uma voz não identificada, que 

traz a história do casamento da mãe, como contada por ela às filhas, evidentemente com o objetivo de 
apresentar-lhes um  modelo a ser seguido. Exe mplo negativo seria o da ex-namorada do pai, tão 
“oferecida e descarada” que ele, assustado, rapidamente se tinha posto “ao fresco” (Gersão, 2002: 67), 
embora isso lhe significasse a perda do emprego, pois a moça era filha de seu patrão. Durante muito 
tempo, comenta a voz narrativa, “a história da namorada manteve-se como a mãe contava” (p. 68), até 
que, com a mudança dos costumes, as filhas começaram a ter opiniões e passaram a julgá-la mal contada, 
para o que concorreu o aparecimento da dita ex-namorada, com quem esbarram a mãe e o pai, na porta de 
casa.  

Um novo capítulo acrescenta-se então à história da família: em vista da alegria da tal ex-
namorada, a mãe sente-se superior e segura, e por isso resolve convidar o casal a entrar, o que faz com 
que se acabe “a provisão de bolos na despensa” (p. 69), observação que contrasta com a descrição da 
figura da ex-namorada: ela “enchia a sala com a sua presença e o seu perfume, a sua roupa cara (...), as 
suas pulseiras brilhantes, os seus brincos e colares, o seu casaco de peles (...) as suas histórias de viverem 
em Lisboa” (...) e “de terem uma quinta ali perto (...) onde tinham plantado laranjais”, como informa o 
marido. (p. 69).  

As filhas se impressionam com a figura e a presença da namorada, observando o contraste 
entre a falta de alegria de sua casa, em que até os bolos eram contados, e a exuberância daquele casal que 
parecia curtir a vida, tendo tempo para estarem juntos em Lisboa, nas quintas e nas viagens. Notando que 
“a mãe parecia cada vez mais magra e pálida”(p. 70), sentem uma efervescência no ar e ficam esperando 
que de repente alguma coisa exploda.  Depois, através das laranjas enviadas à família, a namorada parece 
voltar, e com ela há uma nova subida da temperatura emocional da casa, porém sem nenhuma 
conseqüência, diz a voz narrativa, pois isso nada teria certamente a ver com a separação dos pais, anos 
depois.  

O conto superpõe assim, ironicamente, duas vozes: uma, não identificada, certamente por 
reproduzir uma história mítica, traz certezas e ensinamentos – significados – que a avó teria transmitido à 
mãe e que a mãe passava para as filhas, com valores como o da virgindade, em função da qual a mulher 
devia fingir desinteresse e ser esquiva diante do homem.  Segundo essa voz, o fato de o casamento dos 
pais não ter dado certo era uma ironia da vida, que “está cheia de ironias e se diverte a pregar partidas, à 
traição, não pode a gente fiar-se nela.” (p. 67)  Parece ser também essa a voz que diz, no final do conto: 
“Nada aconteceu depois disso, para além de comerem as laranjas”. (p. 70) 

A outra voz, que coloca em dúvida a primeira e lembra que o desinteresse fingido podia ter 
como base o desinteresse real, insinua que por isso mesmo o casamento não teria dado certo: fala da 
mudança dos tempos e dos costumes e, introduzindo na narrativa o tempo histórico, dá razão à 
desconfiança das filhas em relação à história da mãe, desvelando-lhe o caráter de representação 
construída que tenta passar mentira por verdade. Mostra ainda os enganos embutidos na propaganda, bem 
como a artificialidade das certezas arbitrariamente erigidas sobre significações imaginárias.  
 

4. “A cabelereira”, de Inês Pedrosa 
Também “A cabelereira”, de Inês Pedrosa (In: Ventura, 1998: 37-43), tem uma estrutura 

irônica em que se superpõem vozes narrativas: a primeira é a da personagem narradora, que conta a sua 
história de mulher reprimida em qualquer afirmação de sua individualidade e alteridade.  Segundo a 
personagem, desde criança aprendera ela a ser dócil e submissa, a falar baixo, a fazer felizes os outros 
porque só assim poderia ser feliz.  Por isso mesmo, e para não ser malcriada, desde os quatro ou cinco 
anos aceitara os beijos molhados e pegajosos do tio, e depois deixara que ele lhe mexesse no corpo e lhe 
fizesse doer, pois a mãe lhe ensinara que “as meninas pequenas não têm opinião (...): “Há coisas que 
fazem doer mas fazem bem aos meninos. Os crescidos é que sabem”. (Pedrosa, 1998: 39)   O consolo da 
narradora-personagem eram as lágrimas, que aliás abriram caminho para o seu casamento, porque 
constituíram a sua reação, quando se assustou com os gritos do futuro marido e teve a sua ira 
descarregada também sobre ela. A conseqüência foi um ramo de rosas com um cartão, um jantar, uma 
paixão e um casamento, como nos contos de fadas.  

Mas logo voltaram os motivos para lágrimas, pois o marido chegou a levar para casa “a tal 
menina do Tempo”, que fugiu espavorida à chegada da narradora-personagem. Buscada novamente na 
casa do pais, decide ela então ter uma criança. “Não foi para o prender. Foi para não ter medo de o perder.  
Para fazer nascer um amor absoluto, imune às traições. Comecei a sonhar com o sorriso do meu bebé, 
com os seus abraços. Seríamos tudo um para o outro.” (Pedrosa, 1998: 39) 

Afrontado por aquela gravidez, apesar de acalmado constantemente pela mulher – essa era 
a sua função, como ela diz, o seu encanto para ele – o marido não aguenta aquela barriga que parecia 
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agredi-lo, principalmente quando sabe que não se trata de uma gravidez por engano e, mostrando o seu 
poder, acaba com essa criança aos pontapés. Desolada, a personagem-narradora afirma relacionar 
imediatamente a morte do filho com a morte do pai, e culpa-se por não ter sido capaz de impedir as duas 
mortes, pois não conseguira proteger o filho e nem tinha atentado para o sonho premonitório em que via o 
pai ir-se embora nadando num lago azul.  

Incapaz de denunciar o marido, mesmo porque não podia crer que alguém acreditasse “que 
o mais brilhante dos pivôs de televisão batia na mulher”, se aquilo se soubesse na televisão seria ela a 
despedida, pois “uma documentalista é fácil de substituir, um líder de audiências é que não" (...). 
Dizendo-se incapaz de ser uma lutadora, a personagem busca reafirmar-se como uma boa rapariga: 
 

fazia o que me mandavam, dizia se faz favor e muito obrigada, escolhia a última fatia de 
bolo, aquela que já não tinha a cobertura de chocolate, no cinema era a última a sentar-me 
para dar os melhores lugares aos outros, no trabalho estava sempre disposta a trocar de 
turno com alguém que precisasse da ponte de um feriado para ir recarregar as baterias. 
Nunca sofri de stress, era como se não tivesse tempo para pensar nisso. (p. 41) 

 

Fazia assim jus à sua família, que era de gente conciliadora, pois ali “Ninguém ameaçava 
ninguém, os desentendimentos acatavam-se na maior tranqüilidade” (p. 41).  Até o golpe dado pelo tio 
sobre a herança da avó “deu-se sem alarde, com grande compostura”; como já se viu, o abuso sexual do 
tio na sobrinha aconteceu sem que alguém tomasse qualquer providência, e a tia ainda ficava com um ar 
divertido, quando o tio dizia, a propósito de alguma cara nova na televisão: “Esta? Esta só eu e o comboio 
de Sintra é que não lhe passaram por cima.” (p. 42) 

O pai não era diferente:  
 

Preferia viver na sombra para não suscitar invejas (...), no fundo era um amoral – nada lhe 
interessava a não ser a harmonia à sua volta. (...) Gostava da minha mãe e de mim, porque 
éramos também assim, pessoas suaves que nem sequer se arriscavam a ser doces. De modo 
que eu não me ajeitava com a palavra não, nem era enfática no sim.” (p. 43) 

 

A doçura e submissão da personagem-narradora, entretanto, pode ser vista em muitos 
momentos como uso do que pregava Salazar: “a aparência vale pela realidade”, “o que parece é”.  
Embora apregoe a sua constante obediência e docilidade, que seria a mesma do mundo das mulheres, 
diante dos homens que tinham “A mania do controlo, da chefia, da guerra e dos heróis” (p. 39), a 
personagem mostra a sua ambigüidade quando conta a rebeldia que a tesoura representou para ela, desde 
cedo, pois cortava o cabelo toda semana, para que ele não crescesse, marcando assim a preponderância de 
sua vontade contra a do pai. Na adolescência, a personagem conta que aprendeu a esquivar-se do tio, 
como se usasse uma tesoura para cortar-lhe as investidas. E depois é com a tesoura que ela se livra do 
marido que novamente a ameaçava, desta vez por causa da consistência do purê de batatas.  

Também as lágrimas, que ela diz representarem para ela alívio e consolo e com as quais 
comovia os homens, tendo mesmo com elas conquistado o marido, ambiguamente eram ao mesmo tempo 
a sua “riqueza”, as suas “jóias” e a arma com que atingia os seus objetivos, pois “Os homens comovem-se 
com o choro das mulheres, desde que não seja muito repetido.” (p. 39) 

Mas é principalmente com a significação imaginária do significante filho que a 
personagem-narradora deixa entrever o seu desejo de dominar o mundo masculino, pois afirma que, de 
repente, parecia-lhe  
 

que o poder de gerar um novo ser era uma força feminina que devia ser exercida. Contra 
ninguém, só a favor do futuro. Do prolongamento da infância através da vida. Afinal de 
contas, esse poder fora oferecido às mulheres, um poder tão grande que tinha acabado por 
enlouquecer os homens. A mania do controlo, da chefia, da guerra e dos heróis vinha do 
pavor dos homens diante dessa cumplicidade biológica das mulheres com as gerações 
futuras. O que pode um homem diante do amor de um filho por aquela que o gerou? Como 
se liberta um homem da paixão aterrorizada pelas entranhas onde morou? (p. 39-40).  
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Toda a docilidade da personagem aparece assim como uma representação, um artifício, 
uma manobra, funcionando também o seu discurso como uma propaganda enganosa que procura 
convencer a sua narratária / cliente, para reverter o sentido das significações imaginárias que atribuem ao 
homem a superioridade, o poder e a dominação. De sua posição privilegiada relativamente à ficção, a 
autora chama a atenção do leitor para essas manobras ideológicas que visam, mais uma vez, à dominação 
e não ao entendimento.  

 
Se no conto “As laranjas”, de Teolinda Gersão, o leitor pode perceber, através da análise, 

que a história da mãe é enganosamente forjada para repetir modelos míticos e fixar significações 
imaginárias úteis à ideologia, também em “A cabelereira” podemos perceber as contradições da voz 
narrativa e uma outra leitura possível de seu texto, que procura apresentar “verdades” através de um 
discurso enganador. A análise do discurso da personagem-narradora do conto desnuda as manobras 
retóricas com que ela tenta convencer a sua narratária, mostrando-se como vítima, principalmente do pai 
(que seria um amoral), do tio (que seria um mau caráter) e do marido, o grande monstro que precisaria 
mesmo ser destruído. 

Uma outra voz revela no conto, assim, o engano de uma personagem que luta com armas 
erradas para a própria afirmação: em vez de batalhar para a recuperação da dignidade feminina, lutando 
para desvelar os jogos retóricos com que a sociedade a mantém subjugada, utiliza os mesmos jogos e 
reafirma sentidos atribuídos às significações imaginárias, sem preocupar-se com a recuperação de sua 
ambigüidade constitutiva.  Dirigindo-se ao leitor extradiegético, essa outra voz aponta os artifícios 
retóricos do mito que se mantém na voz da personagem-narradora, que fala para um narratário, leitor 
intradiegético, tornando evidente assim a divergência desmistificadora de vozes com que se tece a trama 
literária do conto de Inês Pedrosa. . 
 

5. “A filha do mercador”, de Maria Isabel Barreno 
O último conto de que tratarei aqui intitula-se “A filha do mercador”, e foi escrito por 

Maria Isabel Barreno (1996: 45-70). Também este se aproxima do mito e do conto de fadas, pois trata de 
significações imaginárias ideologicamente fixadas.  A aproximação do conto com o mito fica evidente 
desde a primeira frase do conto: “Foi em tempos antigos, ou terras distantes, tanto faz”. (Barreno, 1996: 
45)  Trata-se de tempos imemoriais, de rituais iniciáticos e do eterno retorno, como mostra a estrutura do 
conto, dividido em nove partes, todas elas iniciadas por “Era uma vez”. “Era uma vez um rico mercador”, 
“Era uma vez a mulher dum rico mercador”, “Era uma vez uma filha de um rico mercador desaparecido”, 
“Era uma vez um mercador que voltou para casa”, “Era uma vez uma criança cujos pai e mãe haviam sido 
roubados e assassinados por um bando de piratas”, “Era uma vez uma jovem, filha de um mercador”, 
“Era uma vez dois jovens que, quando se viram nessa primeira vez (...)”, “Era uma vez um sultão que 
começou a ouvir boatos e rumores (...)” e, finalmente, “Era uma vez um casal de mercadores”.   

O conto parece localizar-se, portanto, no plano do mito e da verdade dos costumes, como se 
vê com o personagem-mercador, para quem a verdade deve ser sempre preservada: trata-se de homem 
severo, cioso da boa moral, segundo a qual as mulheres vivem para o lar, sempre dependendo da força, da 
coragem e da prudência dos homens. Na sua perspectiva, as mulheres seriam sempre frágeis, emocionais 
e curiosas, por isso necessitadas de proteção.  Confirmando o mito, o mercador, mesmo aprisionado por 
piratas, consegue depois de muitas aventuras voltar para casa para cumprir a sua função de chefe protetor, 
com a ajuda de seu suposto algoz, a quem promete a sua filha, linda como o sol (e rica, pois ele afirma 
também ser um homem muito rico).  

É pois em vista de seus princípios morais que o mercador se irrita, quando chega a casa e vê 
mudanças, pois deveria, segundo ele, estar tudo como antes. Tem mesmo um momento de vertigem, ao 
saber que há um novo dono na casa. Teria a mulher tido a audácia de casar-se de novo?  Teria a filha se 
casado sem o seu consentimento? Quando a moça lhe conta que se vestira de homem e se transformara 
em mercador, para preservar vida e casa, ele se tranqüiliza: afinal, houvera apenas fantasias de uma jovem 
inexperiente, a tradição podia ser mantida e a sua palavra podia ser cumprida, com o casamento da filha 
com o ex-pirata que lhe salvara a vida.  

Apesar de suas questões, a moça é grata, afinal, pela vida do pai e resolve aceitar o seu 
salvador e contar-lhe a sua experiência e o seu desejo de continuá-la; fascinado, o ex-pirata aceita a 
proposta de que ela continue a sua dupla vida (de mercador fora de casa e de mulher recatada em casa), 
apenas com um breve esclarecimento: ambos se alternariam nos papéis representados.  

O segredo une então cada vez mais o casal, até que o sultão de terras distantes o coloca à 
prova, intimando os dois a apresentarem-se juntos, cercados de pompa e circunstância. Termina assim 
aparentemente o mistério que constituía uma ameaça aos costumes (e aos poderes estabelecidos), ficando 
“todos satisfeitos com a prova daquela dupla existência, daquelas duas existências separadas” (p. 69).  
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Num tom de segredo o narrador confidencia ao leitor, entretanto: “Nunca ninguém soube, evidentemente, 
que fora ele que se apresentara como ela e vice-versa” (p. 69).  

Assim como o antigo mercador, também o casal de jovens conta, portanto, com a 
credulidade dos assistentes de sua representação, os quais acreditam, por exemplo, que o mercador e o ex-
pirata, na sua fuga, tiveram o auxílio de golfinhos e da tempestade.  O casal também parece ter aprendido 
pela cartilha de Salazar: “Só existe o que se sabe que existe”, “a aparência vale pela realidade”, “o que 
parece é”, isto é: a “verdade” depende da  confiabilidade e, especialmente, da capacidade de convencer.   

Além de sua estrutura mítica, a história de Barreno aproxima-se também, assim, do conto 
de fadas que guarda o destino de amor e a promessa de felicidade, trazendo ainda as maravilhosas 
aventuras de um herói de origem humilde (o órfão criado pelos piratas) que se torna o salvador da 
princesa e de seu pai, cumprindo a função de assegurar a continuidade da tradição (e do poder 
estabelecido).  

Numa outra perspectiva, entretanto, o que ressalta no conto de Maria Isabel Barreno é o seu 
caráter ficcional, a invenção e o fingimento com que se constrói a realização profissional da filha do 
mercador e a reconstrução, por ela operada, da prosperidade da família.  Também a felicidade do jovem 
casal tem como base o fingimento, pois alternam-se os amantes no papel de homem e mulher, mantendo-
se entre eles o segredo de sua dupla identidade e a lembrança de passados remotos em que se misturavam, 
sem saber quem teria sido protagonista das histórias lembradas.  

Observa-se, assim, que é como se o conto fosse narrado por duas vozes:  uma que referenda 
o mito e o conto de fadas, outra que chama a atenção para a presença de dados inverossímeis e para os 
numerosos fingimentos e artifícios com que se articula a narração, entre os quais podem ser citadas 
referências a outras narrativas, numa intertextualidade que convoca o leitor a entender veladas lembranças 
de outros textos, como a Odisséia, o Frei Luís de Sousa , de Garrett, e tantos maravilhosos contos de fadas 
orientais. Essa outra voz coloca-se como uma consciência em ação, num trabalho que exibe o seu trabalho 
de escrita e joga ambiguamente com as significações imaginárias.  
 

6.  De encenações e representações: máscaras camufladas e máscaras exibidas 
Essa duplicidade de vozes aproxima o conto de Maria Isabel Barreno dos outros aqui 

analisados: a diferença está no fato de que, em “A filha do mercador”, o narrador apresenta personagens 
conscientes de seu papel ambivalente e enganador: se elas escondem das outras personagens os seus 
artifícios, são eles revelados ao leitor, que as vê agir no procênio, mas também atrás dos bastidores.  Em 
vez de dar às personagens papéis prontos relacionados com o poder, como o da mãe, de “As laranjas”, e o 
da cabelereira, do conto de Inês Pedrosa, Maria Isabel Barreno faz com que suas personagens simulem a 
criação de seu próprio script, que parece repetir as significações imaginárias, repetindo na verdade apenas 
o jogo de enganos com que se elaboram as estruturas de dominação.  

A história da filha do mercador se diferencia, portanto, das outras aqui analisadas, na forma 
de lidar com as significações imaginárias. Nos outros contos existem personagens que acreditam em 
“verdades” definidas e estáveis, referendadas por suas próprias histórias: a mãe, no conto “As laranjas”, 
de Teolinda Gersão, está certa de que todos acreditam na sua história de amor com o pai. A cabelereira, 
do conto de Inês Pedrosa que tem esse nome, como mostra o seu relato para a outra prisioneira a quem se 
dirige, enquanto lhe corta o cabelo, pretende que todos a vejam como vítima, como ela pretende ver-se, 
acreditando na própria docilidade e submissão. A máscara usada por essas personagens lhes está “pegada 
à cara”, como diria Fernando Pessoa, pois elas nem percebem que a usam. 

Diferentemente dessas personagens, a filha do mercador e seu marido planejam 
conscientemente os jogos de enganos, como se elaborassem as reflexões de  Nietzsche em 1873: “as 
verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são” (Nietzsche, 1983: 56).  Por isso, a sua história 
pode desnudar e desmistificar significações imaginárias tradicionalmente estruturadas a serviço do poder, 
como as que definem rigidamente os papéis masculinos e femininos.   Artistas criadores de sua própria 
ficção, eles usam o potencial da representação para recuperar a ambigüidade constitutiva das 
significações imaginárias, arriscando-se como funâmbulos num equilíbrio instável, exibindo máscaras 
transparentes que exibem a própria artificialidade.   

Se as personagens de Teolinda Gersão e Inês Pedrosa se enredam, com a sua ficção, nas 
tramas de míticas significações imaginárias, continuando presas às convenções sólidas que determinam a 
mentira em rebanho, num estilo que é obrigatório para todos, como diz Nietzsche, a mercadora e o 
mercador de Maria Isabel Barreno podem criar uma história em que se libertam de verdades estabelecidas 
e do estigma da servilidade e da repetição de papéis, fazendo o esvaziamento do mito para exaltar os 
múltiplos poderes do jogo e da representação, especialmente porque funcionam conscientemente como 
autores e atores dessa representação.   
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Apesar das diferenças, pode-se concluir que os três contos analisados contam com a ironia 
para fazer divergir suas vozes narrativas, constituindo-se como poderoso estímulo à manutenção da 
ambigüidade que caracteriza, naturalmente, as significações imaginárias. Contam portanto com a 
participação do leitor para perceber os jogos de enganos com que se repetem ou desconstroem míticas 
significações imaginárias, recuperando a ambigüidade dessas significações, por vislumbrar não apenas a 
sua encenação, mas a construção de sua representação e a tessitura de suas tramas textuais.  
 

RESUMO: Pretende-se demonstrar que os  contos “As laranjas”, de Teolinda Gersão, “A cabelereira”, de 
Inês Pedrosa e “A filha do mercador”, de Maria Isabel Barreno, buscam recuperar a ambigüidade de 
representações imaginárias fixadas pela  propaganda salazarista, que pregava: “só existe o que se sabe que 
existe”; “o que parece é”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ironia; Ambigüidade narrativa; Teolinda Gersão; Inês Pedrosa; Maria Isabel 
Barreno.  
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ABSTRACT: From the distopia of silence to the musical counterpoint, Teolinda Gersão's work questions 
the limits and possibilities of the language in the narrative.Through insubmissives characters to the 
effective order, her learning novels aim the art as a possible transcendence in a world lowered to the 
change value. In Os Teclados, the narrative's linearity of a seemingly simple tale is what she offers to the 
reader, in change of a disturbing reflection on of art and life's senses. 
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Publicada em 1999, a obra Os Teclados, de Teolinda Gersão, a partir do próprio título, 
parece dialogar com o romance de estréia da escritora, O Silêncio, de 1981. Neste primeiro romance, a 
heroína Lídia vive o drama da incomunicabili dade com um universo de valores e uma ordem pré-
estabelecida onde as palavras destroem o nexo possível entre o eu e o outro. Trata-se de uma narrativa 
bastante fragmentada, que tematiza e mimetiza a falência da palavra: nela o silêncio é sintoma da 
linguagem adoecida, "uma comunicação sempre mínima, as pessoas circulam, eficientes, em círculos 
cada vez mais fechados, interiorizaram a tal ponto o universo de não-palavras que as circunda que 
acabaram por emudecer por completo.'' (p.113)". 

O ponto de partida da ficção de Teolinda é, portanto, curiosamente, a criação do que 
podemos chamar da distopia do silêncio, um mundo irrespirável da razão e do utili tariamo, onde a mulher 
funciona como agente sublevante da ordem famil iar _ Lídia é uma mulher que desarruma e abandona a 
casa e, inadaptada que é à rotina do casamento. Em seu solipsismo, evade-se para o imaginário sem 
interlocução, num discurso que o marido e a sociedade interpretam como mentiroso, leviano e adúltero. 

Dessa forma, é possível entender também o texto de Teolinda como trangressor, quer dos 
valores patriarcais em que a mulher desempenhava o papel de constância e coerência, quer do texto, como 
discurso que parece sempre recomeçar do caos e nele desembocar, como constante virtualidade narrativa, 
nunca levada a cabo pela seqüência lógica dos gestos e acontecimentos. 

Uma narrativa que facilmente se inscreveria num perfil de escritura que  tachamos de 
"feminino", por reconhecer nela procedimentos de desconstrução da personagem e da linguagem 
exemplares do chamado "romance de formação" ou Bildungsroman. Na tradição do século XX, é fácil 
identificar ali uma prosa de cariz intimista, essa que dota suas heroínas do poder de sublevação do status 
quo, e não raramente através de uma linguagem igualmente subversiva que, pela efusão do li rismo 
represado, abala o fio narrativo e abre cada frase às infinitas possibili dades do sentido. Assim, é possível 
dizer que O Silêncio seja um ponto de partida transgressor que, paradoxalmente,  inscreve sua autora na 
tradição de uma prosa lírica já consagrada, irmanando-a a escritoras afins, como Clarice Lispector, Lygia 
Fagundes Telles, mas também a Joyce, Sá-Carneiro, Camus e todos que culti varam o nouveau roman. O 
certo é que esses nomes fizeram da prosa de ficção um laboratório de experimentações sofisticadas, 
negando a linearidade do narrar, bem como a coerência na construção de personagens que buscam existir 
para si, antes de enquadrar-se num universo de valores que elegeu o romance como mimese e 
consagração.  

Com isso quero dizer que os heróis e heroínas do romance contemporâneo se colocam em 
constante aprendizagem, mas não dos valores sociais aceites, ao contrário, aprendem a insubordinar-se 
para construírem um sentido existencial. Tal insubordinação, no nível da linguagem, demanda uma leitura 
não raro truncada, pois que eivada de lirismo e ilogicidades desconcertantes, metáforas em cadeia, 
pulsações. A atitude épica de relaxamento, através da contemplação de um mundo previamente 
organizado por uma voz narrativa, cai por terra e dá lugar ao caos obsedante, a um tempo poético e 
dramático, num discurso em que o silêncio interrogante pode mais que a palavra, não raro solta e 
descontínua. 

Mas não é isso o que encontramos n'Os Teclados, talvez a obra-prima de Teolinda Gersão. 
Nela a autora barganha com as expectativas da narrativa ortodoxa, sem, contudo, abandonar a 
profundidade lírica de cada segmento discursivo. Os Teclados contam a história de Júlia com a mesma 
simplicidade com que se assobia uma melodia banal, sem platéia e sem a vigilância da razão. Ao menos é 
assim que a história nos entra pelos ouvidos, como se nem leitura, de fato, fosse. 
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Júlia é uma heroína em processo de aprendizagem e formação da auto-consciência e, para 
isso, a autora lhe oferece tão simplesmente os teclados do piano para construir-se. Um universo, como ela 
mesma reconhece, tão limitado quanto infinito:  
 

Não havia limite, o teclado escondia o infinito. Parecia simples, sete oitavas, não             
mais, um espaço tão curto que cabia dentro dos seus braços _ e no entanto tinha a vastidão 
do mar (p. 30). 

 

Órfã criada por tios já idosos, a heroína cresce num ambiente sem aconchego nem diálogo 
possível, a não ser pela música, única linguagem sobre a qual todos em casa tinham algum domínio. 
Ainda assim, o uso que cada um faz da linguagem musical é bastante diversificado: ora as partituras 
falam e conduzem um raciocínio ou uma inspiração que despertam a consciência para a realidade 
circundante; ora oprimem e alienam o sujeito num mundo de surdez. É neste mundo que vive o tio 
Octávio, chefe do lar. Ostentando uma imagem caduca de ilustração e cultura, o tio elege Beethoven 
como paradigma obrigatório para a domesticação da menina, um modelo a que Júlia resistia na sua 
intimidade. A frase de abertura do romance dá a chave (ou a clave) dessa resistência: 
 

"Em criança ela rezara por Mozart" (p. 07). 
 

Como a própria narradora diz, a certa altura, que o fim de um romance já está contido na 
primeira frase, aqui temos as tônicas que determinarão todos os acordes do texto. A frase situa a 
personagem numa infância que se caracteriza pela credulidade e conexão com um mundo transcendete, ao 
mesmo tempo em que dota a heroína de um gosto avançado para a sua pureza: rezava por Mozart, elegia 
seu próprio paradigma para crescer.  

Mas é preciso dizer que esse paradigma não é só dos teclados em que Júlia toca na solidão, 
mas também os teclados do computador que a dotam de existência também o seguem, à sua maneira. A 
hitória de Júlia é como ela mesma define a música de Mozart: aparentemente  fácil , singela, quase 
infantil, e "no entanto a simplicidade aparente era afinal o mais difícil " (p. 13). 

Para além das semelhanças biográficas entre as personagens da história e os compositores 
eleitos, Beethoven e Mozart compõem aqui paradigmas opostos e complementares: o primeiro é capaz de 
dos três primeiros acordes retirar toda uma sinfonia, a ponto de podermos reconhecer, em todas as frases 
melódicas, variações de um tema fundamental; já o segundo parece nos levar ao risco constante da 
ruptura, como se o caos estivesse sempre à espreita, como perigoso e sedutor escape. Metaforicamente, 
teríamos aqui duas linhas de força que digladiam na arte: o discurso formalizado à moda clássica, pautado 
por valores estéticos reconhecíveis por um público seleto que entende a leitura como re-conhecimento; 
por outro lado o discurso da simples aventura, desatento ao pacto social da arte, e que entende a arte como 
o que se dá, eternamente, a conhecer: 
 

E era verdade que Mozart parecia fácil, por vezes dir-se-ia uma música de nada, quase à-
toa. Mas quem soubesse ouvir perceberia o que estava para lá da superfície (...) e no entanto 
a frase remetia subitamente para outro contexto: alguma coisa se anunciava naquelas 
pequenas notas que qualquer criança podia tocar. Mas aí está, Mozart não desprezava 
ninguém e aprendia até com os pássaros _ era verdade, sim, Mozart aprendera muito com 
os pássaros, ela nunca os ouvia cantar sem pensar nisso. (pp. 12-03) 

 

Júlia, no entanto, está fadada a tocar no silêncio: não quer submeter a sua música aos 
ouvidos surdos dos tios sabidos. Cria então um teclado de papel _ uma metáfora da metáfora dos teclados 
que escrevem sua existência _ para tocar inaudivelmente. No silêncio ela é senhora do seu mundo, alheia 
aos aplausos e à reprovação dos outros. Ouvir, para ela, era um segredo. 

Aos poucos nos damos conta de que a narrativa compõe um grande jogo, cujas peças estão 
ligadas umas às outras por uma rede simbólica, um conjunto nada arbitrário. Essa sensação encontra 
respaldo definitivo num diálogo silencioso que se estabelece entre Júlia e a própria escritora que lhe dá 
vida. Certa tarde, na sala de espera do dentista, a menina lê uma entrevista com uma mulher de certa 
celebridade, que dedilhava um outro teclado. Aquela senhora falava  sobre o incerto sentido da sua arte e 
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da  vida num  mundo que reduzia tudo aos valores de troca. Na foto estampada na revista,  via-se que 
residia no aconchego de um lar com plantas, livros e um retrato de crianças com um cão. Pareceu à 
menina que aquela mulher era feli z, no centro de um discurso desencantado: 
 

A mulher ria, servia café, acendia um cigarro. Talvez fosse uma forma de perder o seu 
tempo e a sua vida, dizia finalmente. Ou também de ganhá-los _ o problema é que nunca se 
sabia. Talvez a verdade fosse, ao mesmo tempo, ambas as coisas. (p. 53) 

 

A partir daqui o contraponto extrapola a parede de vidro da ficção e se estabelece entre 
criadora e criatura, numa aprendizagem mútua entre uma e outra: Júlia é a criação daquela que manipula 
o outro teclado, portanto um objeto, um ser de papel. Por outro lado, a escritora só se dá a conhecer 
através da revista que Júlia lê, com muito mais dificuldade do que tinha quando lia partituras. Porque a do 
"outro teclado" falava sobre o significado das coisas, lidava com  palavras, sem contudo esclarecer, à 
Júlia, um sentido cabal da vida. A incerteza e a ambigüidade da senhora provocam uma irritação 
indignada na menina que, saindo do dentista, carrega para casa a ameaça de que os teclados não lhe 
servissem à transcendência. Tal irritação faz pensar que a escritora e Júlia estabeleçam, entre si,  uma 
relação de luz e sombra que se alternam no romance, sendo uma a aprendizagem da outra: Júlia é a 
menina crédula que busca construir-se na harmonia musical do texto, na transcendência e no lirismo de 
suas metáforas; a escritora, por sua vez, estabelece a conexão entre essa menina interior e o mundo 
prosaico, onde a arte pode, na contracorrente de uma cultura materiali sta, oferecer apenas alguns instantes 
de escape e comoção. 

Nem Mozart, nem Beethoven, o texto de Teolinda Gersão mais se parece com uma fuga de 
Bach, aliás também chamado à baila na narrativa: 
 

As muitas vozes das coisas. Vozes de Bach, jogando umas com as outras, cruzando-se, 
convergindo, divergindo. Puro jogo, como o do mar e das ondas. Assim o mundo era feito. 
(p. 15) 

 

Como peças finitas de um jogo combinatório, as personagens aos poucos revelam uma 
dimensão alegórica, apontando para uma leitura do plano implícito: o tio Octávio representa uma 
"oitava", ou seja, a alteridade ou o outro com que Júlia se confronta, no ambiente familiar, para 
estabelecer-se como ego; também por paronomásia se nomeia a tia Isaura que, exaurida pianista, após o 
casamento abandona paulatinamente a música para dedicar-se ao tricô, represando-se no tecido do 
silêncio; no anverso dessa medalha familiar, o tio Eurico, louco e incompreendido, que nada toca e nada 
fala, é sugestivamente chamado pela redução do próprio nome, o tio "Eu",  projeção de um inconsciente 
com que Júlia mantém um diálogo constante. É notável a presença dos professores na vida da menina em 
formação: de um lado o professor de piano chamado Palrinha, uma personagem que vive no anonimato 
(em contraposição do Professor Severiano Mendonça) e que estabelece com Júlia uma relação de 
conivência. Palrinha percebe que a menina cultiva a música com propósitos muito diversos daqueles que 
os tios planejavam para ela. Note-se que palrar é metátese de parlar, e essa é, de fato, a personagem que 
dialoga com Júlia, não exatamente pelas palavras que está, o tempo inteiro, a despejar, mas no silêncio 
onde ambos mantém um acordo de ser cada um o que é, e de não se deixarem moldar pelos cânones 
familiares e sociais. 

Há ainda o Professor de Matemática que, certo dia,  en passant, alude às teorias 
cosmológicas que associam os números às notas musicais, descortinando, com isso, os teclados como 
possibili dade de compreender o mundo e os mistérios da natureza, de participar, pela execução da 
Música, da criação do universo: 
 

Mas, se a estrutura do mundo podia ser o número, podia ser também a música. A música 
era matemática pura, disse ela. E era uma arte do tempo, uma forma de medir e organizar o 
tempo. A música e os mitos. As histórias. (p. 75) 

 

Nesse ponto da narrativa, a menina-aprendiz se põe em crise, cismando no centro do seu 
silêncio. Entre a epifania que a Matemática lhe ofertava e o Nada com que a "mulher do outro teclado" a 
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ameaçava, cabia-lhe decidir sobre um sentido que ela, tão-somente ela, intuía para a vida.Cabia-lhe a 
difícil tarefa de decidir entre a sacralidade e o ilusório, uma polaridade presente em todo o jogo, seja ele 
um passatempo, seja a existência propriamente dita. 

Mas a aprendizagem de Júlia não prescindirá, ainda, da morte. A morte como evento que 
nos arranca definitivamente da infância e nos atira ao mundo,  na condição de seres eternamente 
interrogantes: morrem os mestres, e com eles o reconforto e a sublimidade que Palrinha  e o professor de 
Matemática, respectivamente, lhe proporcionaram. 

À Júlia restava somente o teclado como instrumento de viver. Sua máxima aprendizagem 
era ter de encontrar, em cada peça musical que executasse, o sentido do viver. Na última cena, quando 
decide tocar para uma platéia vazia, tocar à revelia de tantas dúvidas, reforça a arte como caminho único 
possível, num mundo vazio e silenciado. 
 

RESUMO: Da distopia do silêncio ao contraponto musical, a obra de Teolinda Gersão questiona os 
limites e as possibili dades da linguagem na narrativa. Através de personagens insubmissas à ordem 
vigente, seus romances de aprendizagem apontam a arte como possível transcendência num mundo 
rebaixado ao valor de troca. N'Os Teclados, a linearidade narrativa de uma história aparentemente simples 
é o que se oferece ao leitor, em troca de uma reflexão inquieta sobre os sentidos da arte e da vida.   

 
PALAVRAS-CHAVE: distopia; romance de aprendizagem; jogo narrativo; sentido da vida; 
transcendência. 
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Dentre os elementos que compõem a estrutura da novela Amor de Perdição, de autoria de 
Camilo Castelo Branco, destaca-se o espaço, na medida em que traduz não só a trajetória percorrida pela 
personagem central – Simão – em busca de sua identidade, como também enfatiza as ásperas invectivas 
do narrador em relação às mazelas da sociedade e, mais ainda, revela os meandros da paixão burguesa, 
composta pelo triângulo amoroso Teresa-Simão-Mariana. 

O propósito deste trabalho é o de examinar as estreitas relações entre o espaço na obra e a 
construção da paixão burguesa, deixando de lado os vínculos entre ele / o espaço/ e a procura da 
identidade, marcada pelas numerosas caminhadas de Simão por Coimbra, Viseu e o Porto, ou a crítica 
social e religiosa, caracterizada pelas salas onde se reúnem os corregedores e pelos conventos de Viseu e 
Monchique, por escaparem aos limites impostos por esta  comunicação. 

No que toca à paixão burguesa, o espaço, inicialmente, funciona como indicador das 
relações entre o protagonista e o grande amor, que o leva ao desespero, Teresa.Percebe-se,em primeiro 
lugar, que Simão e Teresa encontram-se, no que tange à posição social e amorosa, no mesmo patamar – 
ambos, fidalgo e fidalga, conhecem-se da janela dos respectivos quartos , apaixonam-se e, por 
interferência dos pais, vão carpir seus sofrimentos em Coimbra, no que diz respeito a Simão, e em Viseu, 
no que se refere a Teresa. 

Vale notar que, tomado pelo amor, Simão decide mudar o rumo de sua vida e obedecer ao 
que se espera dele, ou seja, a sociabili dade, a disciplina e a dedicação aos estudos. Mas a inacreditável 
metamorfose dura pouco; basta-lhe saber das intenções de Tadeu de Albuquerque quanto à filha, e Simão 
volta a ser o enamorado intempestivo de sempre: 

 

O acadêmico, chegando ao período das ameaças, já não tinha clara luz nos 
olhos para decifrar o restante da carta.  Tremia sezões e as artérias frontais 
arfavam-lhe intumescidas.  Não era sobressalto do coração apaixonado:  era a 
índole arrogante que lhe escaldava o sangue. ( Castelo Branco, 2002: 33. 
Grifo meu. ) 
 

Tais considerações valem para o todo da obra, pois, à medida que o texto se desenvolve, 
Simão vai guiar-se, cada vez mais, pela impulsividade do seu caráter, e não, como se poderia supor, pelo 
amor de Teresa que se torna, desse modo, um ponto de referência a partir do qual as ações de Simão se 
justificam. A fúria com que se manifesta é apenas uma reação às atitudes de Tadeu de Albuquerque, de 
Baltasar Coutinho ou da própria política e justiça locais, que intendem salvá-lo da morte na forca. A 
mulher amada, aqui, assemelha-se à senhor das cantigas de amor medievais, nas quais funciona como 
trampolim para que o sujeito poético mergulhe em seu /dele/ mundo interior numa tentativa de decifrar os 
recônditos da sua alma. No caso do amado, importa atentar para uma diferença fundamental: Teresa é o 
ponto de partida para que Simão extravaze , por meio de gestos impensados ( os encontros com Teresa no 
quintal da casa dela, a morte de Baltasar Coutinho ), sua disposição de ânimo. 

A partir da primeira carta de Teresa, a paixão entre ela e Simão toma outro rumo, tanto no 
que tange à posição social quanto nas relações amorosas. As mudanças no espaço as refletem a contento: 
o herói hospeda-se em casa de João da Cruz, o ferrador, -- o que não condiz com sua posição de fidalgo --
, enquanto Teresa permanece em casa e, depois, transfere-se para o convento em Viseu. Desde então, 
Simão “ marginaliza-se” ( ameaça Baltasar com um tiro, no quintal de Teresa; participa, ainda que 
indiretamente, da morte dos dois capangas do primo dela  ) cada vez mais, até tornar-se um assassino, 
quando atira na cabeça do primo da amada. Estabelece-se, ainda que em nível simbólico, um 
desequilíbrio social entre os amantes, o que, longe de interferir no calor das paixões, termina por 
intensificá-las. Quanto maior a distância – física e social -- entre eles ,tanto maior o sentimento que os 
une. 

                                                
1  Este trabalho só pôde ser realizado e apresentado graças à subvenção do Mackpesquisa.  
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Entretanto, Simão conhece, em casa de João da Cruz, Mariana, filha do ferrador e 
contraponto de Teresa na compleição física,  na posição social  e no amor do protagonista, a quem serve 
como criada. Entre eles nascem fortes laços de amizade, que culminam com o amor da jovem pelo rapaz, 
amor esse marcado, desde os primeiros momentos, pelas diferenças de ordem social, uma vez que ele é 
fidalgo e ela modesta camponesa. O fato de ambos se situarem no mesmo espaço não diminui, no que diz 
respeito ao amor, as distâncias entre eles. Mariana vê-se a si mesma como serviçal e ele a considera como 
irmã. 

O fato de Simão e Teresa estarem afastados culmina no processo de idealização da amada, 
que é enfatizado pelo contraste entre os espaços; ele na cadeia, nos porões da cidade, em virtude da morte 
de Baltasar Coutinho; ela, no convento de Monchique, no Porto, norte de Portugal. Exemplo da 
intensificação do sentimento na medida mesma da diminuição da proximidade entre os dois reside na 
ardente carta de Simão instando Teresa a esperar que ele volte do degredo: 

 

Não me fuja ainda, Teresa. Já não vejo a forca, nem a morte. Meu pai 
protege-me , e a salvação é possível. Prende ao coração os últimos fios de 
tua vida. Prolonga a tua agonia enquanto te eu disser que espero. /.../ Se 
viveres, um dia serás livre; a pedra do sepulcro é que nunca se levanta. Vive, 
Teresa, vive! ( Idem: 123. Grifo meu. ) 
 

Desaparece o tom confessional próprio das cartas de Simão para dar lugar ao de esperança, 
em que suplica à amada que viva por ele. É a primeira vez que, livre da forca, mostra alívio por escapar 
de uma situação que ele mesmo provocou, ao contrário do que vem acontecendo até aqui, quando Simão 
faz de tudo para assumir a responsabili dade dos seus atos,em nome da honra,  numa atitude de afronta aos 
conchavos e a um certo tipo de justiça que privilegia quem tem dinheiro em detrimento dos menos 
favorecidos financeiramente. 

Opostamente a isso, a proximidade de Simão e Mariana aumenta cada vez mais, a ponto de 
ela praticamente viver ao seu lado na prisão e, diferentemente do que ocorre aos amantes, que só 
encontram alento nas cartas, crescem os contactos físicos entre ele e a jovem rapariga, até culminarem 
com o abraço e o beijo final, que acompanha a sua morte, no espaço indiferenciado do mar. 

Se se tomarem como base as reflexões acima, aliadas à idealização de Teresa e ao 
acompanhamento de Simão na cadeia e ao degredo por Mariana,  verificar-se-há, do ponto de vista do 
sentimento amoroso, dois movimentos antagônicos a caracterizar as relações entre as personagens.De um 
lado, à medida que se aprofunda a paixão do protagonista pela fidalga e que aumenta a separação entre 
ambos, na terra, alargam-se as fronteiras do sentimento, de modo a permitir-lhes a aproximação eterna, no 
plano espiritual.  

 

Morrerei, Simão, morrerei.Perdoa tu ao meu destino... Perdi-te... Bem sabes 
que sorte eu queria dar-te... e morro, porque não posso, nem poderei jamais 
resgatar-te. Se podes, vive; não te peço que morras, Simão...Consolar-te-á o 
meu espírito... Estou tranqüila. Vejo a aurora da paz...Adeus, até ao céu, 
Simão.  ( Idem:162. Grifo meu..) 
 

A única união dos amantes, à semelhança das cantigas medievais, só pode efetuar-se na 
esfera do espírito, uma vez que, no âmbito terreno, dificuldades insuperáveis – a “ marginalização” de 
Simão, a idealização de Teresa e, não menos importante, o temperamento do herói – impedem a 
concretização do sentimento. 

Por outro lado, as relações entre o protagonista e Mariana só podem  realizar-se no nível 
terreno: não existe a idealização da mulher que é, a um só tempo, amante e criada, sem que o coração de 
Simão se dobre à paixão da jovem por ele: 

 

Passou-lhe na mente, sem sombra de vaidade, a conjectura de que era amado 
daquela doce criatura. Entre si dizia que seria uma crueza mostrar-se 
conhecedor de tal afeição quando não tinha alma para lha premiar, nem 
para lhe mentir. /,,,/ 
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Não desprazia, portanto, o amor de Mariana ao amante apaixonado de Teresa. 
Isto será culpa no severo tribunal das minhas leitoras, mas, se me deixam ter 
opinião, a culpa de Simão Botelho está na fraca natureza, que é toda galas 
no céu, no mar e na terra, e toda incoerências, absurdos e vícios no homem,  
que se aclamou a  si próprio rei da criação, e nesta boa fé, dinástica, vai 
vivendo e morrendo. ( Idem:79. Grifo meu.) 
 

Dessa perspectiva, detectam-se duas atitudes opostas no comportamento de Simão, no que 
concerne às duas jovens: de um lado, a subserviência daquele que está diante da impossibili dade de 
realização dos seus anseios com a mulher amada, aquela com quem pretende alegrar a sua vida; a única 
solução está na morte ( “Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de 
há três anos? [ Idem:173 ] ). De outro, subordinando todas as leis, inclusive as do coração,  à sua vontade, 
Simão aceita viver em degredo ao lado de Mariana, rebaixado que está à condição de assassino sem 
posses: 

 

/ ... /O preso apertou-a / Mariana / nos braços estremecidamente, e disse: 
__ Irá comigo, minha irmã. Pense muito no infortúnio de nós ambos d´ora em 
diante, que ele é comum; é um veneno que havemos de tragar unidos, e lá 
teremos uma sepultura de terra tão pesada como a da pátria. ( Idem:155. 
Grifo meu.) 
 

Portanto, o coração de Simão oscila entre duas paixões, o que justifica o triângulo amoroso: 
Teresa, a virgem loira, -- a quem o fidalgo se submete devotadamente --, para casar. Mariana, a morena 
escarlate,de quem o mendigo depende, para viver com ele. Ambas as decisões terminam na morte, única 
solução plausível para o já mencionado triângulo e para a impulsividade de Simão que, em sua desgraça, 
acaba carregando Teresa, João da Cruz e Mariana. 

Tem-se, aí, de maneira cabal, a concepção de mundo de Camilo Castelo Branco, para quem 
o amor só se justifica ao levar os amantes à perdição ( vejam-se, a respeito, as demais novelas passionais 
do Escritor, que terminam em desgraça dos amantes), independente de posição social . Ao referir-se ao 
protagonista, logo às primeiras páginas da obra, diz o Autor: “ Amou, perdeu-se, e morreu amando” . ( 
Idem: 6.) Dessa forma, reali za-se o projeto primeiro do romantismo, a manutenção da individualidade e 
da subjetividade a qualquer preço. 

 

RESUMO: O deslocamento da personagem central do romance Amor de Perdição, de Camilo Castelo 
Branco, – Simão--, é uma constante que acompanha todo o desenvolvimento da novela. Ora em sua casa, 
ora junto a João da Cruz e Mariana, na casa de ambos, ora pelas estradas de Portugal, ora na cadeia ou 
dentro do navio, Simão percorre uma grande variedade de espaços que têm importância crucial para o  
desenrolar dos acontecimentos. De um lado, os caminhos pelos quais perambula o herói estão diretamente 
vinculados à  sua evolução enquanto ser humano, ou seja, marcam as etapas do seu processo de 
individuação, para nos util izarmos da terminologia de Jung. De outro, as subidas e descidas que enceta  
marcam o seu desespero pelo amor de Teresa, e, simultaneamente, o seu relacionamento com Mariana, a 
amiga que o auxilia  no afã de concretizar  a obsessão  pela filha de Tadeu de Albuquerque. Assim, o 
autodesvendamento caminha pari passu com a reali zação da paixão, como se esta não pudesse existir sem 
aquele e vice-versa. O triângulo Simão-Teresa e Mariana desenvolve-se  em espaços bem definidos, sem 
que um interfira diretamente no outro: chega-se, pois,  à conclusão de que a paixão de herói divide-se em 
duas esferas complementares mas separadas, sem que uma venha a interferir na outra, o que confere ao 
sentimento uma face bipolar, própria do amor burguês.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição; Individuação; Amor burguês.   
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ABSTRACT: In this paper I make an structural anayisis of Maria Velho da Costa’s novel: Casas 
Pardas. In that sense, some questions li ke the importance of the literature as construction of the nation 
identity are discussed. 
 
KEYWORDS: Maria Velho da Costa; Casas Pardas; Ficção-História. 
 
 
0. Introdução 
 

Publicado no ano de 1977, Casas Pardas1 é o segundo romance da escritora Maria Velho 
da Costa. É uma obra que dialoga com a história, já que localiza sua ação no espaço temporal do ano de 
1969, precisamente na época pós-Salazar. Nesse período, com Marcello Caetano no governo, começa a 
abertura portuguesa ao mundo no que diz respeito às relações comerciais. Importantes investimentos 
começam a ingressar no país e se estabelecem relações culturais institucionais com países estrangeiros. O 
lema do governo de Caetano é Modernizar Portugal. O capitali smo globalizante que já se manifestava na 
obra Maina Mendes (da mesma autora), e cuja ação Fernando sofre, vai estar também presente em Casas 
Pardas, ainda que retratada de uma forma um tanto diferente.  

Escrito depois da segunda metade dos anos 70, é um romance que reflete sobre o passado, a 
crise nas relações familiares e a crise da casa -como metáfora do país2. Como ele foi escrito pós-
Revolução dos Cravos, é uma escrita que não ignora o acontecido e, desde o futuro, dialoga com esse 
período conturbado da história política do país como foi a época salazarista e a “primavera” marcelli sta e 
da agonia da ideologia imperiali sta3. Manuel Gusmão (1986:42), a respeito disso, disse: 

 

A escrita pós 74, de alguma forma, conhece o futuro do passado que conta (...) e fala a 
história para falar à história (...) ele [o romance] pode então ser relido como uma 
metáfora em surdina da revolução portuguesa, do seu texto e seus dramas.  
 

Como no próprio romance se diz, trata-se de uma “ jogatana com os tempos que é presenciar 
o que já foi” . Ao dialogar com a história, Maria Velho da Costa toma partido nela e demonstra que a 
história não é algo fixo, acabado. Segundo Paul Veyne (1995:27-29), a idéia de totalidade nas obras 
historiográficas enganam o leitor; 

 

os fatos não existem isoladamente, no sentido de que o que chamamos de história é uma 
trama; uma mistura muito humana e muito pouco “ científica” de causas materiais, de fins 
e de acasos, de um corte de vida que o historiador tomou, segundo sua conveniência,  em 
que os fatos têm seus laços objetivos e sua importância relativa. A palavra trama tem a 
vantagem de lembrar que o objeto de estudo do historiador é tão humano quanto um 
drama ou um romance. (...) A trama pode-se apresentar como um corte transversal dos 
diferentes ritmos temporais, como uma análise espectral: ela será sempre trama porque 

                                                
1 VELHO DA COSTA, Maria. Casas Pardas. 4a. ed.; Lisboa: Dom Quixote; 1986.  
No decorrer deste trabalho, as citações referidas a esse romance, serão colocadas através das iniciais CP 
junto à página à qual corresponde a citação. 
2 FERREIRA, Ana Paula. Casas Pardas, de Maria Velho da Costa: Uma “vinda à escrita” na casa-do-pai. 
IN: FERNANDES DA SILVEIRA, Jorge (org.). Escrever a Casa Portuguesa. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG; 1999. Nesse ensaio, Ana Paula Ferreira ressalta que a “Casa Portuguesa” tem como estruturas 
basilares a língua, a família e a nação, sedimentadas durante a época salazarista.  
3 Ana Paula Ferreira, no ensaio já mencionado ressalta que Casas Pardas é uma vinda à escrita de todos 
aqueles-aquelas- que historicamente tem sido alienados e silenciados como instrumentos reprodutores, 
anônimos e substituíveis, da ordem instituída por e enquanto linguagem-do-Pai reinante na “ Casa 
Portuguesa” . Mesmo depois do 25 de Abril. [Op Cit, p. 159.] 
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será humana, porque não será um fragmento do determinismo. Se um mesmo 
“ acontecimento” pode ser disperso por várias tramas, inversamente, dados pertencentes a 
categorias heterogêneas –o social, o político, o religioso- podem compor  um mesmo 
acontecimento. (...) É, evidentemente impossível narrar a totalidade do futuro e é preciso 
fazer uma escolha.  
 

É precisamente essa escolha que Maria Velho da Costa realizou, a escolha de um período 
de tempo, através de duas famílias, que pode bem explicitar a sociedade portuguesa na época.  

É um romance que aceita ser chamado de pós-modernista no sentido que assinala Linda 
Hutcheon4: 

 

não são apenas a literatura (séria ou popular) e a história que formam os discursos do 
pós-modernismo. Tudo – desde os quadrinhos e os contos de fadas até os almanaques e os 
jornais – fornece intertextos culturalmente importantes (...) disposta a recorrer a quaisquer 
práticas de significação que possa julgar como atuantes numa sociedade. Ela [a literatura] 
quer desafiar esses discursos e mesmo assim utili zá-los, e até aproveitar deles tudo o que 
vale a pena. [grifo nosso]  
 

Valendo-se de inúmeros recursos que operam como intertextos, que dialogam com e na 
história, é que se espalha, na frente do leitor, um texto poli fônico que lhe exige uma atenta leitura. O 
dialogismo que se estabelece com outras obras e com outras línguas, uma vez que na obra aparecem 
excertos de diálogos e textos em língua espanhola, inglesa, e francesa, é o principal efeito dessa poli fonia. 
Acredito que essa multipli cidade lingüística está no texto espelhando o Portugal multi-étnico/cultural que, 
embora Isabel Allegro de Magalhães tenha determinado como aparecendo na obra de Maria Velho da 
Costa a partir do ano de 1983, já está presente nesta obra de 1977. 

A obra nos é apresentada em cinco grandes partes chamadas de “casas” que, por sua vez, se 
desdobram em três capítulos cada uma. Eles designam, através das casas, o espaço individual, familiar, 
social, nacional e histórico de contextualização. As casas representam as habitações nas cidades; elas 
estão repletas de fixações e de mudanças. Elas podem ser um lugar onde ir, ou onde chegar. Uma casa é 
um lugar no(s) tempo(s), um lugar social e histórico de individuação. 

Estruturalmente, percebe-se a articulação entre as três personagens femininas e os capítulos, 
sendo que a cada uma delas corresponde um espaço polissêmico, uma “casa”. No entanto, também 
encontro que o espaço do terceiro capítulo corresponde a uma casa, sem referência a donos quaisquer. 
Esse espaço privilegiado, pois se encontra bem no meio da obra, é uma peça dramática na qual se 
encontram as três personagens sob o mesmo teto.  

Os capítulos, por outro lado, representam as diferentes partes do dia: o capítulo I 
corresponde à manhã; o II , ao entardecer e à noite; a “ terça casa”, à noite; o IV à manhã e, o V apresenta 
as duas primeiras “casas” à noite enquanto que a última casa se passa de manhã e à noite.    

Ainda, percebo que no capítulo V se produz uma inversão: ele fecha, e o romance com ele, 
com a personagem Elvira e não com Mary, como acontecia com os outros anteriores. 

Por quê? Quais são os fatos que ocasionaram esta inversão no romance?  
 

1. As personagens, seus nomes e pronomes 
Uma pergunta que, mesmo sem se ter lido o romance, surge logo após olhar o sumário, é 

sobre a relação entre as personagens: Eli sa e Mary são irmãs. Mary é a mais velha. Ambas pertencem a 
uma família abastada, à alta burguesia li sboeta. Elvira é uma pessoa simples, que não pertence à 
burguesia, mas à classe trabalhadora. Assim que o romance inicia, e com ele a “casa I” de Elisa, 
percebemos que ela se apropria do pronome pessoal “eu” : 

 

Na janela aberta do eléctrico uma mocinha dactilógrafa acama a madeixa do cabelo para 
que vire assim e contempla como Eu o cão5 

                                                
4 HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria e ficção. Rio de Janeiro: Imago, 
1991. 
  



Lili ana Mabel GALLO      543 
 

 

As coisas que Eu já vi não sei dizer (p. 65) 
Em Lisboa, nos anos sessenta, num banco da avenida, EU (p. 72) 
 

Embora ocorra a inversão mencionada do capítulo V, onde Elisa ganha o “ela”, Mary um 
“tu” , e Elvira o “eu” , é necessário destacar que, ao longo do romance, a Elvira lhe corresponde o pronome 
pessoal “ tu” e, a Mary, “ela”. Porém, devido a essa inversão, decidi começar com Elvira o estudo mais 
detalhado das personagens. 

 

1.1 Elvira 
Acredito que o que se está querendo demonstrar com esta inversão é que Elvira, que está na 

margem, também tem voz e pode chegar a estar no centro. Ela sempre foi chamada de “tu” , só que, ao 
tomar a palavra, na última casa, ela ganha o “eu” . No romance, a ela cabe o papel de “mulher perfeita”, 
uma vez que preenche os estereótipos de “boa mãe” , “boa esposa”, e “boa filha”, que a colocam em 
contraponto com sua irmã Lídia. Elvira vem de uma classe econômica baixa e, em princípio, sua 
capacidade de afirmação pessoal está diminuída. Ao ganhar o Atrium da última casa, sua voz se eleva. Já 
não precisa de uma voz que a conte; ela assume a palavra e, com ela, o controle de seu destino. Mas, para 
chegar a esse controle, ela passou por inúmeras situações que a colocaram à prova, tais como tomar seu 
pai a seus cuidados e mudar de casa. Vejamos como isso se deu em cada uma de suas “casas”. 

Em “Epifania” mostra-se o ambiente onde vive Elvira: um quartinho, na casa de D. 
Marieta, onde também moram outras pessoas. Elvira é casada e tem um filho: 

 

É macho e saiu de touca, menina Elvira, faça força mulher, para sair o resto. (p.94) 
 

Em “Lacrimosa” apresenta-se a chegada do pai, doente. Elvira vai, com seu marido, esperá-
lo na estação de trens. Uma carta, escrita por sua irmã, pedia para ela tomar conta dele: 

 

U noço pae esta sempre enpeorar e diz o dotor veiga que avia de se milhor que ele sativera 
a voceses ai em Lisboa que ele já faz em dois anus que anda nesta desgraça e ajente com a 
noça vida tambem que não le pudemos valer que o Manel anda à do ervedal e com o Abílio 
para a frança e tu que sabes da minha lida pur fora que ele agora já faz a nesesidades e 
que não le poço acudir e darle o comer que aí tem outros tratamentus e sempre és mais a 
Lídia puriço ele pudia ir com a Gina que u leva que ele inda andar anda e tu dizeme que te 
parese amis ó António que isto é uma grande ralasão que nu hospital que não nu aseitam 
que diz que, (p. 174) 
 

Nessa carta percebemos que a irmã de Elvira não tem domínio da “norma padrão culta” ; é 
uma escrita mas bem “fonológica6” , própria de pessoas que não conseguiram avançar muito no processo 
de alfabetização. Assim, a carta se caracteriza pela construção da mensagem como uma fala a outra 
pessoa. Apesar disso, a mensagem não perde sentido, uma vez que consegue colocar à irmã seus 
problemas e as causas pelas quais decidiu deixar o pai aos seus cuidados.  

Na “terça casa” Elvira vai, em busca de ajuda, à casa de Mary, onde sua irmã Lídia trabalha 
como doméstica.  

A “ IV casa” é intitulada Stella, por apresentar-se uma amiga de Elvira com esse nome. Essa 
amiga, numa espécie de “deus ex machina” , promete ajuda para a solução de seus problemas; o que 
finalmente se concretiza na última “casa”. Assim, em “Atrium” , Elvira muda-se para uma casa maior, 
com vizinhas “mais legais” que a fazem sentir “em casa”. No entanto, é necessário esclarecer que Elvira 
conseguiu essa ascensão uma vez que aceitou todas as responsabilidades que vieram ao seu encontro; mas 
ela não conseguiu isso sozinha, o fez com a ajuda do marido que a compreendeu a todo momento e, por 
sobre todas as coisas, a apoiou nas decisões tomadas.  Na “V casa” ela não é mais narrada. É ela quem 
toma a palavra: 

 

                                                
6 SALGADO, Hugo. De la oralidad a la escritura: Propuesta didáctica para la construcción inicial de la 
lengua escrita. Buenos Aires: Magisterio del Rio de la Plata, 1995. 
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O quarto que a gente teve alugado durante um ano aquase está desfeito e suspiro atando 
sobre a rede de arame do chão da cama o último pedaço de novelo de corda rala que ele 
me trouxe na trouxa onde estão as roupas de cama mais rudes (...) O meu pai está sentado 
na cadeira. (...) Ali está desde que o ajudei a aprontar (...) (p. 427) 
E as minhas mãos dobram e ali sam ainda enquanto vou e venho da janela e da cozinha. (p. 
429) 
 
Para terminar com:  
 
(...) mas durmo já, a língua inerme, porém no merecimento da felicidade entendida que só 
da felicidade pode vir. (p. 442.) 
 

1.2 Elisa  
Como já foi comentado, desde o início ela ganha o pronome “eu” , para, apenas na “V 

casa”, passar a um “tu” .  Desde a “ I casa”, “Vaga”, Eli sa explora a escrita: ela é escritora. Assim, os 
diálogos, permeados de fluxos de consciência, de ligações telefônicas, servem para começar a apreensão 
desta complexa personagem. Ela procura experienciar. Por isso, anda-circula no submundo, uma vez que 
para escrever é necessário conhecer. A escritora Maria Velho da Costa, através desta personagem, 
trabalha no romance o processo de desconstrução e de re-ordenamento de uma linguagem herdada. Eli sa, 
escritora em formação, copia textos alheios, canônicos uns, outros nem tanto, com o intuito de, na prática, 
adquirir um estilo próprio. Nesta primeira casa, e ao longo do romance, percebo que as palavras de Elisa 
vão tomando corpo, uma vez que elas são entretecidas de infinitos discursos. Esta dialogicidade da 
linguagem (1993) é que permeia sua experiência.  

Na “II casa” , intitulada “Os trabalhos de casa: pote podre” , permeada de cópias de textos, 
ou de redações próprias, percebe-se o trabalho que ela realiza para alcançar uma identidade própria 
através do conhecimento do povo. Assim, ela diz:  

 

Onde eu nasci, pátria e casa, estava tudo roto. Dizem-me os jornais (...) que temos para 
este ano um mesmo ditador novo. (p. 130) 
Já conheço prostitutas, conheci éguas, sou bem tratada pelos carteiristas de rua e pelas 
vendedeiras de pentes, porque tenho a esquiva altiviva no formato das unhas e na 
implantação da cabeça. (p. 131) 
 

É ainda dessa “casa” a cópia de uma carta da mãe, que contrasta com a carta da irmã de 
Elvira acima transcrita. As duas cartas se encontram neste segundo capítulo, cada uma em sua “casa”. O 
contraste se dá pela futilidade do tema: 

 

Minha Boa amiga 
Maria do Amparo 
Daqui do Luso lhe enviamos, eu e as pequenas, as mais gratas lembranças. Se puder 
mande-me aquelas amostrazinhas do Grandella que me prometeu. Se puder também diga à 
costureira que guarde as toiles que eu gostei para a volta, daqui a uma semana. O tempo 
tem estado um pouco fresco. 
Muitas Saudades a todos, Sua sempre grata, 
Maria do Carmo. (p. 154) 
 

No meio, entre a transcrição da carta da mãe à costureira, Elisa reflete sobre a tarefa da ser 
escritora: 

 

Numa família em que as mulheres não tinham tradições de letradas, nem sequer de 
legíveis, porque colocar entre mim e os mundos possíveis esta casca flamante de letras 
sequer muito amante delas ou industriosa, este situar-me vestalmente no ciclo das 
passagens de folha, de geração a geração de quem não tem nada de mais aventuroso a 
fazer que registrá-lo, esquecê-lo, transmudá-lo, menti-lo. (p. 154) 
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A identidade pessoal, a pátria, a casa, programa bem abrangente, é o escolhido por Eli sa. 
Para chegar ao pronome “ela”, Eli sa precisa atingir um amadurecimento; este se manifesta na “V Casa” , 
intitulada Língua. Quando ela é parceira do destino do povo, é que consegue a plena comunicação.  

Eli sa é uma personagem que brinca com as possibili dades da nomeação, o que é próprio de 
um sujeito que está em formação: Elisa Elisão a Lusa Alusão (p. 133); Eulisa, Eli sabonn (p. 138); 
Elisadédala, Zizieuropa (p. 70); ou os familiares Zizi, Ziza, Zizinha e Elisinha. É necessário destacar aqui 
a intertextualidade existente na nomeação por ela escolhida. Por um lado, ela é elidida; mas por outro, é a 
alusão portuguesa, chegando a se identificar, inclusive, com o nome antigo da cidade de Lisboa: 
Eli sbonn; por outro lado ela é Elisadédala, como a personagem de Joyce: Stephen Dedalus em Ulisses. 
Assim como Dedalus, Eli sa está em formação. O auto-apelido Zizieuropa, por outro lado, poderia 
corresponder a uma associação com a princesa Elisabeth de Baviera, conhecida como Sissi (ou Zizi).  

Mas, se Elisa é assim, brincalhona com as palavras que a constituem e a situam no mundo, 
com sua irmã Mary veremos que acontece o oposto.   

 

1.3 Mary 
Mary é a irmã mais velha de Elisa; ela é uma cópia exata de sua mãe, Maria do Carmo, 

modelo do qual acaba sendo vítima. É uma personagem que, desde sua nomeação, Maria das Dores, está 
pré-destinada a sofrer. O “ lugar menor” assinalado desde o seu nome e as diferentes maneiras pelas quais 
é nomeada serão, também, as responsáveis pela conseqüência de seus atos. O namorado da criada de 
infância, Rosa, comenta: raio de nome mais triste que lhe haviam de pôr à gaiata (p. 413). O familiar 
Mimi se vê transformado em Mary, na boca do marido Frederico. Manuel Gusmão (1986:24) assinala 
também a sobredeterminação do nome pelo chamamento; desse modo, com esse chamamento, se produz 
uma perda de identidade. Mas, se pensarmos que desde a infância, pelo chamamento, Mary foi diminuída, 
é possível afirmar também que é Frederico quem lhe põe o “broche de ouro” .Mary, um nome estrangeiro 
que é menos seu do que qualquer um dos outros. Desde o ponto de vista dos chamamentos, Mary nunca 
foi ela própria; sempre foi outra, sempre foi a que os outros queriam que ela fosse. 

Ao longo do romance todo, em todas as “casas” , exceto na “V Casa”, onde ganha o 
pronome “tu” , Mary é tratada por “ela”. Essa é a maior das distâncias possíveis entre os três pronomes 
pessoais (eu, tu, ela/ele), uma vez que ela nunca é EU, sempre é o que os outros dizem ou desejam que ela 
seja: desde a primeira casa ela sempre tem alguém que a narra ou a ela se refere em terceira pessoa. 

 

Mary caminha a custo um solo ressequidíssimo à sua volta, até perder de vista (...) Mary 
pensa (...) Mary começa a descrecer (p. 107). 
Mary senta-se (...) Mary chora. (p. 118) 
Irremediavelmente estúpida, Mary volta a olhar-se no espelho. (p. 123) 
Mary olha-se de novo no espelho. (p. 350) 
 

Embora Elisa e Mary sejam irmãs, foram educadas de maneira diferente. Eli sa teve a 
influência do pai António; por ele foi introduzida no “mundo do povo” e na cultura falogocêntrica. Mary 
ficou aos cuidados da mãe, porém, na mesma casa; ou seja, cada um dos pais se fez responsável pela 
educação de uma das filhas. Ao contrário do acontecido com Maina, em Maina Mendes, Mary é um 
receptáculo de um “mundo tradicionalmente feminino” , transmitido de geração a geração. Assim, por 
influência materna, esse foi o modelo adotado por Mary ao longo de sua vida. Porém, ao chegar a uma 
certa época de sua vida, ou em outras palavras, na medida em que começa a perceber seu lugar no mundo, 
já não sente satisfação na beleza física e na vida social que leva. Posso afirmar que, através da 
personagem Mary, se denuncia a imagem tradicional da mulher. Ela copiou um modelo (o materno) e o 
assume desde a infância; é uma máscara que não lhe pertence, é de outrem. Tanta é a influência desse 
modelo que, mesmo quando ela toma a decisão do suicídio, num gesto só seu, arruma as roupas com 
cuidado e junta as mãos sobre o peito seguindo as normas do decoro imposto ao longo de sua vida. 

Mary é tão idêntica à mãe que, no final da obra, saberemos que Frederico se casou com ela 
para continuar seu relacionamento, incestuoso, com a mãe de Mary, D. Maria do Carmo. Seguindo a 
linhagem materna, segundo seu pai, ela é uma mulher sem raça (p. 123). Ela é tão “sem raça” que 
Frederico, ao ser instigado por Eli sa para reconhecer o relacionamento com a mãe, afirma: 
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É verdade, fui amante da sua mãe, isto é, mal ou bem foi a única mulher a quem amei. 
Casei-me com sua irmã porque se parecia com ela como uma boneca de cera se parece 
com o modelo vivo. A sua irmã é uma boneca de cera, sabe o que é viver, fazer amor, com 
uma boneca de cera? (p. 389) 
 

O epíteto ganho do pai na adolescência: irremediavelmente estúpida (p. 123-126), pesa na 
vida adulta de Mary. Quando sua mãe morre, Mary, como que sua mãe, também é vista como “boa mãe, 
boa esposa, uma santa”. A “ terça casa”, da qual falarei mais adiante, é onde Mary começa a redimir-se; 
nela, Mary adquire voz, mesmo quando não é ouvida.  

É necessário chegar à “ IV Casa” para saber quem é realmente Mary, uma vez que ela é uma 
máscara de outrem. Na última parte dessa casa, Mary se suicida porque começa a se reconhecer; em 
outras palavras, quando Mary alcança a individualidade, quando começa a ser, é que vai ter forças para 
cometer um ato só seu. Como já pode ter sido percebido, o tema do suicídio é recorrente na obra de Maria 
Velho da Costa. Se por um lado ele pode ser visto como o silenciamento da palavra, por outro, e muito 
mais forte, percebemos que é um ato que outorga voz e individualiza.  

Na “V Casa”, momento pleno do pronome “tu”, sabe-se que, na infância, ao lado da criada 
Rosa, Mary foi feli z. Olhando a narrativa de trás para a frente podemos ler a infância, o suicídio e a morte 
desta personagem; esta morte, no entanto, foi uma morte em vida já que ela foi receptáculo da figura da 
mãe. Com o suicídio, Mary se auto-silencia. O suicídio vem logo após a assunção da sua fala na “terça 
casa”, o que nos leva a pensar que Mary não conseguiu suportar sua fala fora do mundo falogocêntrico 
que a rodeia.  

 

2. A Terça Casa 
Esta “terça Casa” é uma representação em três atos (p. 242). Desde seu início, no primeiro 

ato, são apresentados o cenário e as personagens que nela vão intervir. Misturada a essa apresentação, 
uma receita de Pato Imperial (p. 243). Em todo o percurso desta casa, percebe-se que as indicações dos 
atos são de um total non sense7 como, por exemplo, as que acompanham o RECITATIVO DE LÍDIA, ou, 
A DAMA DAS NEVES. Estas indicações aparecem em nota de pé de página. Assim: 

 

N. A. O a) Recitativo de Lídia e a b) Dama das Neves podem ser acompanhados de 
fantasias cênicas, se possível de mau gosto. Exs. a) Bandeira de Israel atravessando a 
cena, seguida de travesti da rainha de Sabá, de braço dado com travesti de Goebbels, ou 
ballet da senhora Golda Meir e os Homens do Presidente com Jacqueline Kennedy em solo 
de Sulamita. b) Sugestão: tema do Abominável Homem das Neves e/ou transplantações 
cardíacas (Dr. Claude Barnard e o aphartheid); contraponto Deuladeu Martins e Cecícia 
Supico Pinto. Sugestão musical –ou Wagner ou canções populares portuguesas por Amália 
Rodrigues (p. 250).  
 

O primeiro ato transcorre todo na cozinha, nela estão a empregada Sara, e mais Eli sa e 
Elvira. Ocasionalmente entram Mary, seus dois filhos e a irmã de Elvira, Lídia.  

O segundo ato se passa na sala de jantar. Além de Elisa, Mary e Frederico –marido de 
Mary- há outros convidados: dois casais. O notável neste ato é que toda vez que é pronunciada a palavra 
poder, o lustre treme. Essa palavra é pronunciada várias vezes, e sempre com uma significação diferente, 
sem perder força: ora se refere ao governo, ora às relações de trabalho, ora às ações desplanificadas do 
governo em meio à modernização, ora às relações centro/periferia –tanto do governo dos Estados Unidos 
com os países subdesenvolvidos, como às relações com as colônias na África e com a Europa. Em síntese, 
o poder e seus derivados: dominação, coloniali smo e imperiali smo, estão em discussão na mesa da família 
burguesa. A metáfora seria o “poder treme” , o governo está na corda bamba, porque as margens estão 
subindo. Essa situação, para esta burguesia que se encontra sentada à mesa da antiga casa aristocrática, é 
sinal de perigo. No entanto, é só Elisa quem, com uma crítica constante à sua classe, vê a futili dade da 
conversa: o único medo dessa burguesia é ficar “com os menos” , ser governada “pelos menos” , ser 
menos. Para esta burguesia, um país sem miséria visível, bonitinho, com flores ao melhor estilo 
parisiense, é sinal de ordem. O resto não importa.  

                                                
7 Apesar disso, esse non sense tem uma forte relação com temas políticos da época: Golda Meir, 
Kennedy, Sulamita, o aphartheid, Wagner, entre outros. 
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Nesta “Terça Casa”, como já foi colocado, estão todas as personagens femininas sob o 
mesmo teto: a casa burguesa dos pais de Mary, agora sua. Acreditamos que a posição de centro que foi 
conferida a esta “casa” faz com que ela atue como dobradiça, uma vez que ajuda a abrir portas. Para a 
personagem Elvira, esta “casa”, além de lhe oferecer a oportunidade de conhecer como vive a burguesia e 
seus problemas, lhe abre a porta a um novo lar, já que, ao obter ajuda de sua irmã Lídia -empregada de 
Mary- ela pode mudar de pensão. No entanto, é necessário esclarecer que essa ajuda veio só por causa da 
“pressão” exercida por Elisa, uma vez que Lídia não estava interessada em cooperar. Seu pai era 
problema de Elvira; se ele não estava bem, não era seu problema. 

Para Mary, a porta se abre à fala, à sua individuação. A posição que ela ocupa na mesa de 
jantar é de se notar. Ela está no meio, entre Frederico e Elisa, com convidados a cada lado. Assim, ela 
pende entre o discurso fútil dos convidados, a continuação do modelo materno–representado por 
Frederico e o amor incestuoso com sua mãe-, e, a contestação a esse modelo materno, representado por 
Eli sa. Cabe ressaltar que, no momento em que Mary começa a falar, e Frederico, por insinuação de um 
dos convidados, tenta mandá-la dormir, é Eli sa quem a defende: Ela ainda agora se levantou, sua besta 
(p. 217).  

À insinuação de uma convidada de que Mary estava cansada “demais” e por isso era melhor 
descansar, Elisa contra-ataca:  

 

MULHER CA II – Eu acho que a Mary não está de todo bem, devia ir descansar um tempo 
à Suíça ou assim. A minha cunhada Teresa por exemplo teve uma crise, 
ELISA – A sua cunhada Teresa é vesga e droga-se com aspirina há dez anos. 
FREDERICO – E a sua irmã está bêbeda, Elisa. Vá-se deitar Mary. 
MARY – Não quero ir para a cama. 
FREDERICO – Isso sabe-se por toda a Lisboa, dear. 
HOMEM CA I - Vocês tem ido ao cinema? (p. 272) 
 

Percebe-se que a tensão do discurso se dá a partir do contra-ataque de Elisa. A “cegueira” 
fútil dos convidados é colocada em contraponto com a diminuição que Frederico faz de Mary. É desse 
modo que transcorre quase todo o jantar. Os convidados falam, Frederico concorda e Elisa discorda. No 
meio: Mary. 

O terceiro ato se passa na cozinha e na sala. É nele que acontece o tremor maior8.   Esse 
terremoto pode ser associado à crise no poder, uma vez que Elisa disse, se referindo à época dos avós: 
Nesse tempo a terra não tremia (...) a terra deles não tremia (...) e remata com Puta de casa que isto 
volta sempre ao mesmo por mais que a terra trema (p. 286). Esses dizeres de Elisa levam a pensar na 
potência metafórica das palavras casa e terra. Acredito que elas não só se referem ao terreno que ocupa 
uma pessoa/família individualmente; mas, em um nível muito mais amplo, evidentemente, ele se refere ao 
país. Desse modo, Casas Pardas é uma grande metáfora do momento histórico que Portugal estava 
atravessando: mesmo com Salazar morto, seu poder no “chão” , tudo continua igual.  Eli sa não vislumbra 
saídas para essa condição de país governado ditatorialmente, de colonizador-colonizado. 

 

3. Resumindo 
Resumindo, nestas alturas podemos afirmar que as personagens femininas da escritora 

Maria Velho da Costa se inscrevem no contexto do país; assim como no caso de Maina (em Maina 
Mendes) em Casas Pardas a luta destas personagens se dá contra os antigos modelos, contra os modelos 
herdados; embora, em aparência, seja uma luta contra a carga do modelo materno, também podemos 
afirmar que é uma luta contra o poder em todas as suas formas. Assim, cada uma das personagens deste 
romance vai ao encontro de um espaço para sua própria luta. 

Embora Mary tente se desprender do modelo materno, não o consegue. Mas, 
paradoxalmente, como disse Elisa, ainda bem que Mary não chega nem aos calcanhares da mãe (p. 219). 
Seu suicídio pode ser interpretado como um assumir a fala; porém, as normas aprendidas desde o berço o 
embaçam. Ela prepara seu suicídio na maior das ordens: a arrumação completa do lugar onde iam achá-la: 

 

                                                
8 No ano de 1969, aconteceu em Lisboa, um terremoto. No entanto, no ano de 1969 o ditador Salazar 
morre. Portanto, como diz Eli sa, mesmo que a terra trema, tudo continua igual. Ou, Cf. nota 159: que 
temos para este ano um mesmo ditador novo. 
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Compões as pernas, buscas o exacto centro harmónico dessa jazida, primeiro a orla da 
camisa, depois as dobras do roupão, (...) cruzas as mãos sobre o peito a que regidifiquem 
doces (p. 371) 
 

Nesta V Casa, Mary consegue uma promoção na nomeação por pronomes. Ela, que no 
romance todo foi narrada pelo pronome “ela”, aqui ganha destaque com o “tu” . Mary, que começou a ver, 
só nesse momento, o relacionamento incestuoso de sua mãe com seu marido Frederico, sai do estado 
anestésico em que se encontra. Mary agora vê, sabe, ouve (p. 369). Ela ganha, com o suicídio, 
individualidade: 

 

não é verdade que hajas perdido para sempre o lugar onde inscreveres a singularidade da 
tua passagem. (p. 369) 
 

Por outro lado, Elisa, que desde pequena foi identificada à linha paterna, sobrevive pela 
tarefa de escrever e experimentar o mundo que a rodeia. Desde que recebe o nome, herdado da bisavó, 
Elisa a Douda (p. 297), Elisa procura contestar os costumes e a hipocrisia social que a incomodam9.  
Ainda, enquanto sua mãe -D. Maria do Carmo- agonizava, enquanto todos diziam foi “boa mãe, boa filha, 
boa esposa, uma santa”, ela, que em tudo ousava, consegue uma precisão assombrosa da imagem 
materna: 

 

A mãe pisava tão bem, tão bem, que nem via quem. (p. 219) 
 

O linguajar, sua visão crítica, que em nada se parecem aos da mãe, Maria do Carmo, vão 
ajudá-la na trajetória à procura de identidade. Quem somos? Que sou? (p. 386), vai se perguntar Elisa: 

 

Aqui estou pois, com o coração batente de mais no meu posto de trabalho, perfuradora 
solitária de esgotos, como se em torno não me pulsasse o bairro, a cidade a lusitanidade, a 
idade. Posta com o coração batente demais para o que tenho a fazer e é só esperar, 
atentamente, mais tremuras de solo, fissuras, disse. Eu que era para estar onde a todo o 
tempo haja coisas eminentes, raríssimas convulsões, imperceptíveis e desastrosas fissões 
de núcleos mínimos, eu que só amo as vidas extremas, nisto, nesta grande paragem que é o 
mais que alcancei após tanto arrancar-me do mais obvio que me era destinado – uma 
excentricidade decente. (p. 295) 
 

Eli sa testa a escrita, está em formação como escritora e procura afirmação. Seu trabalho 
com a escrita está em relação dialética não só com as outras personagens mas com ela própria como 
mulher. Ela vai dando forma ao texto e experimentando, com os vários intertextos que a constituem, um 
estilo próprio, à margem das hierarquias sociais e das barreiras patriarcais. A respeito da afirmação da 
mulher como escritora, Biruté Cipli jauskaité (1988:68-69) disse: 

 

Las novelas que tratan de la concienciación de la mujer como escritora suelen poner de 
relieve las dificultades que ésta debe confrontar para compaginar el ser mujer y querer 
adquirir reconocimiento profesional (...) Lessing [Doris] se destaca por subrayar que el 
verdadero proceso de concienciación se da sólo a través de la experiencia vivida, no se 
puede inducir teóricamente.  
 

Eli sa está constantemente à procura da experiência, do vivenciar. De fato, nas “casas” da 
obra ela constantemente testa e tenta o ato de escrever. Seu projeto é o de poder contribuir para o acerto 

                                                
9 Percebo que em vários romances da escritora Maria Velho da Costa o tema da loucura aparece associado 
à contestação: os que contestam são vistos como loucos/doidos. 
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do país. Ela está consciente do que isso implica, da individuação que é necessária a todo processo de 
formação. Ela quer trabalhar de forma tal que, com sua escrita, o povo português SEJA, por sobre tudo: 
PORTUGUÊS. Para ela: 

 

A minha pátria são os pronomes dolorosamente pessoais. (p. 384) 
Ah se eu pudesse fazer alguma coisa para restituir ao meu povo, não o orgulho, ah mas o 
prazer de ser, 
Ser o quê? 
Ser tudo, humilde, sóbria, gentilmente tudo, pacífico, português. (p. 316) 
 

Para Elisa, tudo depende da aceitação do ser ou, como está colocado na epígrafe, no início 
do romance: 

 

oh deixai de edificar 
tantas câmaras pintadas 
mui lavradas e doiradas 
que é gastar sem prestar 
alabardas, alabardas 
espingardas, espingardas 
não querais ser genoeses 
senão muito portugueses 
e morar em casas pardas 
Gil Vicente 
Auto da Lusitânia 
 

Assim, Elisa vê que o destino histórico português, de marginalidade com respeito ao brilho 
da Europa, pode ser corrigido se “a casa” começa a ser olhada por dentro. Nesse sentido, não é nenhuma 
desonra ser português uma vez que o país tem bons modelos. Tudo passa por uma questão de 
identidade10. Por isso, na sua procura ela começa: 

 

estou a perceber que isto não pode ser assim e que Eu tenho que perceber isso sentada por 
debaixo de um lindíssimo dia de Lisboa, e que isso toda a gente percebe, embora alguns 
digam que é culpa do merceeiro, ou da modista, ou do patrão, ou da patroa ou do marido 
que há, o poder é outra história, ou não? E que Eu tenho que perceber isso de uma 
maneira qualquer dia terr ível, que não dá para beber, nem para chorar, nem para 
coisíssima nenhuma a não ser para não desistir e sem saber de que não, pausa entre 
pausas, hiato hiante aliterantemente ali terado, ali tratado em (p. 72) 
 

É esse o apelo da escritora Elisa, e através dela, da escritora Maria Velho da Costa. Não há 
que copiar o modelo materno, pois ele leva a conseqüências desastrosas. Também não há que copiar o 
modelo paterno, mas adquirir um vôo próprio. Um vôo que libere, que ensine, que forme, que habite o ser 
na íntegra. Isso não se deve aplicar apenas à tarefa de escrever, mas também à tarefa da reconstrução do 
país. Nesse sentido, a escrita ficcional, ao re-trabalhar a história, pode ajudar na construção de um outro 
Portugal 

 

RESUMO: O romance Casas Pardas da escritora Maria Velho da Costa, embora publicado no ano 
de 1977, locali za sua ação no espaço temporal do ano de 1969 - precisamente na época pós-Salazar. 
Nesta ocasião, a escritora reflete sobre o passado, a crise nas relações familiares e a crise da casa 
como metáfora do país. É uma escrita que não ignora o acontecido e que, desde o futuro (pós-
Revolução dos Cravos), dialoga com esse período conturbado da história política do país. Nesse 

                                                
10 REIS, Carlos. Criação literária e periferismo cultural. Para uma Ideologia da marginalidade. In: Letras 
de Hoje. N. 83. Porto Alegre: EDIPUCRS, março/1991. p. 190. 
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sentido, este trabalho pretende trazer à tona a crise da identidade nesse espaço polissêmico chamado 
“casa” . É um espaço onde as personagens lutam pela própria identidade e contra os antigos modelos 
herdados. O processo de individuação da mulher através dos nomes e pronomes é trabalhado nas 
casas que a cada uma das personagens lhe coube ocupar. Assim, cada uma delas é vista como um 
produto desse ato de nomear: as personagens seguem o papel que lhes foi imposto com o nome. A 
busca de um território próprio, de uma identidade própria é constantemente colocada em xeque ao 
longo da obra.  
 
PALAVRAS CHAVE: Maria Velho da Costa; Casas Pardas; Ficção-História. 
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Chega mais perto e contempla as 
palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terr ível que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 
 
Carlos Drummond de Andrade 

 

Proponho uma conversa sobre uma ficção que não existiu. Nada mais coerente com o pós-
moderno, que nos diluiu o autor, o enredo, a escrita, o texto e o discurso, ou seja, que duvidou da própria 
literatura. Mário Cláudio, gozando de seu direito de falar do romance do não romance, decidiu escrever a 
sua metaficção. Um texto que, ao mesmo tempo, guarda e ocupa o lugar de um outro, dispõe-se e impõe-
se a ele, quer e não quer ser o que o outro não foi, afirma-o e subverte-o; do que saiu o seu “As Batalhas 
do Caia”, baseado no conto “A Catástrofe” , de Eça de Queirós, em que o autor do século XIX esboça o 
esquema básico de um romance que se chamaria “A Batalha do Caia”. Este romance, contudo, não 
aconteceu, limitando-se a idéia ao conto e a uma confissão, em carta, ao amigo Ramalho Ortigão. 

A narrativa contaria a estória da invasão de Portugal pela Espanha, reservando aos lusitanos 
um verdadeiro vexame diante da derrota e da destruição pelo inimigo histórico. Com ela, Eça pretendia 
escandalizar Portugal, acordar, com “um grande choque elétrico” , o “enorme porco adormecido” , como 
escreveu na carta. Mas, como cônsul, preferiu evitar complicações políti cas e não realizou o romance. 
Importa-nos, aqui, analisar a reelaboração que Mário Cláudio faz das idéias e dos textos queirosianos. 

Paralelamente à da invasão, ele nos conta uma outra estória: a biografia ficcionalizada de 
José Maria Eça de Queirós. Um enredo inserto no outro, mas diferenciados graficamente pelo uso dos 
tipos em itálico. Esquematicamente, temos, no núcleo da metaficção biográfica, expressão cunhada por 
Linda Hutcheon (1988), o soldado patriota Policarpo, que luta para defender a pátria dos invasores: 
enredo narrado pelo protagonista Eça. Em torno deste núcleo, temos o escritor atormentado pela idéia da 
invasão que vive a imaginar, mas, diante da doença que gradativamente o enfraquece, nunca consolida 
sua narrativa: enredo narrado por Mário Cláudio. Por último, um escritor que recupera a história de outro: 
metanarração em que o autor Mário Cláudio apresenta-se como escritor a escrever o seu romance, 
expli cando o que anda a fazer por ali, como mais uma personagem entre as personagens. Portanto, há um 
Policarpo que vive, um Eça que vive e escreve, e um Mário Cláudio que escreve. 

Estes planos, no entanto, não são estanques. Eles se cruzam, se confundem. A certa altura, 
revela-nos o narrador:  

“Por entre as suas deslocações anda o nosso José Maria, a socorrer-se dessa invejável 
liberdade que leva a que se manifeste inseparável o ser do autor do ser das suas personagens, [...] E assim 
discorre o protagonista do imaginado romance, impelido pelo fogo de quem o gerou...” (Cláudio, 1995: 
92). 

Acumulam-se, em Policarpo, Eça e Mário Cláudio. Acumulam-se, em Mário Cláudio, Eça e 
Policarpo. Súbito, trocam de papel, e não é mais Eça quem narra o romance através de Policarpo, mas 
este que passa a narrar ao seu autor a sua estória: 

“E cá encontramos Policarpo uma vez mais, a reportar os factos que tanto o afectam 
assim...” (Cláudio, 1995: 153). 
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Como se criação fosse de sua própria criatura, o autor empresta a ela seu condão, ao qual se 
subjuga sem se subjugar. É através de um que percebemos o outro, na escritura de um percebemos a 
escritura do outro, e neste intercâmbio, Eça-personagem chega a se sentir ameaçado pelo perigo da guerra 
a que expõe Policarpo:  

“E ao reler as páginas cheias de uma letra que muitas vezes não consegue decifrar, é o 
fracasso de toda aquela arquitectura que o toma, quando não a consciência de haver sido ocupada a sua 
mente também pelas forças armadas do nosso adversário mortal” (Cláudio, 1995: 76).  

Mário Cláudio busca o romance que não foi escrito através do que foi escrito sobre o 
romance. Este material o encontra essencialmente na carta a Ramalho Ortigão e no conto, que são os 
mediadores entre a estória idealizada no século XIX e a estória escrita pelo autor contemporâneo. O conto 
é a origem potencial, o ensaio para o romance, bem ao gosto de Eça, se lembrarmos, por exemplo, dos 
contos “Civili zação” , que deu origem ao romance “A Cidade e as Serras”, e “Tragédia da Rua das 
Flores” , de onde surgiram “Os Maias” . A carta, por sua vez, é a própria idealização manifesta, a 
verbalização de uma intenção de escrita, o primeiro nível de metalinguagem que atravessa o processo 
criativo de Mário Cláudio. Ele explica assim seu contato com esses textos: 

“Nasceu o ficcionista há cento e cinqüenta anos, morreu há noventa e cinco, abandonou um 
farrapo impresso e uma epístola que contemplava a alucinação do escandalizar Portugal. [...] teimarão 
eles em corroer a mente de um ingênuo, equiparando-o à marionete de uma marionete, para sempre 
arrumada no sótão de um teatrinho de brincar.” (Cláudio, 1995: 203) 

Portanto, é por meio do que poderíamos contraditoriamente chamar de uma alienação 
consciente que o autor se entrega a esta base textual, declarando-se não como o condutor do sentido, na 
visão intertextual de Antoine Compagnon (1996), entre os textos que deseja pôr em diálogo, mas como 
imparcial porta-voz através de quem eles falariam, numa total inversão de papéis, onde a marionete, que 
na verdade conduz, se diz por eles conduzida. É claro que esse é um discurso altamente apologético, 
obscurecedor da real responsabili dade da autoria, e do qual devemos duvidar, se já aprendemos, com a 
fragmentação da perspectiva na literatura contemporânea, que não há mais uma verdade única a ser 
narrada, mas uma pluralidade de narradores dispostos a confundir o leitor indefeso. 

Sobre esta camada textual básica, o nosso autor nada ingênuo sobrepõe outra, o seu próprio 
(inter)texto. E, gradativamente, uma latente culpa autoral, que alimenta a metalinguagem do romance, é 
gestada no reconhecimento, pelo autor, de que o que se propõe é muito mais que um simples diálogo 
entre textos publicamente reconhecíveis: é, elegantemente, uma espécie de mediunidade literária, 
legitimada, entretanto, pelo talento criativo de Mário Cláudio e pela admiração que devota a Eça. Como 
escreveu Dalva Calvão, 

“ ficamos com a impressão de que o verdadeiro diálogo foi estabelecido não exatamente 
com aquele aparentemente embrionário conto, mas, para além dele, com o pensamento, com o desejo de 
Eça de Queirós, como se o exercício intertextual se realizasse não com uma obra pronta, mas com a idéia 
desta obra.” (Calvão, 1998: 3) 

Em entrevista sobre o li vro ao Jornal de Letras, do Porto, é o próprio Mário Cláudio quem 
fala desta sua traumatizante, mas extremamente compensadora travessia: 

“O Eça teria sobretudo muito interesse em que as pessoas reflectissem sobre aquilo que ele 
deixou, duma forma que não fosse burocrática, ou acadêmica, que trouxesse o Eça para o convívio de 
todos os dias. E a melhor forma de um escritor reflectir sobre outro é, possivelmente, o ficcionar sobre 
ele. Essa convicção dá-me um certo conforto, tanto mais valioso quanto a escrita deste livro foi, e poderá 
compreender-se, uma experiência dolorosa.” (03/01/96) 

O leitor é lançado nas fronteiras abertas entre o real e a ficção, levado a participar desta 
oscilação interminável entre o fato e a ficcionalização do fato. É com ele que o autor partilha sua prática 
metalingüística e a quem revela a invasão que comete, com seu texto, na idéia do outro. Estabelece-se a 
nova obra sobre o etéreo da criação, sem que esta tenha sido sequer consumada, quase apenas entredita, 
mas que, apesar disso, encerra a existência do leitor, tomado como mediador interativo da proposta 
intertextual, e a do criador, confundidos na projeção fragil íssima da obra que nunca existiu, mas que 
sentimos sempre viva no li vro que a evoca. 

A intercalação de narradores permite um rodízio autoral que destitui do poder de narrar 
para, logo adiante, outra vez concedê-lo, e o limite de todos é o limite do texto, poeticamente trabalhado. 
É a linguagem talhada de imprevistos o que nos aproxima desta coreografia marcada pela alternância dos 
homens, seus espaços e seus destinos, denunciando realidades que estão a um passo da existência, 
bastando que, para isso, sejam simplesmente escritas. 

Neste sentido, devemos atentar para o comportamento do texto que lida com esta 
fragmentação da perspectiva e, como nos diz Hutcheon (1988), com a sobreposição das práticas 
narrativas da história, da teoria e da literatura, questões características do pós-modernismo. O texto de 
Mário Cláudio incorpora essas relativizações, mas, nele, a discussão sobre o que vem a ser literatura 



Luanna Guimarães BELMONT      553 
 

  

ultrapassa a auto-referenciação direta, comprovada à primeira vista pela tomada de um escritor 
canonizado como personagem principal, ao mesmo tempo partindo do mito e ajudando a ratificá-lo. 

Assim é que, para além da tematização do exercício confli tuoso da escrita literária, Mário 
Cláudio procura distender as possibili dades de realização metalingüística através da poesia com que 
conduz a sua prosa. Por isso, ao falar de Antero de Quental, o narrador nos dá:  

“Donde lhe resultaria, perguntava eu, aquele tom da íris, tão de um céu jamais divisado, 
senão do rumo que levava em pequeno sobre as ondas estendidas da baixa-mar, a arrastar por um 
barbante um barquito de cortiça? [...] Ponho diante de mim o seu retrato, [...] e avança um anjo cego, 
desfolhando violetas sobre o clássico oiro da sua barba” (Cláudio, 1995: 98 - 99)  

A negociação com a realidade, com a autoria e com o passado se dá, portanto, de uma 
maneira profundamente contaminadora da escrita, impregnada na forma da mensagem. Um nítido 
exemplo desta manipulação cuidadosa do significante é o disseminado recurso ao poli ssíndeto da 
conjunção e, que não só ajuda na interpenetração dos planos do romance (estória de Eça, estória de 
Policarpo e estória de Mário Cláudio), que pelas pontes do conectivo escorregam um para dentro do 
outro, ligando as vidas das três personagens e suas narrativas em simbiose, mas confere, acima de tudo, a 
sensação de movimento, de continuidade, derivação e simultaneidade entre as experiências vividas por 
cada personagem, aproximando-as ou afastando-as no tempo e no espaço diluídos pela poesia: 

“Começam a injectar no nosso cônsul o soro redentor e embarca ele na descabelada viagem, 
revisitando os lugares da infância e da juventude e da madurez. E projecta-se num fundo de nevoeiros 
desdobrados, e cobre-o esse aroma dos limos e das algas da Povoa de Varzim, [...] E junto ao altar da 
Senhora das Dores, [...] é toda uma compungida família que se encolhe, e brilham as sete espadas da 
Virgem à chama tremulante das velas. E não deve o menino correr, nem rir, nem arremessar pedras às 
lagartixas, e colocam-lhe à frente um caderno para que aprenda a grafar o nome que lhe puseram, José, 
José, José, José, José.” (Cláudio, 1995: 175 - 176)  

Com o poli ssíndeto, os textos dos dois narradores, Mário e Eça, embora diferenciados 
visualmente na página, contêm-se, hospedam-se, referenciando-se, remetendo-se, e sobrevivendo às 
custas da mesma poesia e das mesmas reflexões. Desse modo, ao mesmo tempo que se abrem canais para 
o diálogo intertextual, uma latente intratextualidade confere às narrativas uma tendência em parte 
autofágica, mas infinitamente ressignificadora de si mesma, através de um movimento cadenciado de 
vozes que se alternam, como narradoras e interlocutoras, a dizerem uma à outra, uma da outra, a si e de si 
mesmas, e tudo ao leitor, em colocações às vezes explícitas, como esta: 

“E quanto a este que desembocou no termo da campanha, desculpando-se mais do que será 
decente um imaginário desculpar-se, que nota final importará inserir? [...] escutou dentro de si a voz de 
José Maria, e era ela singularmente aguda, e logo haveria de se extinguir. E aqui permanece imóvel diante 
do romance que não se formou, ex-líbris fatal, pequeno corvo atento sobre a caveira do Mestre.” 
(Cláudio, 1995: 206) 

 O autor costura estes planos e entreplanos a pontos largos, mas firmes. Quando estamos a 
enveredar, por exemplo, pelos delírios do doente, a esquecer da narrativa continente, Mário Cláudio vem 
com sua agulha e os costura a ela, pano extenso e resistente que forra o texto, como um véu que gosta de 
lhe sobrepor como enfeite, distraindo da eventual monotonia do tecido. 

Em “As Batalhas do Caia” , a história penetra no que não é história, o texto penetra no que 
nem chegou a ser texto, como se possível fosse atravessar essa inexistência lamentável e recuperar o que 
ela não deixou acontecer; representar, ao mesmo tempo, a possibili dade e a impossibili dade do romance, 
tão mais presente quanto mais ausente se declara: 

“Em nenhuma resma de papel Wattman ou qualquer outro, terá sido escrita esta história das 
fabulosas batalhas do Caia.” (Cláudio, 1995: 201) 

 “não sobreviveu registo, nem crônica, nem carta, nem novela, nem odisseia, nem mapa, 
nem notícia das estonteantes lutas pela independência.”  (Cláudio, 1995: 203) 

Na verdade, Mário Cláudio molda a lacuna que se propõe preencher. Imagina o romance de 
Eça tão detalhadamente que lhe confere a existência essencial independente da existência concreta em 
li vro. O texto contemporâneo é, assim, uma homenagem e um lamento, o texto do não-texto, provando, 
ao fim e ao cabo, que até mesmo a inexistência depende do texto para existir. 

De um lado, a poesia como resultado da codificação desta volatilidade; de outro, a própria 
volatili zação das palavras. E aprendemos que a busca do autor é por esta fronteira. O prazer da leitura e 
da escritura se dá nela, ou não se dá. Permanece iminente e, dessa maneira, parece resguardar-se da 
previsibili dade da linguagem. A partir da voz do autor-narrador, o cuidado com a mensagem, nascido de 
sua percepção intrinsecamente poética das coisas, dissemina-se por toda a superfície do que é lido, e 
progressivamente contamina os outros enredos itinerantes do romance, fazendo-nos confundir, pela 
forma, os discursos. Por isso é que, ao descrever a vida de um soldado português convocado para a 
batalha, é já o narrador Eça quem nos dá este trecho cheio de um naturalismo tão poético: 



554     AS MÚLTIPLAS CORRENTEZAS DO CAIA: BATALHAS DE UM ENREDO ITINERANTE 

 

“Veio ele ao Mundo numa aldeia de rocha escura, traçaram-lhe a envide com a faca de 
cortar as couves do caldo, deram-lhe às colherzinhas o chá de peli cária, por mor de que lhe ficassem bem 
lavadas as tripas. E de modo a que se transformasse a fome numa coisa esquecida, enfiaram-lhe nas 
goelas um trapo molhado em vinho doce, e lentamente crescia o coitado num enredo de choros, porque 
lhe açoitava o frio o rabo sempre à mostra. Rilhava a côdea de pão de milho, patinhava na própria 
diarréia, sofria a ferradela do escorpião, mas mesmo assim, mesmo assim, o menino vingava.” (Cláudio, 
1995: 182) 

Os protagonistas se revezam na condução do sentido, mas se solidarizam na manufatura do 
lirismo que a qualquer oportunidade rouba lugar à esta epopéia invertida da derrota. Personagens de 
personagens, intercambiáveis nas alegorias de seus destinos confluentes na pátria e na escrita, emprestam 
uns aos outros as suas cargas dramáticas, reforçando-se mutuamente em seus papéis de questionadores 
dos discursos um do outro, por meio de finas ironias, como as duas que passo a relatar. 

Primeiro, o fato de o soldado Luís de Souza, companheiro de Policarpo, contar em carta à 
mãe as suas esperanças e decepções na guerra. Esta carta, ditada pelo remetente, é escrita pelo sargento 
Moreira, e é o primeiro relato das condições da guerra no romance. Ironicamente, o discurso de um 
camponês analfabeto que, sem poder registrar a própria experiência, a tem recontada por outro, com todas 
as distorções que isso implica. 

A segunda ironia é, na verdade, a estratégia narrativa da variação da pessoa verbal, utilizada 
pelo autor para viabili zar a tripartição dos protagonistas. O autor-narrador Mário aparece como eu; o 
protagonista-escritor Eça, como ele; e o soldado Policarpo, outra vez como eu. A primeira pessoa abre e 
fecha a elipse do enredo, ligando uma ponta à outra da metaficção, numa gradação que vai da personagem 
mais claramente real, que é o próprio Mário, à mais evidentemente fictícia, que é Policarpo. Ambos, a 
primeira e a última personagens da cadeia narrativa, se reencontram na primeira pessoa, enquanto o 
intermediário Eça aparece em um impessoal ele, e aí está a ironia: justo aquele que explicitamente detém 
o poder de elaborar o próprio discurso, pois que é escritor, aparece em terceira pessoa, tendo suas ações e 
pensamentos narrados por um terceiro, exatamente como o soldado analfabeto. 

Ironias à parte, esta estratégia dá ao leitor a visualização da diferença, oferecendo-lhe, em 
separado, três subjetividades alternadas, como a compensar a semelhança poética que seus discursos 
adquirem ao longo da obra, e que tanto nos ajuda a confundi-los. Do contrário, se, de antemão, nos 
fossem apresentadas como variações da mesma existência, o que por vezes fica bem claro, não seria 
viável o jogo da sobreposição, do espelho, da alternância, que tanto enriquece a metanarrativa. 

Graças a este jogo, temos o prazer elevado a uma potência de espelhos: o escritor e o 
escritor, o enredo e o enredo, o texto e o texto, o leitor e o leitor. Ou, se preferirmos: Eça e Mário 
Cláudio, a vida e a obra, a enunciação poética e a narrativa dramática, o que trilha o enredo e o que frui o 
significante, conforme sedutoramente nos ensinou Roland Barthes (2002). Revela-se, aqui, um pouco 
deste estranho poder da metalinguagem, o de refletir – oportunamente como reflexão e como duplicação –
na interseção, o paradoxo; estender na imagem da ambigüidade, concil iadora de significâncias, a da 
contradição, onde elas se chocam, fazendo-se, assim, guardiã sábia desta inesgotável fonte de sentidos e, 
portanto, de prazeres. 

Quanto ao texto especificamente, podemos entendê-lo como a manifestação mais 
superficial – porque mais imediatamente acessível ao leitor – desta problematização que a literatura 
reserva para si mesma no espaço de seu discurso, que é, como explicou Linda Hutcheon (1988: 12), a 
tentativa de equili brar, de um lado, “a urgente necessidade de essencializar a literatura e sua linguagem 
num repositório textual exclusivo” e, de outro, “a necessidade de proporcionar ‘relevância’ à literatura, 
locali zando-a em contextos discursivos mais amplos” . 

Parece-me sensato argumentar que o texto poético de Mário Cláudio acaba por evidenciar-
se como uma resistência do literário, no sentido da preservação desta essencialidade mencionada por 
Hutcheon, desta diferenciação da escritura, mesmo diante da intensa rivalização a que vem sendo 
submetido em sua incondicional abertura a narrativas alheias institucionalizadas, como a Ciência, a 
Religião, o Jornalismo, a História, a Filosofia e a Psicanálise, sempre no intuito de uma revisão crítica, 
como alerta a teórica. 

Não se trata de uma negação da desmistificação por que saudavelmente passa a Literatura, 
esta também como discurso totali zante, mas de defender, sobre todas as coisas, aquilo que, para além 
desta revisão crítica indispensável, a caracteriza como uma possibili dade de apreensão da realidade, ou 
seja, a experiência estética imprescindível proporcionada pela intermediação da palavra. A mim me 
parece que é dela que Mário Cláudio não abre mão, como fonte viva de signos à qual recorre o escritor, 
como ao som recorre o músico e à tinta ou à luz recorre o pintor, não obstante as reflexões que pretendam 
empreender. 

Esta escritura trabalhada na língua, vista como caminho poético-metalingüístico em 
oposição à escrita narrativa que privilegia os eventos, se mostra, portanto, nos interstícios do texto, nos 
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intervalos, nos cantos, subsolos, nas pausas e sombras do enredo, rondando por entre a epopéia, o drama 
ou a tragédia. É a poesia que, eventualmente, subsiste na simbologia da linguagem profusa do não-
acontecimento, ou da linguagem residual do silêncio. A escritura irrompe na concessão dos gêneros 
literários à exasperação da palavra em busca de significados esquecidos ou impensados e à angústia do 
escritor em busca de si mesmo. 

Durante a construção da narrativa, este escritor transpira no exercício criativo da ficção, 
enquanto o leitor, entretido, tranqüilamente respira nas curvas improváveis ou previsíveis do enredo que 
ele nos dá. Na metalinguagem, ao contrário, é o escritor quem respira. Ela é o instante de desafogo, 
quando ele pode olhar para a própria mensagem e se colocar como sujeito, buscando ar, paradoxalmente, 
no mergulho que dá dentro da palavra, dentro de si mesmo, enquanto nós, leitores, transpiramos, 
incomodados, abalados, diante dos impasses existenciais de alguém que, em troca do prazer literário que 
oferece, nos pede que sejamos um pouco ouvintes solidários dos seus conflitos. Sobre isso escreveu Maria 
Alzira Seixo, ao analisar “Causa Amante”, de Maria Gabriela Llansol. As suas palavras nos servem 
incrivelmente bem agora: 

“a ficção auto-referencia-se pela constante mutação dos seus planos, não entendida como 
busca ou incerteza mas antes como respiração alargada, tensa ou distensa, de um enorme desejo de 
escrever.” (Seixo, 1986: 26) 

Aceito isso, a escrita assume uma importância essencial na vida do autor, que deseja 
reconstruir a realidade num apetite incontrolável e involuntário pelo texto, o qual o interpela e aflige 
quase organicamente: 

 “aparece-lhe o sistema digestivo como grotesca maquinação dos deuses, propiciando o 
prazer e a dor numa mescla, nem sequer muito diversa da que exprime ele na prática compulsiva do acto 
de escrever”. (Cláudio, 1995: 57) 

Esta escrita literária, ora fácil ora impraticável, é, apesar de imanente, desmistificada, 
adiada e realocada na ordem das prioridades da família e da profissão, que interferem no processo 
criativo. Entretanto, ela parece nunca se esvair por completo. Permanece lá, acionada por um estímulo 
estético imprevisível, incitada por uma lembrança, um sonho, ou pelos delírios da convalescença, 
tornando-se, de repente, novamente irresistível, ainda que irrealizável fisicamente. Qualquer experiência, 
qualquer imagem serve de pretexto. Morre a sogra de Eça e o casarão que dela herda está em ruínas. Eça 
o vai examinar, e Mário Cláudio, então, nos dá esta outra passagem: 

“E o cauteloso percurso das quadras de paredes que se desmoronaram equivale à 
confrontação do nosso homem com o fantasma de algum li vro a escrever, o qual todavia se acha já 
concluído num sótão da mente de acesso dificultoso. Abre-se-lhe o amplo arco da fachada que ele teima 
em considerar horrendo, e é preciso galgar codeços e sil vados, até se dar com o degrau onde se possa 
apoiar o pé. Digamos que esperaria a Quinta o toque da energia do romancista, e que uma alma de 
ardência invisível a viria enfim escolher. [...] Teria encalhado ali aquela construção, semelhando um 
navio de escuro granito, desarticulando-se por áreas de que a vida se arredou, mas onde uma vida outra e 
desorientada palpita.” (Cláudio, 1995: 87) 

Numa casa em ruínas, as paredes que o tempo deixou a se desfazerem remetem ao que, de 
inacabado, há também na imaginação do autor. São indícios de uma sempre possível continuação ou 
recriação a partir da retomada do que já existe, ou do que ainda existe – e aqui desembocamos, 
novamente, na questão da intertextualidade. Ao mesmo tempo, estas paredes semi-destruídas representam 
a ameaça do findar-se, definitivamente, a história de tudo o que, nelas, deixou suas marcas. Somos 
levados a atentar para o aspecto sutil do processo criativo, que, sobretudo na proposta pós-moderna, se 
sustenta na memória construída, na débil e agitada permanência de referenciais que se oferecem como 
matéria-prima para a produção artística. 

Nesta lógica, o fantasma de que fala Mário Cláudio não é, em absoluto, uma entidade 
aterrorizante. As grandes obras são, certamente, as assombradas pela presença alheia, ancestral ou 
contemporânea, ungidas pelas interferências que lhes acrescem de significado e lhes oferecem um lugar 
no diálogo incessante dos discursos. 

Enfim, as ruínas herdadas por Eça, que são também as nossas ruínas, as de Mário Cláudio e 
as de Policarpo, falam de uma iminência deli cada entre a lembrança e o esquecimento, entre a vida e a 
morte, o presente e o passado, e cabe ao romancista a percepção de tudo o que, nos escombros, é vida, de 
tudo o que, na opacidade da paisagem, misturado ao que parece ignóbil e moribundo, saturado ou 
obsoleto, informa e vibra. Detalhes que não se sabe se desejam esconder-se ou mostrar-se, “onde uma 
vida outra e desorientada palpita”, e que, como por milagre, recheiam de sentido o mundo. 

Toda esta poética remete diretamente a um outro aspecto da criação: a presença da utopia, 
declarada como morta no contexto pós-moderno. A permanência desta atmosfera algo colorida e vibrante, 
a recuperação do vôo, da surpresa e da simplicidade alegres parecem querer contrariar o soturno 
diagnóstico da crise da representação na Literatura. O que assistimos, neste e em outros casos, é à 
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recriação da utopia exatamente na convocação das contradições que não se querem desfazer, no jogo dos 
paradoxos insolúveis e na sua negociação simbólica proposta pelo pós-modernismo, numa auto-geração 
infinita de energia reflexiva. Enquanto não se chega a uma solução definitiva diante dos radicali smos e 
dos relativismos, neste passeio irônico pelas convenções, a experiência pós-moderna reserva-nos, no 
meio-termo, na interseção, sempre provisórios, os seus segredos, e assim continua guardando esta 
essência vital do desequilíbrio e do movimento, que a razão não apaziguou por completo e que continua 
mobili zando a subjetividade. 

Esta força dialógica produzida internamente no próprio discurso, ou na interação entre os 
diversos discursos em reconhecimento recíproco, é, por si, utópica, porque é o resultado deste exercício 
de problematização e, ao mesmo tempo, o motiva. O que é a utopia senão o combustível e o ideal da 
criação? Ela é, talvez, a experiência estética, o prazer que se aprendeu a obter artificialmente, do ponto de 
vista da construção em vez do da percepção ou da descoberta. Não vem preencher uma carência de sonho 
e esperança herdada do modernismo que teria rompido com tudo, mas os oferece a nós, agora, como 
estilhaços da fragmentação, narrativas possíveis e legítimas, que, como quaisquer outras, não devem ser 
negadas. 

Neste caminho da utopia e do prazer, sempre podemos ouvir Barthes (2002), que 
distinguiu, de um lado, o prazer público, confessável, e, de outro, a fruição, também um tipo de prazer, 
que, no entanto, é pervertido e interdito. Neste sentido, os acontecimentos ficcionais entrepostos aos fatos 
da realidade referencial tomada por Mário Cláudio são o que há de interdito, de inconfessável em seu 
romance. E são, conseqüentemente, as fendas onde está a fruição, que percorre o texto lado a lado com o 
prazer institucionalizado dos enredos da biografia e da batalha. 

Pátria e escritor, verdade e invenção: essências que se cruzam como dois eixos duplicados, 
quatro setas lançadas duas a duas, e estes pares se interceptam, cada um carregando a sua ambigüidade: o 
par dos dois enredos, o da batalha do Caia e o da vida de Eça-personagem, e o par das duas dimensões 
literárias, a realidade e a ficção. Assim, num sentido, alternam-se as sucessões da invasão do inimigo no 
corpo da nação com as da invasão da doença no corpo do protagonista, e noutro, as sucessões ficcionais 
com as não ficcionais, que preenchem as duas narrativas.  

Portanto, tanto numa quanto noutra estória, há invenções e verdades. Ao longo da biografia, 
há tanto âncoras que nos locali zam e nos direcionam, como as menções ao amigo Ramalho Ortigão, aos 
li vros publicados e à temporada na Inglaterra, quanto derivas que nos libertam e desviam, como a 
descrição da casa da Quinta de Santa Cruz, que Eça teria visitado, ou do sonho em que vê um pequeno 
cão abocanhando o manuscrito onde começara a desenvolver o seu romance. 

O mesmo ocorre na estória da invasão, em que o soldado idealizado por Eça é batizado por 
Mário Cláudio de Policarpo Alfredo Gomes dos Santos, o que nos permite entrever, de longe, o 
nacionalista caricato de Lima Barreto, e, aos leitores de “Triste fim de Policarpo Quaresma” , uma 
aparente intenção de reforçar, pelo nome, a personalidade patriótica que Eça já lhe havia atribuído no 
conto. 

Finalmente, sopra-nos Barthes que o que se alterna, na verdade, em “As Batalhas do Caia”, 
são o prazer e a fruição, oferecidos nas novidades sobre as personagens, entre elas a pátria invadida, e nas 
novidades do texto, na literariedade que preenche o real, ou de que se preenche o real. Dois convites que 
Mário Cláudio bem sabe fazer ao leitor, quando se utiliza, ao mesmo tempo, da excitação da curiosidade e 
da sedução contemplativa embutida na poesia. Esta fruição levada através de significados sobrepostos, 
num discurso para os sentidos, ele nos dá à medida que nos permite ser voyeurs de uma escritura em 
curso, a sua, que assim se apresenta e se abre, repleta de auto-referência. Mais ainda: somos lançados 
exponencialmente neste prazer particular e pervertido, do abalo e do desconforto, porque somos, na 
verdade, voyeurs do voyeur Mário Cláudio, que, por sua vez, espia e retoma a escritura de Eça, e 
satisfazemo-nos neste voyeurismo literário da metalinguagem. 

Abrindo mão de uma unidade discursiva, este tipo de obra não faz apenas subverter o 
mimetismo da linguagem, sobrepondo representações possíveis do real. Dispersando-se sobre seus 
múltiplos eixos, esta proposta nos alega, antes de tudo, a rica insubordinação da expressão literária aos 
gêneros narrativos, e com ela, a impossibili dade de narrar a verdade, ou seja, o não-espaço do real. 
 
RESUMO: Este artigo analisa as práticas poética e metalingüística em “ As Batalhas do Caia” , de Mário 
Cláudio, seu diálogo com “ A Catástrofe” , conto de Eça de Queirós, cuja biografia é ficcionalizada, a 
reflexão sobre a escrita desenvolvida ao longo do romance e seu lugar como metaficção no contexto 
li terário pós-moderno. 
 
PALAVRAS-CHAVE: metalinguagem; intertextualidade; escrita; biografia; poesia. 
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Para ler Sem tecto entre ruínas1, de Augusto Abelaira, é preciso considerar que se trata de 
um romance que dá seqüência a um conjunto de obras que abalam a estrutura tradicional da narrativa, já 
posta em questão em outras obras do autor, como Bolor e As boas intenções. Problematizada, a narrativa 
se interroga e põe o leitor em situação de desconforto, frente à evidência de que já não é mais possível ler 
histórias vividas em tempo e espaço tranqüilizadores. É preciso considerar, ainda, que estamos diante de 
uma narrativa caracterizada por variada datação, de acordo com informações do próprio autor. Primeiro, o 
momento histórico em que vivem as personagens, em que os fatos se organizam em exegese narrativa. É 
tempo da invasão da Checoslováquia (da Primavera de Praga), de Richard Nixon, dos movimentos 
estudantis e sociais na França, da doença de Salazar, da possibili dade de Marcelo Caetano assumir o 
poder, da guerra fria, enfim, de um mundo em perfeita instabil idade. A narrativa se passa em 1968. A 
segunda data apontada pelo autor diz respeito à atribuição do título ao romance, que se chamou, durante 
algum tempo, Pré-História, sem dúvida um título desconfortável, se forem considerados os oito séculos 
de História de Portugal: essa data é 1970. A terceira, ao momento que dá por praticamente pronta a 
escritura: fevereiro de 1974, justamente dois meses antes da Revolução de abril . Depois de alguns anos de 
desinteresse, retorna ao romance em 1977 e considera fundamental terminá-lo, sob a alegação de que não 
seria capaz de escrever qualquer outra coisa, senão depois de dar o trabalho por concluído. Duas datas, 
porém, impõem-se, ainda: junho de 1978, quando se decide pela mudança do título, inspirado pela leitura 
de Memórias2, de Raul Brandão, que ainda lhe cede a epígrafe, e agosto de 1978, quando escreve o 
posfácio a que intitula “Posfácio talvez inútil para ser lido alguns dias depois” . Afinal, o romance vem a 
público em 1979 e recebe o prêmio Cidade de Lisboa. 

Ora, o discurso narrativo é o lugar em que se criam efeitos de sentido que dependem 
necessariamente das relações entre tempo, espaço e modo como se comportam os atores que integram e 
vivem a cena narrativa. Impossível é deslocá-lo também da História, cujos fatos e efeitos se fazem 
perceber no processo de construção  da linguagem, de que participam autor, narrador, personagens e, por 
extensão, o leitor. Que dizer de um romance que, mesmo antes de vir a público, sofre a interferência do 
seu autor, que pretende, a título de esclarecimento, rasurar a sua própria criação? Astúcias de autor? 
Sinceridade ou novo fingimento? Pistas adicionais, ou despistes, que acabam por se constituir como 
novas armadilhas? Pois é esta atitude que nos obriga a considerar com cuidado, tanto o “Posfácio” , 
quanto a epígrafe, responsável pela mudança do título do romance. Comecemos pela epígrafe: “A vida 
antiga tinha raízes, talvez a futura as venha a ter. A nossa época é horrível porque já não cremos – e não 
cremos ainda. O passado desapareceu, do futuro nem ali cerces existem. E aqui estamos nós, sem tecto, 
entre ruínas, à espera...”  

Embora Abelaira não aponte a fonte bibliográfica de que extrai a epígrafe do seu romance, 
citando apenas o nome do autor – Raul Brandão – o excerto é parte do Prefácio ao primeiro volume das 
Memórias do escritor que vive a crise finissecular e a passagem para o modernismo. Sabe-se, entretanto, 
que é da leitura desse texto que  surge a necessidade de “rebatizar” o li vro, ou “crismá-lo” , reafirmando 
assim as propostas que nele se enunciam, apesar de o autor declarar o incômodo que significa pronunciar 
esse título, sob o pretexto de que lhe “soa mal”, o que nos parece uma contradição, se levarmos em conta 

                                                        
1 Todas as referências ao romance seguem-se da abreviatura STR. 
2 Todas as referências ao li vro Memórias de Raul Brandão seguem-se da abreviatura M.) 
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o parágrafo anterior, de que consta que o título “ traduz bem o espírito que no romance se encontra, se 
bem interpret[a] um romance que a si próprio se escreveu.” (STR, p. 251).  

Uma observação bastante sutil do autor, no Posfácio a Sem tecto entre ruínas, é que nos 
leva a considerar a importância que o texto brandoniano adquire para o romancista: 

 

As duzentas ou duas mil páginas do romance são uma selecção das vinte mil de que 
necessitava. Mais ainda: são a selecção operada no todo que constitui a história da cultura 
na qual o romance fatalmente se inscreve. Atingir toda a riqueza da Guerra e Paz sem 
conhecer A Ilíada é impossível. Mas, por outro lado, já não é também possível atingir toda 
a riqueza d’ A Ilíada sem conhecer a Guerra e Paz. Passado, Presente e Futuro constituem 
na história da cultura um todo, são sempre um diálogo contemporâneo. Mas não é possível 
meter expli citamente tudo numa obra. Daí a necessidade dos esclarecimentos. 
Esclarecimentos que, ao fim e ao cabo, o romancista considera que são prescindíveis, até 
porque não os inclui na obra. Mas que podem ser úteis. (STR, p. 249.) 
 

Ao reconhecer o diálogo intertextual que se reali za entre as obras literárias da cultura 
ocidental, Abelaira autoriza-nos dizer que esse mesmo exercício se opera entre o seu romance e as 
Memórias, de Raul Brandão. Certamente a iluminação que a leitura provoca no sujeito-autor não deriva 
apenas da adequação de um trecho do “Prefácio” ao romance. Por isso mesmo  sentimos necessidade de 
comentá-lo, ainda que seja em poucos parágrafos.  

O Prefácio às Memórias é um texto confessional, de caráter fragmentário, escrito em 
primeira pessoa e em momentos diversos: são reflexões datadas de janeiro de 1918, agosto de 1910, 
setembro de 1910, fevereiro de 1910 (nesta ordem) e reunidas sob o título de Prefácio no mesmo ano de 
1918. São reflexões que apontam para os principais caminhos percorridos pelo autor de Húmus, em seu 
pensar o homem e a existência, o mundo e seus tempos e contratempos. Reafirmam a sua paixão pelo 
espetáculo da vida, sua consciência de não ter sido “um homem de ação”, o que lhe deu as horas 
necessárias para dedicar-se ao conhecimento do homem e a certeza de que faria tudo outra vez, sem medo 
dos erros a cometer. São também memórias de infância, ou como diria Vergílio Ferreira, “ instantâneos 
fotográficos” , em que é possível reter a ternura de cada gesto, que virão a associar-se à dor e ao assombro 
que povoaram as páginas impressionantes de suas narrativas. Paralelamente, nesse memorial, avalia  o 
mau “uso” que faz da vida, a consciência amarga da inutilidade dos esforços para vivê-la e compreendê-
la. É exatamente aí que se insere o trecho que Abelaira utilizou como epígrafe.  

O homem que surge dos apontamentos de Raul Brandão não é outro senão a conseqüência 
do constante aquiescer e do transigir, que levam à inutilidade. “A aquiescência, o sorriso: pois sim... pois 
sim... – a necessidade de transigir, o preceito, a lei, fizeram de mim este ser inútil, que não sabe viver e já 
agora não pode viver. Não grito de desespero porque nem de desespero sou capaz.” (M, p. 36.) Nada 
entende da vida: “Não entendo nada da vida. Cada dia que avança entendo menos da vida. Contudo há 
horas, as horas perdidas – e só essas – que queria tornar a viver e a perder”. É incapaz de agir: “Detesto a 
acção. A acção mete-me medo.” (M, p. 36). É aquele que, ao se avaliar, se descobre. 

 

Sou um mero espectador da vida, que não tenta explicá-la. Não afirmo nem nego. Há muito 
que fujo de julgar os homens, e, a cada hora que passa, a vida me parece ou muito 
complicada e misteriosa ou muito simples e profunda. Não aprendo até morrer – 
desaprendo até morrer. Não sei nada, não sei nada, e saio deste mundo com a convicção de 
que não é a razão nem a verdade que nos guiam: só a paixão e a quimera nos levam a 
resoluções definiti vas. (M, p. 37) 
 

O homem que surge das páginas de Raul Brandão é o homem do limiar “do nosso tempo” – 
homem moderno -, como afirmou Vergílio Ferreira a propósito de Pessoa, que vive a cultura do seu 
tempo, aprendendo que o espaço por ele habitado inscreve-se num tempo em que se desfazem os ali cerces 
do passado, mas não se constroem aqueles que sustentarão o futuro e o novo homem: está suspenso no 
tempo de um intervalo, convive com máscaras e fantasmas, num mundo em que as crenças se desfizeram, 
por mais que se fizessem imperiosas, sem que houvesse tempo para realmente crer. São homens 
dispersos, fragmentados, como o próprio texto do “Prefácio” se apresenta: memórias não alinhadas 
“notas, conversas colhidas a esmo, dois traços sobre um acontecimento – e mais nada”, afirma-nos o 
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escritor em 1918, dando-nos conta de que o homem moderno é um homem perplexo diante da 
impossibili dade de agir.  

Não é, portanto, por acaso, que Abelaira recorre ao escritor, como ele português, que viveu 
o paradoxo resultante do confronto do confronto entre a relativa estabili dade do mundo e a sua 
desconcertante desestabili zação. Talvez seja por isso que o título do romance lhe provoca incômodo. As 
formas verbais da epígrafe determinam a pontualidade dos acontecimentos e a atmosfera que domina o 
romance. Sintetizam-nas. Entre o “ já não crer” e o “não crer ainda” inscrevem-se espaço e tempo de 
espera, caracterizada pela inação. Nesse espaço destacam-se as ruínas de uma casa cujo teto se perdeu. O 
edifício do mundo não abriga o homem, assim como as instituições sociais que teoricamente o deviam 
abrigar. 

Se o tempo do texto brandoniano é o que anuncia a modernidade, e, nela, um homem em 
estado de espera, o romance de Abelaira, publicado a 21 anos do fim do século XX, aprofunda essa crise, 
agora marcada pelos valores de uma sociedade que vive a era do consumo (basta verificar que cada objeto 
de uso ou de decoração lembra a João Gilberto um anúncio publicitário, que, aliás, ele conhece e cita em 
francês). O tempo, no romance de Abelaira, pode ser visto, segundo Maria Alzira Seixo, não como o 
passado, propriamente,   

 

dominante da maior parte dos romances modernos, mas um certo presente que a cada 
momento perde a sua preponderância para que o passado ou o futuro, a níveis idênticos, o 
venham incessantemente completar em significação. Como conseqüências formais desta 
atitude temos as inversões de tempo, espécie de tentativa para destruir aos olhos do leitor  
(...) a irreversibili dade, e a intenção de comunicar a simultaneidade, ligando assim o 
problema do tempo directamente ao do espaço, ao qual aliás desde sempre se mantém 
vinculado.3 
 

Se o “Prefácio” às Memórias aponta para a melancolia da decadência de um tempo, o de 
Abelaira, publicado a vinte e um anos do fim do século, aponta para uma espécie de neo-decadentismo, 
em que se representa o homem burguês a transitar no espaço social, em situação de absoluto desconcerto, 
de impossível integração. João Gilberto, o narrador-protagonista, é o exemplo cabal da incapacidade de 
realização. Tocado pelo progresso, transitando nos meios em que se reúne essa sociedade, desli za de uma 
situação a outra, de uma conversa a outra, do espaço real para o imaginário, em busca da realização como 
sujeito, que acaba por dispersar-se, incapaz do prazer, da concretização dos afetos. O casamento arruina-
se, as amizades não se consolidam, ao participar das discussões de natureza política vale-se da ironia 
constante, como forma ambígua de a um tempo participar e proteger-se, pelo distanciamento, da cena de 
que participa, do drama encenado pela sociedade portuguesa nos últimos anos do regime salazarista.  

Esta talvez seja mais uma hipótese para justificar o incômodo que o título causa a seu autor. 
Daí a sua necessidade de explicar-se. Por isso, no “Posfácio” , Abelaira procura dar voz ao que o romance 
silencia, mas o incomoda. “Falar no exacto momento da publicação...” , afirma, ao justificar o texto que 
esclarece a narrativa (como se narrativas necessitassem de esclarecimentos) “Falar nesse momento não é 
reconhecer já, logo à partida, que o texto ficou incompleto, que já não fala por si mesmo?” Astucioso, 
nessa nova enunciação que, como leitor, faz do seu próprio discurso, institui um outro sujeito que constrói 
um outro enunciado, em que o mundo que objetiva – o microcosmo ficcional – está inscrito num outro 
momento enunciativo, que passa a dialogar com outro tempo objetivado: o pós-revolução de abril de 
1974. Parece dizer-nos que precisa  encontrar razões para um romance cujo discurso evidencia as 
tentativas constantes e falhadas de comunicação, no tempo de esperança que caracteriza momento 
posterior à Revolução dos Cravos. “Valeria a pena mantê-lo depois do 25 de abril?” – interroga. E 
continua: “Pareceu-me que não. Não precisamos já (não precisamos ainda?) de esconjuros, de esperanças 
supersticiosas” (STR, p.251). À primeira vista, o romance se apresenta como o esforço inútil, ou como o 
simples rememorar de uma época marcada pelas crises de toda a ordem, institucional, nacional, 
internacional, cultural, econômica. O conteúdo entre parêntese deixa, todavia, no ar, uma ambigüidade, 
ou mesmo a chance de outra enunciação. É possível que haja necessidade de esperanças supersticiosas, 
sinal de que não chegou o tempo de realização do projeto revolucionário. A estratégia do recuo no tempo 
acaba por deixar visíveis as marcas do que poderia ser o momento atual, vivido pelas personagens e pelo 
narrador, ou ainda, as ambigüidades que caracterizam a intencionalidade do discurso  construído. 

Em Sem tecto entre ruínas observa-se um discurso em que o eu que vive a cena narrativa 
vai ao mesmo tempo tentando estabelecer contato com outros seres a quem constantemente cede a 

                                                        
3 BARAHONA, 1968, p. 181) 
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palavra: delineia-se como eu à medida que vai possibilit ando que outros se revelem e, pelo diálogo, 
também o revelem. Há, na narrativa, a obsessiva necessidade de ouvir e de dizer, que envolve as 
preocupações e as angústias do sujeito e as daqueles que com ele integram a sociedade pequeno-burguesa 
que vive em Lisboa, na tentativa  de captar e entender o que define a condição de ser e estar no mundo. 

Compreender a si mesmo e compreender o outro é o que impulsiona o constante 
deslocamento do protagonista em direção às demais personagens, embora mantenha, muitas vezes a 
contragosto, distância necessária à análise e à crítica das situações que vive. Busca o diálogo, e com tal 
insistência, que o texto se constrói como o quase lugar de uma representação teatral, em que os atores 
ocupam o proscênio para discutir o mundo em que vivem, os papéis que desempenham nesse mundo e os 
projetos que elaboram para o revolucionar. Não fossem as marcas de deslocamento espacial – real ou 
imaginário – e de movimento temporal para trás ou para diante, em rememorações e prospecções quase 
proféticas, comprometendo a ordem cronologia em favor da reflexão e do comentário quase sempre 
irônico, poder-se-ia dizer que o dramático sobrepõe-se ao narrativo4. Mas o tempo ora se situa fora do 
espaço da reunião burguesa – uma viagem, um encontro amoroso, sempre fora da cidade (na Suíça ou na 
Itália, já que Lisboa não parece ser o lugar adequado à realização dos afetos) -, ora antecipa a avaliação 
dos acontecimentos no futuro: “De tudo quanto se disse hoje haverá alguma coisa que, se a recordarmos 
um dia (se tiver ficado na nossa memória), nos permita dizer que continha um pouco do futuro, era já o 
futuro adivinhado”. 

O próprio narrador-protagonista atua num constante desdobrar-se (ou confundir-se): ora 
participa da cena com um outro que se descola do sujeito da enunciação e vive o drama (consegue mesmo 
ver-se afastado de si, objetivado em outro de si mesmo), ora funde-se com o sujeito da enunciação, 
falando em primeira pessoa, como se trouxesse a cena para dentro de si, num movimento reflexivo, 
eminentemente subjetivo (ou de quem procura determinar o seu lugar subjetivo). Chega mesmo a dizer: 
“O João Gilberto, eu (porquê [sic] esta tendência para me ver de fora, para me ver como se fosse outro, 
terceira pessoa do singular?)”  (p.47) A resposta está em que o tempo desse sujeito é o da dispersão levada 
às últimas conseqüências, o do desencontro consigo mesmo, ou ainda a necessidade de deslocar-se de si, 
para, vendo-se objetivado em outro, tentar compreender-se. Transforma-se numa espécie de flanêur que 
transita de espaço a espaço na tentativa infrutífera de comunicar-se, ao mesmo tempo em que, mantendo o 
distanciamento necessário à crítica, procura entender o que se passa à sua volta.  

Ocorre, todavia, que dialogar não pressupõe obrigatoriamente a concretização de uma 
autêntica comunicação humana. Embora habitem o mesmo espaço, as personagens, incapazes de 
transformar o discurso em ação, não interagem, não há senão um a espécie de falso diálogo entre elas. 
Todas estão mais preparadas para a fala do que para a ação. São atores e usam máscaras, falam; não 
comunicam. O próprio discurso das personagens aponta para a consciência dessa questão, em momento 
algum superada: 

 

- Impressiona-me o ar sério com que todos representam o seu papel. Como todos, por um 
momento, supõem que esta casa é o país inteiro, talvez a Europa, não sei se o universo, e 
que aqui se decifram os grandes acontecimentos, se decidem as grandes linhas da evolução 
futura. E como se sentiriam terrivelmente desprotegidos se suspeitassem que não legislam 
sobre coisíssima nenhuma, que se limitam a passar tempo, a substituir por palavras as 
horas, os minutos, os segundos! Que consomem tempo em vez de o produzirem. São 
deuses, têm necessidade de se sentir deuses, de conhecer o futuro, não lhes basta conhecer o 
presente. (STR, p.29) 
 

Há nos diálogos uma  clara ironia que pressupõe uma autocrítica; entretanto, não há como 
corrigir a situação. Embora a personagem Herculano dos Santos, o professor de História, diga que a sala 
da reunião burguesa é o lugar em que todos “estão a legislar” , que a sala “é uma antecâmara da história” 
(STR, p.30), esta declaração soa-nos como ironia pessimista, que antecipadamente declara a 
impossibili dade de pôr em prática a legislação. Legislam sobre nada. Tudo se reduz a símbolos, como 
afirma João Gilberto: “símbolos que nada simbolizam” . As palavras são como “ flatus vocis” , “esvaziadas, 
não queriam dizer nada (como não querem aquelas que neste momento pensas), eu próprio não as 
compreendia (eu próprio não compreendo o que estou a dizer” (STR, p. 52), afirma o narrador-
protagonista.  

Céptico, é incapaz de se entregar ao amor (entretanto relaciona-se com várias mulheres). O 
amor é radicalmente uma impossibili dade. Mesmo necessitando fazer um balanço da vida que não 

                                                        
4 LOURENÇO, 1998, p. 3. 
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consegue reali zar, necessitando (como os demais) reconhecer sua nacionalidade, o seu lugar de sujeito 
nessa nação e um projeto para depois do fascismo, integra-se aos portugueses que, dentro ou fora da 
reunião burguesa, continuam (e continuarão, já que o tempo futuro é radicalmente negativo) espectadores 
da cena da história, ainda que pareçam discuti-la ad nauseam. Aprofundam-se em Sem tecto entre ruínas 
o prognóstico sombrio e o pessimismo insuperável já delineados em Bolor: põe-se em discussão no 
romance a (im)possibili dade de o homem ser o responsável pela construção do seu próprio destino, sequer 
dos seus afetos: 

 

Tento manter a conversa para que não percebas o meu desespero, que me apetece morrer, 
morrer agora, morrer diante de ti, que me apetece pelo menos chorar – parece mentira, mas 
como é possível sentir-me tão angustiado, tão sem ninguém, tão desprovido de qualquer 
esperança, embora antes também não tivesse esperança alguma, embora essa esperança não 
fosse a esperança de seres minha, mas só que continuarias a existir para falar comigo, ouvir 
a tua voz: doce, quente, fresca. Sim, tento um esforço, vou falar como se nada tivesse 
acontecido (e de facto aconteceu?) (STR, p.100) 
 

O que se afirma aí é o tempo de um impasse insuperável. O sujeito dá-se conta da sua 
condição no mundo mas não consegue reintegrar-se, nem nesse mundo nem em si mesmo. Vive “como 
se” , máscara, lugar de uma representação, de um fingimento. O simplesmente falar, sem a esperança da 
posse afetiva do outro, na verdade esconde, ou dissimula o desejo de posse. Por isso tentar penetrar a 
intimidade do outro (as mulheres com quem convive, seja no casamento, seja fora dele), ou permitir ao 
outro uma intimidade maior não vale a pena, é o que afirma o narrador-protagonista. Nem a escrita, como 
lugar de expressão do sujeito, realiza mais do que a necessidade de dizer o indizível e impossível desejo 
de conquista. Assim é que o narrador, mais uma vez deslocado da condição de personagem, avalia: 

 

Sim, que é que terá importância, quais serão de todos os acontecimentos que passarão 
rapidamente por tua memória a desmemoriar-se? As coisas por fazer mais do que as coisas 
feitas? A falta de presença de espírito ou de persistência que às vezes te impediram de 
conquistar uma mulher apetecível e prometedora, entretanto roubada por outro? Mas até 
nesse instante pensarás assim das mulheres: conquistadas, roubadas? (STR, p.106) 
 

Deste modo, a escrita, em vez de se construir como um espaço propício à realização do 
sujeito, afirma-se, como constatou Vilma Arêas a propósito de Bolor, como o lugar em que o sujeito 
chamará o outro para constatar o modo como desejaria ver-se e acaba dizendo é a sua incapacidade de ser, 
“porque é representado” e o seu desejo é “igualmente representado” 5. Escrever revela o desejo impossível 
de escrever sobre o desejo impossível.6 

 

Não sei escrever, cada vez me convenço mais de que não sei escrever. Que é preciso uma 
terrível coragem para nos arriscarmos a afirmar coisas que nada significam ou que são 
inúteis porque estão ditas e reditas. Pior: porque subterraneamente dizem o contrário do que 
se pretendia. Ou então não é necessária coragem, a coragem é sim necessária para não 
escrever. Talvez o difícil não seja escrever, seja não escrever. (STR, p. 107.) 
 

Estamos em pleno domínio da ironia. A escrita revela-se como um jogo de subterfúgios que 
escondem/mostram a incorrespondência entre a cadeia significante e o significado que pode produzir. A 
escrita não aponta necessariamente o lugar do sujeito, senão o de sua representação discursiva; não é 
possível, portanto, ser na escrita. Daí o deslizamento que se observa nas atitudes do narrador-
protagonista, a sua impossibili dade de ser solidário, a sua impossibili dade de amar. O amor é impossível, 
nada mais que uma ilusão. “Eu sou a ausência de amor” , afirma o protagonista, e mais: “posso (...) desejar 
ser o que não sou?” (STR, p. 115) A escrita é portanto o lugar impossível desejo de ser eu, autêntico na 

                                                        
5 ARÊAS, 1972, p. 38. 
6 MANNONI, apud ARÊAS, 1972, p. 39. “ .. le désir d’écrire est aussi, plus obscurément, désir d’écrire 
sur le désir – au fond: désir impossible d´écrire sur le désir impossible.”  
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relação com o outro, é o espaço do vazio. Por isso mesmo “Não há linguagem”, afirma. E conclui: “Não 
há linguagem porque não há símbolos nem sistema. Quando muito, quem é já que dizia?, a linguagem 
serve para evitar o silêncio. Apenas isso, evitar o silêncio.” (STR, p. 118)  

A linguagem não comunica; ao contrário, afirma a incomunicabili dade entre o homem e o 
mundo, apesar da imperiosa necessidade de discurso: “A necessidade de falar, de discutir, de saber com 
rigor para além dos jornais, de ter uma ideia segura, embora mais do que nunca compreendesse que as 
ideias seguras vão perdendo a segurança” (STR, p. 150). Imerso em sombras, preso na caverna sem 
condição de libertação é que o homem caminha em Sem tecto entre ruínas. A vida é uma “negatividade 
inútil” . A civil ização é uma “grande máquina de uniformizar os homens, de produzir homens iguais, 
pensando da mesma maneira, sentindo da mesma maneira, querendo da mesma maneira” (STR, p. 192). O 
lugar da individualidade é uma ilusão, como o amor, como a pátria e o seu destino. Tudo são palavras, 
tudo é representação, simulacros de realidade. Por isso, a realização dos afetos é adiada para mais tarde, 
para um tempo em que, superada a parali sia, o homem possa ser eu entre os outros.Por isso o 
esvaziamento, a não realização dos projetos de vida futura. Isso é ser homem e, em sentido mais restrito, 
ser português em 1968, tempo dos acontecimentos narrados. Diz-nos o narrador-protagonista: 

 

Não conheço bem o que se passa lá fora, mas Portugal é o reino da Palavra, aqui o Verbo 
não foi só no princípio. E preocupamo-nos pouco se as palavras traduzem a realidade, 
obrigados a escolher entre a palavra e o real escolhemos a palavra. Convencidos de que é 
mágica, de que se confunde com a realidade, capaz de transformá-la, portanto. E assim 
todas as experiências políti cas portuguesas, as revolucionárias e as contra-revolucionárias 
falham. E continuarão a falhar. Porque mesmo que venha aí qualquer dia uma revolução 
progressista, os progressistas embebedar-se-ão com palavras, supondo que se actuarem 
sobre elas actuarão sobre as coisas. Aliás... se for exacto o que dizem certos lingüistas, que 
se pensa consoante a língua que se fala, talvez a língua portuguesa não sirva para falar da 
realidade, quem sabe? Estudo a fazer... a língua portuguesa servirá para crer ou descrer, 
língua preguiçosa. Mas não para raciocinar, perceber-se-á assim porque não tivemos um 
único filósofo, um único cientista. Língua que não serve para ver a realidade, para a 
explicar, que no século XVI tentou um esforço superior às suas possibili dades. Em vez de 
recorrermos à Inquisição para compreender a decadência de Portugal deveríamos ver na 
Inquisição uma conseqüência inevitável da nossa língua. Boa para fugir do real, língua de 
poetas. Não fomos cientistas, mas poetas. (STR, p. 198.) 
 

Numa espécie de síntese avaliativa das reiteradas referências que faz às condições de vida 
em Portugal, ao ser português e à linguagem como expressão da cultura, dos desejos, dos projetos 
humanos; citando claramente Oliveira Martins e Antero de Quental, quando definem as causas  da 
decadência dos povos peninsulares; lamentando-se da ausência de pensamento científico e filosófico, 
João Gilberto, em sua crítica, recua no tempo até encontrar em Camões a produção de um discurso que 
ratifica aí o ponto de vista expressado por Eduardo Lourenço em O labirinto da saudade, publicado um 
ano antes do romance de Abelaira: “Os Lusíadas recebem uma luz espectral e fulgurante quando lidos no 
contexto de uma grandeza que subterraneamente se sabe uma ficção ou, se se prefere, de uma ficção que 
se sabe desmedida mas precisa de ser clamada à face do mundo menos para que a oiçam do que para 
acreditar em si mesma. Da nossa intrínseca e gloriosa ficção Os Lusíadas são a ficção.” 7  

Incluem-se na fala do narrador todos os discursos produzidos pela cultura e mais os que hão 
de vir e o seu modo de representação. Uma construção de linguagem, um processo enunciativo que 
produz discursos, mas significantes esvaziados de sentido porque não interferem na realidade, pairam 
sobre ela, como que projetando no imaginário, no discurso, o que não podem realizar. Talvez por isso o 
desfecho do romance consagre a Marcelo Caetano mais vinte anos de governo, tratando-o como se fosse 
um homem novo, pronto para a liberalização, para reformas que talvez não viessem a ocorrer. Impossível 
não reconhecer aí a epígrafe de que faz uso: a língua portuguesa é para crer ou não crer, não para 
provocar o fazer. Por isso os homens seguem, quer na vida privada, quer na vida pública, “sem tecto em 
ruínas, à espera” . 

Alvo de suas próprias palavras, entretanto, o protagonista, que analisa com uma certa 
isenção a situação de seu país, objetivando-a em discurso, como  observador, acaba por nela incluir-se ao 
dizer nós, reaproximando-se assim do seu próprio discurso, já que está construindo uma narrativa. É um 

                                                        
7 LOURENÇO, 1988, p. 20. 
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narrador astucioso, esse que intenta o gesto de afastar-se para criticar. A língua de poetas e a mesma com 
que escreve. É a mesma que propõe no futuro o fracasso de qualquer ação revolucionária.  

Retomemos, então, o “Posfácio” . Discurso que se constrói sobre o discurso do romance, 
linguagem sobre linguagem, institui um sujeito discursivo que pretende explicar os silêncios do texto. 
Entretanto, ao explicar-se complica-se e acaba por oferecer ao crítico a chance de um pronunciamento em 
que reconhece nos subterrâneos da escrita aquilo que temia João Gilberto: que ela entremostre justamente 
o contrário do que o enunciado propõe em sua cadeia significante. “Não precisamos já (não precisamos 
ainda?) de esconjuros, de esperanças supersticiosas” , afirma.  

A liberdade veio, o Marcelo foi-se. O país saiu da Pré-História, mas o romance ficou com o 
título de Sem tecto entre ruínas, título de pessimismo, disfórico, distópico, sobretudo se comparado ao do 
romance de Saramago, publicado na mesma época: Levantado do chão. O tempo dos acontecimentos do 
romance é um, o de dar à narrativa um título é outro. O título é sem dúvida apropriado ao romance. Não 
sabemos entretanto se é apropriado ao tempo de sua publicação. Fica-nos a sensação de que o impasse 
sobrevive no tempo, seja esse tempo o de Raul Brandão, seja o de Sem tecto entre ruínas, seja o de seu 
autor. Tempo em suspenso, caótico, de fragmentação, em que “as verdades eternas e universais, se é que 
existem, não podem ser especificadas” 8. Tempo de incredulidade, de caos. A astúcia do narrador – e do 
autor, por extensão – não o conseguem definir senão através dos jogos de palavras e do movimento de 
desli zamento dos sujeitos entre uma situação e outra, sem conseguir superá-la. Nem a explicação final é 
suficiente para o incômodo que a mudança de título do romance provoca. Estranhamento, dificuldade, 
incompreensão, que a expressão final “Quem sabe?” reitera. Fim das certezas. Vitória das probabili dades. 
O moderno posto em questão. Neo-decadentismo, Pós-modernismo. Em suma, em sua concepção 
ontológica e fatali sta, Sem tecto entre ruínas é o romance do “nosso tempo” , em que o prazer e o encontro 
da subjetividade ficam para mais tarde, para o tempo em que a esperança supere o desencanto e a 
concretização de um projeto políti co supere a distopia do vivido, em que as obras superem as palavras e 
seja possível, então, falar ao e deixar falar o coração. Nada mais e é tudo. 

 

RESUMO: Sem tecto entre ruínas, inscreve-se num espaço conflitante de idéias e afetos. Estão em jogo, 
no espaço narrativo, a sociedade burguesa ao tempo de Salazar, as discussões de natureza políti ca – de 
âmbito nacional e internacional -, as relações com o feminino e a impossibili dade de realização dos 
afetos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Portuguesa, Augusto Abelaira, romance contemporâneo. 
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1. 

A literatura enquanto arte literária, ou conjunto de obras literárias de valor estético 
pertencente a um país, época, gênero intermédia as estruturas individuais ou coletivas por meio da 
memória. Dar feição literária a algo, literar pode significar, no prisma de um memorando, o sugar a 
memória de discursos de naturezas diversas e cruzá-los, ao mesmo tempo, com a imagem de si mesmos, 
mostrando o sofrimento na coisa nomeada. A memória na literatura faz com que a perfeição da 
humanidade dependa da vacância da imagem: abolir de si, de uma a outra, os adjetivos, uma relação do 
lado da imagem, do lado da dominação, do lado da morte. Nem isto, nem aquilo é devolvido sob a forma 
de um belo adjetivo, apenas há o lisonjear do imaginário. Uma opacidade que tem algo de esgotante, e 
que aparenta ser um bem de civilização. Oh, memória imemoriável! Forma dialética de gozo. Como 
forma inalógica, se opõe ao bicho papão de Saussure – o arbitrário do signo. Por que as formas 
analógicas, nessa perspectiva de natureza transmutável, a da memória enunciativa literária, são 
desacreditadas. As formas analógicas implicam um efeito de natureza: elas constituem o natural como 
fonte de verdade e o que aumenta a maldição da analogia é que ela é irreprimível, assim que uma forma é 
vista, é preciso que ela se assemelhe a algo. A humanidade parece condenada à Analogia, isto é, no final 
das contas, à natureza. Daí o esforço da memória enunciativa literária para dela escapar.Como? Por pelo 
menos um excesso contrário, ou se preferirem, por uma ironia que ridiculariza a analogia: a deformação 
regular, segundo regras, do objeto mimetizado. A anamorfose da linguagem à vontade de Sérgio 
Sant’Anna cria, na memória do quadro negro, um Conto(não conto) que “abre um espaço vazio, um 
pouco mais que nada” (SANT’ANNA, 2001: 519). Nesse espaço vazio, em que histórias (não são) 
contadas, a memória cria o engodo que cai sobre o focinho do leitor: o espaço vazio está em plena 
analogia, isto é, em pleno imaginário. Quando esse espaço é o nada ou o tudo, é à analogia que ele resiste, 
em outros termos, à coalescência do signo, à similitude do significante e do significado, ao 
homeomorfismo das imagens. Esse espaço que dita a divisão entre o som e o silêncio é o espelho, o 
engodo cativante.  

Daí o projeto estético de Sant’Anna recorrer a várias explicações científicas analógicas, são 
legiões que participam do engodo e formam o imaginário da Ciência. Afinal, no circuito da memória não 
volátil, da memória permanente, não podemos saber “se o viram ou não, o homem puxando sua carroça” 
(SANT’ANNA, 2001: 519), pois a natureza analógica só permite ao leitor ocupar-se do que se passa na 
linearidade do discurso literário, do que se passa aqui, no conto, nesse espaço em que nada se passa. No 
projeto estético de Sant’Anna, a inspiração, a determinação e a evolução que se fazem presentes, por meio 
da memória enunciativa literária, não são discursos arrogantes, como  o lugar das arrogâncias da ciência. 
A sua estética não gosta de discursos de vitória. Prefere os atos modestos (que não podem ser captados 
em nenhuma mística da criação): a substituição memoriável (uma peça expulsa a outra, como num 
paradigma) e a nominação imemoriável (o nome não está de modo algum ligado à estabilidade das 
peças).À força de combinar “aquele homem, no tempo em que atravessava este espaço aqui, beirando a 
fronteira do outro lado” (SANT’ANNA, 2001: 519), no interior de um mesmo espaço, onde nada mais 
resta de origem, traz o in memorian. O conto passa a ser um objeto sem outra causa a não ser o seu nome, 
sem outra identidade, a não ser sua forma “o homem era louco. Mas o que é a loucura num espaço onde 
só existem um homem e um cavalo? E talvez o cavalo sorrisse mesmo [...]. ali não poderiam acusá-lo de 
animal maluco e chicoteá-lo por causa disso” (SANT’ANNA, 2001: 520). 

A forma em si, o nome em si se despregam da convencionalidade memorialística e passam, 
na obra de Sant’anna, a ser indizíveis , immemorabilis. Uma linha tênue que, às vezes, se atravessa. 
Atravessa e retorna, atravessa e retorna para o lado de onde vêm os ecos. Os ecos da doxologia1 que criam 

                                                 
1 Segundo Leibniz (1646-1716), compreensão meramente superficial da realidade, já que se restringe a 
uma reprodução irreflexiva de sua aparência.  
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a similitude do signo poético, o homeomorfismo das imagens, que cria o espaço daquilo que parece ser 
algo adaptado à aparência, à opinião ou à prática – a pseudo-analogia da obra de arte. Um mal-estar de 
um território que é subitamente invadido, pois a visada do discurso narrativo enquanto percurso de algo a 
ser contado não é a verdade, mas é mutável, não estático, dinâmico. Esse dinamismo advém da 
(des)contrução dos espaços, das imagens, e por conseguinte, da própria memória por meio da 
metalinguagem. Uma consciência exacerbada do processo de produção artística paira sobre o conto e 
procura o leitor, não simplesmente para persuadi-lo, mas também para dar-lhe as chaves do cofre, para ele 
traçar o percurso narrativo. Essa metáfora serve de álibi, na verdade, do simulacrum2 obtido como efeito 
expressivo dessa aparente (des)construção. Uma (re)elaboração que sugere que algo vindo da linguagem 
pudesse fazer estremecer a própria linguagem; ou pudesse (des)fazer o percurso narrativo. E nesse 
sentido, a figura do leitor é como que colocada no lugar do narrador, há uma subversão das categorias 
narrativas, principalmente quando o leitor passa a ocupar o fio de ouro do percurso literário: “mas digam-
me: se não há ninguém, com pode alguém contar essa história?” (SANT’ANNA, 2001: 521). 

E dessas sensações não-tácteis cria-se a atopia memorável – uma espécime de habitáculo 
em deriva. “Mas contar o que, se não há o que contar [...] ou então se conta o que não há para 
contar”.(SANT’ANNA, 2001: 521). Essa atopia é superior à utopia que é reativa, tática, que procede do 
sentido e faz a linguagem literária avançar. É uma atopia para efeito de simulacro, de realidade hiper-
realista. Simulacro por que talvez a história possa se contar sozinha, sem a ajuda de um narrador, ou ainda 
do espaço. Simulacro por que a linguagem se crava na pedra, insinuando-se como niilista, a linguagem do 
nada: que não tem o que dizer, não tem razões para dizer, e muito menos a intenção de persuadir ou 
convencer. Uma linguagem que não pode ser construída enquanto mensagem, que não pode ser utilizada 
numa situação interativa. Uma linguagem que não está enredada por nenhum sistema, por nenhuma 
tecnologia, nem alfabética, nem silábica e nem ideográfica. Uma linguagem que se desprega da 
convencionalidade pelo simples fato de que a referencialidade aprisiona a palavra. Principalmente a 
palavra-objeto que não diz, que não se pretende enquanto mensagem, mas enquanto reflexão do processo 
dinâmico e mutável da criação literária, “e uma coisa que não é história talvez não precise de alguém para 
Contá-la. Talvez ela se conte sozinha” (SANT’ANNA, 2001 :521). 

Seus contos apresentam como um immemoratus a cópia enigmática, aquela que interessa ao 
próprio fazer poético: é uma cópia que reproduz e não resolve ao mesmo tempo. Ela só pode reproduzir 
revirando – o outro, ela perturba o encadeamento infinito das réplicas – dos outros. “Quase um deserto, 
onde até os pássaros voam muito alto”.(SANT’ANNA, 2001: 521). Mil exemplos dessa reverberação 
fascinante de uma operação em círculo, algo como um anagrama, uma superimpressão invertida, um 
esmagamento de níveis. 

E a memória em seu immemoris traz à tona outros homens que acenderam o fogo ou até 
épocas em que o silêncio da noite era quebrado por insetos. Mostra a cobra a cravar seus dentes numa 
folha, como num jogo de barras, linguagem sobre linguagem, infinitamente tal é a lei que move o 
antepositivo da memória: memor. Rouba o objeto de si, em proveito da ironia que contraria a Analogia. 

Contrariando os cânones clássicos, o projeto estético de Sant’Anna apresenta o conto sem 
espírito de maestria ou de competição. A linguagem instaura-se por meio do memorare ou do nada no 
significante, matéria imediatamente definitiva da música e da pintura. Matéria que a própria teoria 
vanguardista literária não consegue perceber. 

Há crítica ao rememoror de teorias que tentam julgar, reter, predizer um futuro (imediato 
ou longínquo) a textos literários de vanguarda. “Pois aqui é somente um território vazio, espaços um 
pouco mais que nada” (SANT’ANNA, 2001: 521). Esses textos agradam? Aborrecem? Colocam como se 
uma qualidade evidente fosse de ordem intencional: eles se apresentam a servir à teoria. No entanto, essa 
qualidade é posta também como uma chantagem (uma chantagem à teoria): goste de mim, guarde-me, 
defenda-me já que sou conforme a teoria que você reclama. Não estou fazendo o que fizeram fulano e 
sicrano? Mas eles não eram somente isso, eram também escrituras, sedução. Esses são os atributos que, 
precisamente, aparecem como não sendo reconhecidos pela teoria – pelos outros, por vezes, são mesmo 
vomitados por ela. “Nem mesmo uma obra a insinuar-se pelas pedras, pela vegetação” (SANT’ANNA, 
2001: 519). 

É como se a memória do próprio discurso literário experimentasse um sentimento culposo, 
como se ela não pudesse se livrar de um discurso demente por força de aprisioná-la. É como se ela se 
tivesse enganada de linguagem. O tempo todo então é-lhe representada(admoestada) uma linguagem 
corrente, da qual ela quer se separar. Quer se separar, mas duvida dessa distância. Sabe-se indissociável 

                                                 
2 Conceito que diz respeito à idéia de uma cópia sem modelo. Canibalizar a aparência da abstração sem 
fundamenta-la em qualquer momento histórico. Cf. Baudrillard, J. Stimulations. Tradução: Paul Foss, 
Paul Patton e Philip Beitchman. Nova York, 1983. 
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da maneira como se diz “Às vezes, porém, aqui é tão monótono que se imaginava ver um vulto que se 
move por detrás dos arbustos” (SANT’ANNA, 2001: 520). 

Nessa espuma anárquica de coisas, ecoam os ouvidos e aparecem petiscos de romances 
realistas, piano e toda a música romântica, Sartre, Brecht, Verne, Eisenstein, para os quais o gosto ou não-
gosto não têm sentido. Toda essa profusão apenas aparenta dizer: meu discurso não é igual ao seu. 
Desenha-se, pouco a pouco, a figura de uma memória incorporada, atraindo cumplicidade ou irritação. 
Aqui começa a intimidação da memória que obriga a linguagem a suportá-la. A suportá-la liberalmente, a 
ficar silenciosa e cortês diante de gozos ou recusas de que não partilha “Ah, já sei: um menino perdido, a 
chorar de medo. Ou talvez um macaquinho perdido, a chorar de medo” (SANT’ANNA, 2001: 521). A 
linguagem, por meio de memor, não mata aquilo que a irrita, não mata por puro liberalismo, para não ser 
assassina. E esse lugar é mostrado na linguagem, como uniformemente barulhento ao mesmo tempo em 
que se apresenta como inestruturado, porque não há mais a liberdade de escolher o vazio, o silêncio ou a 
fala (há muito barulho proveniente do immemoratio) (BARTHES, 2003). A linguagem passa a oferecer 
uma garantia (modesta) de liberdade: dá sentido ao silêncio, ao niilismo, já que de qualquer maneira não 
pode falar. “Por acaso soluçam os fantasmas? Mas o fato é que, de repente, escutam-se (ou se acredita 
escutar) esses lamentos, uma angústia quase silenciosa” (SANT’ANNA, 2001: 519). 

Nesse niilismo de profusão de imagens, de signos, de melodia esconde-se o não-espaço 
polêmico entre o título da obra e o próprio fazer literário. Ou seja, Conto(não conto) é um signo poético 
que é desreferencializado no ato de contar, ao mesmo tempo, que não contando, ou não querendo contar, 
acaba por esculpir uma linguagem verbal literária. Esse sentido de controvérsia (referente/não referente, 
signo poético/signo referencial) faz do projeto de Sant’Anna um objeto voltado para si mesmo, no sentido 
de uma metalinguagem que se preocupa em questionar a própria intenção do objeto literário. Ele é o que 
é. Sem intenção de ser. 

Por outro lado, o substantivo conto nos remete a todas as teorias que definem um texto 
como sendo um conto. Em vez de se mostrar com um espaço definível e definido, o conto de Sant’Anna 
faz o leitor viajar por espaços alucinatórios de influências quase surrealistas. A impressão que se tem 
disso é que não há espaço algum. Ele é fator secundário no instalar da obra poética. De novo, parece ser 
uma necessidade do homem que o prende ao universo da Analogia. Ou ainda o questionamento às teorias 
que dogmatizam categorias a priori, como espaço, personagens, narrador etc para o momento de 
produção artística. Nesse sentido, o narrador também acaba sendo construído no conto pelo próprio leitor, 
é como se houvesse um narrador-leitor que fosse dono do espaço que é o nada. Há uma inversão na forma 
de tratamento dada ao narrador pelo próprio discurso e percurso literário. Existe a (re)elaboração da 
categoria narrador num outro sentido: como se ele não pudesse ser instituído antes da leitura, antes da 
representação do pensamento. E, mesmo com esse efeito expressivo de ausência do narrador, ele já está 
lá, no entanto, não para contar linearmente e comportadamente a história, mas para jogar ao leitor a 
responsabilidade do fio condutor dela. Por isso as categorias começam a despregar-se da narratividade do 
conto, assim como a própria linguagem converge para essa intenção. Conto (não conto) quer se despregar 
também do próprio fato de ser considerado gênero conto. Para tal, desprega-se do espaço 
convencionalizado, do que é prescrito para constituir um conto. Polemiza principalmente com algumas 
teorias literárias, aquelas que consideram o conto um objeto artístico de um espaço somente e de poucos 
personagens. E como demonstrar isso no discurso? O texto desreferencializa todos os espaços do conto, 
como uma espuma anárquica entre o plano da ‘realidade’ e o plano ‘alucinatório’ não sabendo o leitor 
encontrar as fronteiras entre um e outro. Esse não-espaço que é o próprio espaço artístico, faz-se assim: 
polemizando com espaços-alheios. 

No conto, esse espaço torna-se uma extensão ideal, sem limites, que contém todas as 
extensões finitas e todos os corpos ou objetos desejáveis e possíveis. É um espaço que não separa duas 
linhas, ou dois pontos. Não é uma região situada nem além, nem aquém das galáxias. E sim, um campo 
abrangente que não se pretende enquanto constituição de separação entre as palavras, entre os signos 
poéticos. Espaço que se constrói enquanto região abrangente tanto do que é referencializado e 
desreferencializado posteriormente, quanto daquilo que é inomeável por natureza.  

Em virtude disso, nesse espaço destinado ao lançamento de imagens, de signos poéticos, de 
melodia, há o re(memor)are do im(memor)atus, ou seja, o relembrar do indizível. Um oxímoro que se 
instaura permanentemente no projeto estético de Sant’Anna: um indizível que é dito e não deixa de ser 
indizível por isso. Indizível por ser intraduzível: o esvaziar-se enquanto experiência e ser um espaço, o do 
nada, o da criação, o do indizível, o do immemoratus. Tudo isso colide, funde-se e se reestrutura em 
Conto (não conto) Mas tudo isso é nada (SANT’ANNA, 2001: 518). 
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2. 
A memória enunciativa do percurso literário em Conto (não conto) apresenta um 

rememorare da noção do Outro.Um elemento que se diz secundário do ato de fazer poético, no entanto 
sua condição de Outro está mais próxima de um ego construído no sentido de reforçar a noção de 
inferioridade. Inferioridade em relação à Analogia na arte, ao padrão universal do gosto, ao julgamento de 
obras de arte como reflexo do progresso da arte, à fidelidade instaurada a um cânone. Uma memória 
enunciativa que marca a consciência do outro na arte. Começa-se a advogar o ideal do multiculturalismo 
como o oposto do esgotado monoculturalismo. Uma espécie de resistência à homogeneização que cria o 
espaço da profusão. Um espaço que de tão cheio torna-se esvaziado. Nada mais que o nada. É a 
exacerbação do niilismo como máscara de um lugar indizível – o immemorabilis da memória enunciativa. 
Coloca-se como questão chave desse fazer literário não a identidade que, por vezes, quando na busca do 
autêntico, pode ignorar as realidades de migração e imigração entre os construtos artísticos, e sim a 
questão da representação em um mu ndo em que as imagens – a Semiosis - governam a realidade. 
Transpondo a fronteira do indizível, e questionando se é necessário um quem que represente um outro 
quem. Com isso, o efeito é de uma simulação sobre simulação, de uma criação hiper-realística em que a 
própria memória enunciativa parece querer despregar-se da linguagem e perder o controle de vez de suas 
próprias representações. É o questionamento do status ontológico da arte, a epifania do fim do fazer 
literário. É o memor, radical antepositivo, despedaçando-se e refazendo-se em outros afixos, sem ligar-se, 
por meio de inflexão, a um sufixo somente.É como se fosse um radical de carbono que pudesse combinar-
se em tantas outras partículas, ou como os cristais de gelo, que a depender do afixo, toma formas 
diferenciadas. É um instalar-se no outro. A explicitação do elo oculto no outro.  

A complexidade dessa representação, explicitada através da memória enunciativa literária, 
mostra a complexa reciprocidade de memor com Mathesis, com a Analogia, com o glamour. Diferentes 
tipos de representação que se refutam e se completam a doxologia instaurada na Semiosis. Tais 
aproximações revelam o contraditório do avesso, um sistema de dialética de representação de signos que 
revela a arquitetura do outro de dentro. Isso significa que a linguagem literária em Conto(não conto) 
sugere uma representação de experiência de outras linguagens artísticas sentida, pensada, realizada do 
lado de dentro. É uma espécie de linguagem de alto-falante para sugerir como a experiência da condição 
de Outro é sentida de dentro “O homem pensou, talvez, que agora iria encontrar-se com o cavalo, do 
outro lado” (SANT’ANNA, 2001: 519) Por isso o jogo com os signos referentes, num primeiro plano, a 
espaço torna-se tão valorizado durante o processo de construção da própria história. E quando ela busca o 
Outro de dentro é para fora que a linguagem quer emergir, para fora de suas próprias amarras, para fora 
de toda representação gratuita que possa ser realizada, para fora de todo espaço convencionalizado, que 
não seja o espaço imaginado. Mesmo com esse efeito de convergir para fora, num processo dialético de 
trabalho com categorias de dentro e de fora da narrativa (de espaços internos e externos, de focalização 
endofóricas e exofóricas, de personagens) a linguagem torna-se recheada do Outro, do diálogo com 
Outros, com o próprio leitor... E torna-se altamente consciente de si própria. Instaura-se a sua maioridade 
por meio do processo metalingüístico predominante no ato de contar/narrar, a linguagem fala, então, 
sobre a composição de um conto e nesse momento de produção torna-se o próprio objeto literário. Um 
literário mutável que não se diz ser. Mas que importância isso tem? De se dizer? O que importa mesmo é 
o seu efeito expressivo, o de um simulacro hiper-realista no sentido de um fazer literário altamente 
reflexivo: a linguagem volta-se sobre si mesma e transforma-se na coisa inominável.  Fiat conto: e fez-se 
um conto... 

Nesse jogo de metalinguagem, de simulacrum, de memória enunciativa, de dizeres 
indizíveis, o percurso literário com o qual se tem contato é aquele que rejeita o isolacionismo, mas 
também não busca nenhuma identidade ou solução para a problemática. E de que valem as soluções? 
Principalmente para um objeto que não busca soluções? Elas não deixam ser atravessadas por outras 
linhas, por outras formas, por outras geometrizações. Daí a solução não ser viável nesse caso. Nem de 
longe, ela pode esvaziar-se enquanto experiência e ser um espaço, o do nada, o da criação, o do indizível, 
o do immemoratus, como Conto (não conto) o é. 

 

RESUMO: Por meio do não-espaço do Conto (não conto), de Sérgio Sant’Anna, este artigo examina os 
traços da Semiosis, do hiper-realismo e do simulacro que configuram o discurso estético matriz e o modo 
como esse discurso, ao estruturar-se, estrutura o outro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sérgio Sant’Anna; memória enunciativa; semiótica; hiper-realismo; simulacro. 
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António José Saraiva e Óscar Lopes, na apresentação que fazem de Almeida Garrett em sua 
História da literatura portuguesa, definem o escritor com uma dessas frases definitivas: “é um homem 
situado entre dois mundos” .1 Referem-se eles, é evidente, ao fato de o caráter liberal de suas crenças e 
burguês de sua origem se misturarem a uma formação arcádica que, segundo eles, sempre se faria 
presente em seus escritos. 

Ora, Portugal, ao tempo de Garrett, era um país em transição. Ao tratar o período da 
“revolução liberal” , Oliveira Martins assinala exatamente esse caráter de transição daquela passagem da 
história portuguesa. Havia sido possível manter, até certa altura, uma insistente esperança de reverter a 
independência do Brasil. Mas a volta de D. Pedro, que assume o trono e leva consigo ao poder os liberais, 
representou um ponto final em qualquer esperança possível. Sobre o alcance econômico desse findar de 
esperança diz Oliveira Martins: 
 

O Portugal histórico, a nação que vivera da Índia, depois do Brasil, ninho de 
mercadores e soldados, escritório de uma vasta fazenda ultramarina, acabava por 
uma vez, para todo o sempre. Por isso a estrutura interna da sociedade devia 
transformar-se, para poder passar a viver à lei da natureza, e não como até aí vivera: 
como uma Holanda.2 

 

E, mais adiante, sobre as repercussões culturais desse fim: 
 

A conseqüência mais profunda da revolução liberal foi a ruptura da transição, o 
acabamento definitivo do sebastianismo: exprimindo por esta palavra simbólica 
todo o corpo de idéias, ambições e costumes históricos. Substituiu-se-lhe, porém, a 
consciência de uma nova pátria moral? Acordou-se o sentimento de um verdadeiro 
individualismo, fundado na religião (consinta-se-nos dizer assim) democrática? A 
personalidade tornou-se forte e consciente dos seus direitos? A inteligência apurou-
se? Cresceu o saber? Pôde-se, com estes elementos, constituir-se o corpo 
homogêneo de uma nova nação real e viva? 
Afigura-se-nos que não; e oxalá isto seja apenas a ilusão de um espírito triste.3 

 

Ao fim e ao cabo, o que Oliveira Martins termina por fazer é desenhar uma transição que 
leva da tradição a coisa nenhuma. Mas até que ponto isso pode ser verdade? Várias décadas depois de 
Oliveira Martins, Eduardo Lourenço formularia uma visão da literatura portuguesa que apenas enfatiza o 
caráter de transição da obra de Garrett, mas transição concreta, que leva a um novo modo de escrever em 
Portugal – ou talvez fosse melhor dizer a partir de Portugal: 
 

                                                        
1 SARAIVA, António José & LOPES, Óscar. História da li teratura portuguesa. 9 ed. Porto: Porto 
Editora, 1976. p. 749. 
2 MARTINS, Oliveira. História de Portugal. Lisboa: Guimarães, 1951. p. 313-314. 
3 Op. cit., p. 323. 
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A partir de Garrett e Herculano, Portugal, enquanto realidade histórico-moral, 
constituirá o núcleo da pulsão literária dominante. A tal ponto, que nos parecem in-
significantes ou de pouco relevo aquelas obras em que essa motivação confessa ou 
oculta está ausente.4 

 

Ao escolher Garrett como tema de romance, Amadeu Lopes Sabino construiu de forma 
exemplar essa figura de transição. Tal elemento já parecia estar na mente do romancista anos antes da 
publicação de A lua de Bruxelas. Num artigo inserido em volume dedicado à reflexão sobre “presenças 
portuguesas na Bélgica e na Holanda” , Sabino já indicara seu interesse por esse estado transitório. Em 
primeiro lugar, pelo que se passava em Portugal, algo descrito como 
 

um período particulamente difícil da vida portuguesa, marcada por uma sucessão de 
revoluções, golpes de Estado, pronunciamentos mili tares e problemas sociais que 
caracterizam a transição do Antigo Regime para o liberalismo políti co e 
econômico.5 

 

Em segundo lugar, por uma espécie de caráter marcante da Bélgica, que ele define como 
um “país-encruzilhada, cultura constituída pelo cruzamento de culturas” .6 

Mas as duas coisas se misturam e, no romance esse caráter do país é particularmente 
enfatizado. Afinal, numa situação diferente mas comparável àquela em que está Portugal, no exato 
momento em que Garrett lá serve a Bélgica nasce como nação, com a subida de Leopoldo I ao poder, e 
com o estabelecimento de um novo modelo de monarquia liberal.  

É assim que Sabino vai entabular conversa com o escritor que lhe serve de personagem. E 
não pode ser coincidência que tanto O Arco de Santana como A lua de Bruxelas comecem com alguém 
descendo uma rua e, dessa maneira, o cenário da cidade se apresente. Cenários esses, aliás, marcados 
ambos mais pelo que falta do que pelo que preenche, compondo uma espécie de vazio. Afinal, o que 
marca a passagem pela rua de Santana é a ausência do venerando arco, que fora demolido; o que marca a 
passagem pela rue de la Loi é o vazio de um fim de tarde em que tudo o que se apresenta são as janelas 
das residências, dando a ver uma paisagem referida como de festa noturna: “a do cinzento exterior e do 
brilho interior” .7 

E, se a um esse cenário vazio remete à grandeza ancestral da história portuguesa, coisas que 
no presente vão caindo diante daqueles que, chegando ao poder, sem compreender essa grandeza a 
destroem, a outro remete à grandeza de um tempo em que ali viveram grandes homens, como Byron e o 
próprio Garrett. 

Essa conversa entre o escritor de hoje e o de ontem está em lugares mais importantes do 
que em detalhes como esse, chegando à própria constituição do narrador dos romances. Garrett, logo no 
prefácio à primeira edição, prefere assinalar o quanto a narrativa vem marcada por sua experiência 
pessoal, seja no que diz respeito às condições em que o li vro começou-se a escrever – durante o cerco do 
Porto – seja pelo que ele contém de reminiscências pessoais e de uma noção da história local adquirida na 
meninice. É claro que ele também garante que “a verdade chamada histórica, isto é, a dos li vros, vai 
guardada e salva”, ainda que remate perguntando: “Quem sabe se essa verdade é mais verdade que a 
outra? Não importa” .8 Para garantir a verdade que pode ser mais verdade, o que nos apresenta ele de 
documentação? Um duvidoso “manuscrito achado na li vraria reservado do reverendo Prior dos Grilos” (p. 
25). As lacunas, se é que há algo nesse romance histórico além de lacunas, ele a preenche como bem 
entende: supondo. Dessa maneira, é assim que se descreve uma viúva, a Ana: “E deve saber o leitor que 
ela era linda, como eu seguramente creio” (p. 28). 

                                                        
4 LOURENÇO, Eduardo. Da literatura como interpretação de Portugal. In:      . O labirinto da saudade. 5 
ed. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 80-81. 
5 SABINO, Amadeu Lopes. L’Étoile du nord: présences portugaises en Belgique et en Hollande. 
Buxelles: Embassade de Portugal, 1994. p. 38. 
6 Op. cit., p. 44. 
7 SABINO, Amadeu Lopes. A lua de Bruxelas. Porto: Campo das Letras, 2000. p. 9. Daqui em diante, 
aparecerá indicada entre parênteses, ao final de cada citação, a página de onde foi extraída. 
8 GARRETT, Almeida. O arco de Santana. Porto: Livraria Simões Lopes, 1949. p. 15. Daqui em diante, 
aparecerá indicada entre parênteses, ao final de cada citação, a página de onde foi extraída. 
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Em A lua de Bruxelas, o narrador erudito, que manipula com mestria vasta bibliografia sobre seu 
personagem, age da mesma forma: usando do dado pessoal como trampolim para a narrativa ficcional. 
Esse narrador se apresenta, então, como um português que trabalha em Bruxelas, perfeitamente 
familiarizado com as peculiaridades do serviço diplomático. Veja-se como a infância desse narrador 
aparece: 
 

No dia 6 de Março de 1953, o professor da quarta classe da escola primária do 
antigo Colégio dos Jesuítas, em Elvas, dirigiu aos alunos uma cantil inária cujo tema 
era a morte, na noite anterior, de um dos grandes criminosos da História. Sem o 
nomear, descreveu-o como a encarnação moderna do Mal, o Diabo em figura de 
gente, o Anti-Cristo que ousava arremeter contra os ensinamentos da Virgem do 
Rosário de Fátima e de Salazar. Fui o único que, levantando o dedo, pronunciei o 
nome do monstro em questão: “Estaline”. 
(...) 
Vem desses tempos heróicos a minha atração de outrora pelo comunismo. Fruto, 
certamente, do gosto pelo proibido, conseqüência, mais tarde, do espírito altruísta 
forjado pela parte melhor da educação cristã, mas também afinidade culti vada nos 
anos de juventude como uma espécie jubilatória de fetichismo. (p. 21) 

 

A partir dessa experiência tão precisamente datada e contextualizada, em que, tanto quanto 
o narrador de O arco de Santana, o de A lua de Bruxelas surge como figura de carne e osso falando de 
uma vivência pessoal, o trabalho da imaginação traça as razões para o entusiasmo do Garrett-personagem 
por Napoleão: “ Imagino que o comércio de Garrett com Napoleão passou por idênticos percursos” (p. 
21). 

O narrador de Sabino, no entanto, expli cita a todo tempo sua ação sobre a trama. 
Caracteriza-se como uma espécie de tirano, que pode fazer – e porque pode, faz – o que quer com seus 
personagens. De todos os aspectos da vida de Garrett em Bruxelas, o que mais se presta a esse tipo de 
constituição narrativa é a vida amorosa do poeta e de sua esposa, Luísa que se ligaria ao representante 
inglês, Charles Gordon. É assim que, depois de falar como um ensaísta, afirmando que, “de uma maneira 
geral, os biógrafos atribuem a intervenção direta de D. Maria II na saída do poeta do posto de Bruxelas ao 
desagrado da soberana (p. 122), é desta maneira que se principiará a narração dos acontecimentos 
íntimos: 
 

Coincidências, digo eu. “Coincidências”, pensa João Baptista em frente de Luísa, 
neste jantar sombrio no dia de regresso de Portugal. E, pois que, nesta pseudo-
crônica, a virtude é de muito imagina, faço uso de minhas prerrogativas de autor e, 
de coincidência em coincidência, recrio as intimidades de Luísa e Charles Gordon 
durante a viagem de João Baptista a Portugal. (p. 122-123) 

 

O curioso nesse tipo de procedimento, que poderia em princípio ser percebido como uma 
manifestação da arrogância de quem sabe e, por isso, pode afirmar o que quer, é que ele é especialmente 
eficaz para estabelecer um clima de indefinição. Em primeiro lugar porque representa um abandono da 
certeza documental, que indica a precariedade de tão confiáveis materiais, e atribui à imaginação a única 
saída para que se possa conhecer aquele homem e aqueles fatos. Em segundo lugar porque a faculdade de 
imaginar permanece como prerrogativa de um homem absolutamente normal, que sofre os rigores do 
clima belga, que estava na quarta classe da escola primária em 1953, que traz suas pequenas afli ções e 
seus gostos pessoais e cujos dados biográficos gerais batem com aqueles que aparecem, na orelha do 
li vro, por sob a foto do autor. 

O romance, aliás, se fecha sob esse signo, numa espécie de síntese dos elementos que aqui 
se apontam. Quem encerra o li vro é um homem que não entende, e mesmo assim se aventura a explicar. 
A partir de uma frase de Fidelino de Figueiredo, o narrador nos dirá, no último parágrafo: 
 

Pois eu, também incapaz de silenciar o que não entendo, peço vénia e, abusando 
pela derradeira vez das minhas despóticas prerrogativas de autor, decido que 
Garrett, o poeta, o João Baptista desta história, terá morrido com o nome da 
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repudiada nos lábios. Assim conqustou Luísa a eternidade. Assim é a literatura (p. 
186) 

 

Sim, assim é a literatura: um homem falando em seu próprio nome, sobre o seu próprio 
tempo – muito embora possa se referir a outros tempos. 

Esse encurtamento da distância entre autor e narrador dá uma feição especial ao romance 
histórico de Amadeu Lopes Sabino e, ao mesmo tempo, remete a outras experiências da ficção portuguesa 
contemporânea, que se recusa a aceitar a famigerada “morte do autor” e marca uma posição de 
pessoalidade que desafia os cânones de certa teoria literária e atinge diretamente o leitor comum, esse 
personagem de ficção que nos atormenta a todos com sua fluida existência – poderiam ser mencionados 
José Saramago e Agustina Bessa-Luís, para ficarmos em dois autores conhecidos no Brasil e de uma 
geração anterior à de Sabino.  

No caso específico de A lua de Bruxelas, essa constituição narrativa concorre de maneira 
exemplar para o sentido geral do texto. E, apesar do diálogo com a obra de seu protagonista, é preciso 
dizer que aqui o tipo de transição – vale dizer indefinição – é muito mais profunda e insolúvel do que 
aquela com que trabalhou o poeta do século XIX. O arco de Santana é a obra engajada, que remete a uma 
li ção do passado histórico para garantir um resultado para aquela transição ou, para parafrasear Oliveira 
Martins, para fazer com que a tradição que se abandona não reflua naquilo que tem de pior e possa 
prepara um novo tempo que, ainda nem bem instaurado e já está ameaçado. 

A lua de Bruxelas escolhe no passado não a li ção exemplar, mas a da transição, da 
indefinição, da incerteza. Numa outra encruzilhada da história portuguesa, em que um modo de vida 
parece mais uma vez ameaçado pela estandadização que a europeização de Portugal parece trazer, Sabino 
inventa um narrador que, como Garrett, está nesse país carrefour, debruçando-se sobre um tempo em que 
tudo parece estar por se definir – até mesmo o Garrett que aprende alemão, lê Goethe e se aparelha para 
efetuar a transição para sua grande obra posteior. O Garrett de cá, da parcela da história que nos foi 
permitido viver, toma ao Garrett de lá, de  um tempo que já vai se caracterizando como de um passado 
remoto, a dúvida, não a certeza, figurando uma transição que, por estar em processo, pode muito bem ser 
a transição para parte alguma. 

E não deixa de ser digno de menção o fato de estarmos a nos lembrar disso tudo em 
Curitiba: capital de um estado que por muito tempo foi lugar de passagem de tropeiros; também um lugar 
que gosta de se definir como ponto de cruzamento de gentes, destino que tem sido de imigrantes de várias 
partes; por fim, embora não menos emblemático, uma cidade de clima indefinido onde, como se costuma 
dizer por aqui, as quatro estações acontecem num único dia. Exatamente como o Porto e a Bruxelas do 
romance de Sabino. 
 

RESUMO: Em A lua de Bruxelas, Amadeu Lopes Sabino recria um momento de transição na vida de um 
escritor de transição: Almeida Garrett. Este trabalho estuda a constituição do ativo narrador desse 
romance e o papel que a política nela ocupa, em confronto com o narrador de O arco de Santana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Amadeu Lopes Sabino; Almeida Garrett; romance histórico português. 
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ABSTRACT: In this paper I will closely study a group of poems of Gastão Cruz’s book, Crateras, whose 
main subjetc is to deal with something that lies before the language. Thus, if something is before the 
language, memory and childhood are another important subjects of those poems full of ambiguity. 
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É em Rua de Portugal, livro, por ora, mais recente de Gastão Cruz, que se encontra um 

bom pré-texto para a abordagem de alguns poemas de Crateras, li vro anterior; consta de “Em tempo 
alheio” : “Deixastes toda a esperança vós que entrastes/ na memória” (CRUZ, 2002: 61): o eco dantesco 
da estrofe citada aproxima memória e inferno, aqui tendo a dimensão, claro, da desesperança e do 
sofrimento. Pois é justamente a memória que conduzirá todo um bloco de poemas de Crateras a um 
espaço anterior à própria língua. Cumpre ressaltar que tal bloco não aparece, no livro, separado dos 
demais poemas, mas seus textos apresentam suficiente unidade não apenas temática, mas também ôntica, 
para que se os possa recortar. De todo modo, o que esses poemas empreendem é um redimensionamento 
da idéia pessoana de que a língua é a pátria do poeta, idéia que ecoou, e ainda ecoa, no modo português 
de se entender o próprio fazer poético; tal redimensionamento é evidente já no primeiro dos poemas do 
referido bloco:  

 

A minha pátria não é a  
língua portuguesa Morreria 
jamais por ela o corpo que ela é? 
Tantas vezes no corpo ela morreu 
quantas o corpo não morreu por ela mas 
por si próprio Então na boca escura 
ela ficou não como pátria imune 
mas como pedra que no mar colhida 
recolhe ao mar que não é pátria dela: 
pátria do corpo que há-de ser a minha (CRUZ, 2000: 63) 

 

“A Minha pátria”, logo em seu início, recusa a língua como pátria, senão do poeta, ao 
menos do poeta que se transforma em sujeito poético; o poema, então, passa a ser corpo, não apenas no 
sentido de que é um objeto tangível e real, mas sobretudo porque guarda em si, como todo corpo vivo, o 
potencial da morte, o que aponta para a sugestão mortal, que recolhe em si tanto a eternidade do 
sofrimento como a condenação, lida em “Em tempo alheio” . Assim sendo, faz-se a primeira aproximação 
entre o bloco anterior à língua de Crateras e a estrofe do poema citado a Rua de Portugal: a morte é, 
seguramente, o norte da poesia, o que permite a aproximação de “A Minha pátria” a um poema, presente 
em Cenas vivas, de Fiama Hasse de Pais Brandão, companheira de Gastão Cruz na coincidência de 
fundamentais poetas contemporâneos que recebeu o nome de Poesia 61:  

 

Tantos poetas morreram, em minha vida, 
antes de mim, não só no sangue ou só na carne, 
mas na portuguesa língua.  
Deles fica a obra que fizeram. 
Todavia vocábulos, para sempre 
insonoros, ou no futuro incriados, 
demonstram que os poetas todos 
morrem sempre mais na língua (BRANDÃO, 1999: 25) 
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“poetas morreram” na “portuguesa língua”, “os poetas todos/ morrem sempre mais na 
língua”: morrem, assim, também os poemas, condenados que estão à espécie de inferno memorial a que 
lhes conduz a morte, sendo a memória, claro, seu desesperançado motor. Não se pode perder de vista que 
a idéia de um idioma poético mortal dialoga com a própria morte da ambição imperial portuguesa, pois o 
“mar” “não é pátria dela”, da língua, não mais é um “Mar portuguez” mas sim o lugar que, para além de 
qualquer simbolismo cristalizado no imaginário luso, é, dada sua cicli cidade, sua ininterrupta 
apresentação de ondas e vagas, fluxas e refluxas, um símbolo, na verdade, da permanente mortalidade que 
advém da própria vida: “pátria do corpo que há-de ser a minha”, “pátria” corpórea e mortal, distante de 
qualquer império e de qualquer determinismo lingüístico: como escreve Jorge de Sena, no poema “Em 
Creta com o Minotauro”, “A pátria/ de que escrevo é a língua em que por acaso de gerações/ nasci. (...)” 
(SENA, 1984: 219): “por acaso” “a língua” portuguesa encerra a “pátria” do “corpo” , mortal e tributária 
de uma infernal memória. Entretanto, ao ser “minha” , ou seja, do sujeito poético, a “pátria” adotada torna-
se própria, não “ imune”, portanto, àquilo que caracteriza o modo de dizer do autor: constrói-se, assim, 
uma espécie de tomada poética de poder, pois se constrói o que se pode chamar de estilo, ou de idioma 
pessoal.   

 O segundo poema “antes da língua” de Crateras é “Morada”, em que a anterioridade à 
língua recebe, além do significado de prioridade, o de efetiva temporalidade, o que apontará para a figura 
da criança, decisiva nesses poemas: 

 

Língua aprendida com os  
olhos no céu do quarto Já antes 
de falar era essa a morada 
da fala, o amor da pátria um modo 
de olhar a casa universal 
onde os cometas criavam 
a memória corpo electrocutado 
pelo ar do passado Reconstruí a fábula 
falada antes da fala na pátria 
real da luz à luz sem escala (CRUZ, 2000: 64) 

 

Antes de mais, é importante assinalar uma característica dos poemas aqui vistos: eles 
apresentam um tipo de aliteração que se sustenta não apenas na semelhança sonora, mas também na 
própria repetição vocabular: “Em tempo alheio” , por exemplo, apresenta o verbo morrer em três ocasiões, 
e “Morada” faz algo similar com o substantivo “ fala” e/ou o verbo “ falar”. Esse traço, para além de 
revelar as palavras-chave dos poemas e também do bloco, aponta para um tipo de infantili zação que se 
acentua com a ocorrência, em “Morada”, da figura paterna: pátria, aqui, é com efeito aquilo que seu étimo 
sugere, e a figura do pai é tão mais decisiva quanto mais jovem é-se: quem aprende a língua, claro está, é 
a criança que tem “os olhos no céu do quarto” , lugar esse que “era” “a morada/ da fala” que se estava a 
aprender. É eloqüente o uso do pretérito imperfeito nesse poema: se o “céu do quarto” “era” “a morada/ 
da fala” não mais o é; entretanto, o “corpo” de agora se verá infernalmente, dada a sugestão de fogo que 
se vê tanto aqui como no já citado “Em tempo alheio”, “electrocutado/ pelo ar do passado” : desse modo, 
continua lá, no “céu do quarto” (“céu” , cabe assinalar, é a “morada” do elétrico relâmpago, fenômeno que 
aponta, a um só tempo, para o brilho, podendo, assim, ser metáfora da própria poesia, como para um 
potencial de mortalidade), a origem do tipo muito peculiar de “fala” que é a “ fala” poética, pois ela passa 
a morar na “morada” do poema que resgata o passado que o imperfeito apresenta; cabe, pois, que se cite 
um não intitulado poema que figura em “Teoria da fala”, li vro de Gastão Cruz publicado em 1972: 

 

Falámos tanto de tão pouco 
entre os campos  
do corpo 
a fala fende os dentes 
o corpo que te ouve ampara 
a tua fala 
 
(...) 
a fala dolorosa encontra os dentes 
e olho a tua boca como um corpo (CRUZ, 1992 :52) 
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A “ fala” mora na “boca” que é tão “como um corpo” quanto o é o “olho” do sujeito poético 
que olha; amparada pelo “corpo” ouvinte, a “ fala” da segunda pessoa “fende os dentes” e os “encontra” , 
não apenas em mais uma corporização da mesma “fala”, mas também na medida em que ela, a “fala” , se 
pode animalizar, tornar-se menos cultural e, portanto, mais distante da cristalização dos registros 
cotidianos da língua: e o eu lírico de “Morada”, regresso, através da memória, à infância, também, de 
algum modo, encontra-se mais próximo de um estado de animalidade do que poderia estar o individuo 
adulto; assim sendo, a “pátria” paterna, “real” , não a pátria lingüística, mas o que circunda “o céu do 
quarto”: cabe assinalar, claro, que a “casa” é “universal” : o português é, efetivamente, “a língua em que 
por acaso de gerações/ nasci” . E é “Na língua portuguesa”, idioma feito lugar onde se morre no poema de 
Fiama, o título do seguinte poema do bloco “antes da língua” de Crateras: 

 
Na  
língua portuguesa vivi 
antes de um nome, com os  
dentes a língua o palato sensível 
aos aromas as auditivas cordas 
da garganta, poder pronunciar 
 
quando via no 
tecto 
a sombra ambígua, detentora porém 
de um único sentido a meus 
olhos confusos que levavam à 
mente a ténue  
 
angústia das sensações 
Para 
buscar a existência muda 
a língua recuou 
ao quarto anterior onde 
vi a penumbra (CRUZ, 2000: 65) 
 

“antes” “do nome”, claro, “os/ dentes a língua o palato sensível” , a mesma corporeidade 
que se vê no poema citado a Teoria da fala: a “ língua”, portanto, é feita carne (corpo) e sinestesia  (uma 
das possibili dades de que a poesia desfruta), e o poético será aquilo que se posicionará numa acentuada 
anterioridade em relação não apenas ao uso cotidiano do idioma, mas sobretudo à própria fala: “a língua 
recuou/ ao quarto anterior onde/ vi a penumbra”: da impossibili dade da clareza comunicativa, dados os 
limites que o próprio idioma possui em sua tarefa de dar conta da realidade e de suas coisas e fatos, surge 
a “penumbra” vista, império sinestésico sugerido, já no início do poema, pelo corpo da concavidade bucal 
que, materialmente, é o que se encontra no lugar de origem. Assim sendo, “Na língua portuguesa” existe 
o “antes de um nome” , existem os sentidos que vislumbram, ao lado da impossibili dade do significado, 
“um único sentido a/ meus olhos confusos” : “angústia das sensações” , angústia de não se poder dizer 
aquilo que é, claro, indizível, e em “Na língua portuguesa” não se fala “tanto de tão pouco” , como no não 
intitulado texto de Teoria da fala, mas nada se fala, pois a “portuguesa língua”, onde “tantos poetas 
morreram” no poema de Fiama, põe-se num estádio de ambigüidade que caracterizará o próprio fato 
poético, e à ausência de significado impor-se-á a presença do simbólico, daquilo que permitirá, 
ambiguamente, “um único sentido” a partir da sinestésica mistura das “sensações” que inauguram a 
“angústia”. Portanto, pode-se afirmar que mesmo o(s) sujeito(s) poético(s), não apenas de “Na língua 
portuguesa” mas também dos demais poemas do bloco “antes da língua” de Crateras, é carregado de duas 
ambigüidades: em primeiro lugar, ele extrapola a língua sem que a deixe de usar, pois ela é aquilo que 
possibilit a a nomeação do inominável, o “antes de um nome” ; ademais, sendo o poeta um adulto, capaz 
de manusear seu idioma, ele busca esse “antes de um nome” , ou seja, o silêncio da criança cujos olhos 
estão “no céu do quarto” silencioso, no “tecto” onde mora uma fala que não se ouve. E é justamente o 
“ tecto” que inaugura o último poema da série aqui estudada, intitulado “Antes da língua”: 

 

Anterior à língua o tecto 
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fala E o 
pequeno corpo há-de molhar 
 
no lago de palavras a 
alta penumbra da restrita 
infância 
 
quando tornadas pátria 
sua amada ditosas essas águas 
forem o porto da memória fixa 
 
ondulante de  
vagas A língua  
será pátria de sentidos 
 
mistos como no corpo as sensações 
O tecto, que é um nome, era uma sombra 
igual ao mar à praia os 
 
castanheiros 
crescendo na areia davam sombra 
na estação que virá depois 
 
do verão  
O tecto era uma nuvem um 
texto  
 
enquanto ondas levantam 
braços na água e alcançam  
o tecto já sem nuvens do verão (CRUZ, 2000: 66, 67) 
 

“Antes da língua” , título do poema, poderia ser o título do bloco aqui estudado caso fosse 
ele uma parte de Crateras. Os dois primeiros versos do terceto de abertura do poema são reveladores de 
tudo o que se viu neste trabalho: “Anterior à língua o tecto/ fala”: como a criança que se deita e vê o 
“ tecto” como “céu do quarto” não tem suficiente intimidade com o idioma, estando, a um tempo, para 
aquém e para além dele, “o tecto/ fala” antes “da língua”, ou seja, a fala do teto não se compromete com 
nenhuma norma, seja as que visam o êxito comunicativo, seja as de obediência gramatical: “antes” de 
tudo o que constituiu as regras do jogo comunicativo, portanto prioritariamente a essas regras, o “ tecto/ 
fala”, o que condena o adulto que um dia viu/ ouviu esse “tecto” a pôr ali a fonte de sua poesia. Portanto, 
a fala do “tecto” é tão descomprometida com qualquer idioma como o é a criança cujos olhos estão nesse 
mesmo “tecto” , a ouvi-lo com os olhos: verifica-se, aqui, mais uma sinestesia que confunde os sentidos 
do corpo para produzir o ambíguo sentido da língua feita poesia: confusos os sentidos, o “ tecto” , quando 
nomeado, faz-se “texto” poético, carregado de memória e de simbolismo, pois o “ tecto” , como se viu em 
“Morada”, “era”, não mais é, “a morada/ da fala” : assim, a “Língua aprendida com os/ olhos no céu do 
quarto” será “pátria” tão somente de “sentidos” , não apenas aqueles que advêm da memória tornada 
presente e, portanto, refeita (mais uma vez cite-se “Morada”, “da luz à luz sem escala” ), mas também 
daquilo que extrapola os significados da fala que tenha por objetivo somente comunicar, objetivo que a 
poesia, sabe-se, não abraça. Assim sendo, o inferno que é a memória, de acordo com “Em tempo alheio”, 
é o lugar, também, a partir de uma semelhança que reside já no plano do significante, do encontro do 
“tecto” com o “texto” , da coisa com a fala muito especial que é a poesia: assim sendo, encontram-se fala e 
escrita, visão e audição, pois o “ tecto” falante torna-se “texto” legível. Por isso, é interessante que se cite 
um poema de Crateras que não se situa dentro do bloco aqui visto, mas que tem como tema, também, a 
memória, não só motor da visita ao inferno mas também uma condição do próprio fazer poético: “A 
Poesia depende da memória”: 

 

A poesia depende da memória 
É a sua matéria o que se esquece 
ou lembra, tanto faz; não há história 
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da vida verdadeira Só conhece 
 
o que viveu quem o presente apresse 
(do passado a errada divisória, 
a fronteira incessante) quando cesse 
a dor vivida para entrar na glória 
 
da montanha que guarda o fogo absorto 
ou da voz crematória que no forno 
estala como palavra sussurrada 
 
Há-de faltar-lhe a água nesse porto 
há-de o seu corpo morto ser adorno 
de poemas que não recordam nada (CRUZ, 2000: 70) 
 

“não há história/ da vida verdadeira” , só há o que se inventa a partir do encontro da 
memória com a “língua” , “pátria” cuja ambiência paterna, original, é, eroticamente, feita “amada”, 
possibili dade de encontro com a morte e, ao mesmo tempo, com o princípio da vida, a infância que 
também se inventa, e reiventa, pela língua que materializa o poético. Nesse ponto, e à guisa de 
encerramento, cabe que se retome, em outro poema de Crateras que não se situa no bloco “antes da 
língua” (o que aponta para uma certa corporeidade, não obstante a serie aqui estudada, do li vro como um 
todo), a metáfora de vitali smo e mortalidade que é o mar, presente em “A Minha pátria” e também em 
“Descrevo o corpo” , poema que encerra o li vro: 

 

Descrevo o corpo como alguém  
que responde somente ao som do tempo 
e que não sabe nem 
se o chama o som do sangue nem se o tempo 
 
se move ou pára quando pede 
alguém que diga alguém as ilegítimas  
falas alheias Cede 
então o próprio corpo à voz das vítimas 
 
no tempo vil aprisionada 
Olhando-se, o actor repete a fala 
na mágoa transportada 
do palco naufragado Enfrenta a sala 
 
morta revolta como água 
desidratada Quem a voz escuta 
de um mar de mágoa? 
falas alheias são a sua luta 
 
Com a memória Se me pede 
um corpo que descreva o corpo, olho 
o mar como quem mede 
a água que de cima ainda olho 
 
do palco náufrago cantado  
como cantei outrora uma cidade 
O corpo é também água 
batendo contra um cais desidratado (CRUZ, 2000: 83) 

 

A água marítima, consagrado símbolo de vitalismo, vê-se “desidratada” : assim também são 
os mortais corpos da língua e da poesia, cuja mortalidade, entretanto, não se despe de um inegável 
vitali smo. Portanto, pode-se afirmar que o “antes da língua” de Crateras edifica-se, dada a 
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inexorabilidade do uso do idioma para qualquer realização poemática, na mesma ambigüidade já 
levantada: para se extrapolar a língua, pondo-se em sua anterioridade, usa-se, inevitavelmente, essa 
mesma língua, porém refeita, ou feita estilo, pessoalidade mortal e, a um só tempo, inesgotável vitalidade.  

 

RESUMO: Em Crateras, livro de Gastão Cruz publicado em 2000, encontra-se uma série de poemas cujo 
tema principal é aquilo que se encontra antes da língua. Portanto, a memória e a infância serão outros 
temas que marcam fortemente esses poemas, que têm na ambigüidade um de seus traços mais notáveis.  
 
PALAVRAS-CHAVE: língua; anterioridade; memória; criança; ambigüidade  
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O presente trabalho pretende apresentar uma proposta de estudo sobre a obra intitulada Não 
Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000), do escritor português António Lobo Antunes. A 
abordagem de tal objeto será pautada por um interesse prévio pela questão que envolve o problema da 
definição ou delimitação do gênero literário denominado romance.  

Muito cara à contemporaneidade, a questão do gênero romanesco tem gerado já várias 
manifestações controversas no campo da teoria da literatura1. Longe de oferecer uma solução determinista 
a qualquer tipo de problema literário, devemos adiantar que nossa proposta de trabalho pretende, antes de 
arriscar qualquer definição, somar questões às que já se colocaram sobre a problemática do gênero 
referida acima. Tal proposta, não se trata, portanto, de uma tentativa de enquadramento da obra do autor 
citado num certo conceito de gênero romanesco dado de antemão.  

Certos de que a essencialidade do gênero romanesco não deve ser buscada numa sua 
delimitação fixa, mas sim no seu caráter mutável, híbrido e multi forme; acreditamos na impossibili dade 
de um estabelecimento preciso de suas fronteiras quando pensamos na comunicação deste gênero com 
outros, tais como o ensaio e a poesia. A compreensão do romance enquanto gênero marcado, em sua 
essência, pela abertura de possibili dades de modificações e transformações formais possibilit a-nos abrir 
uma via de compreensão do romance como um gênero que só sobrevive porque de certo modo uma sua 
manifestação literária nega a forma que a antecedeu, numa tentativa incessante de diferenciação. É como 
se cada manifestação só pudesse ser classificada como sendo romance na medida em que trouxesse algo 
de novo, inusitado, ao arquétipo do gênero, modificando-o e garantindo sua sobrevivência. Em última 
instância, poderíamos dizer que o gênero romance só sobrevive porque procura assassinar uma sua forma 
anterior. Neste caso não seria descabido, inclusive, pensarmos numa certa “angústia da influência” 
proposta por BLOOM (1973).   

Na esteira do que foi dito acima, poderíamos compreender as manifestações romanescas 
que abriram o século XX como respostas às que são consideradas exemplos tradicionais do gênero. Trata-
se do modelo romanesco do século XIX, principalmente da sua segunda metade, que figurou como objeto 
de estudo na clássica obra A Teoria do Romance de LUKÁCS (1955). A partir desse momento de 
viragem configurado pelo início do século XX, já não há mais um modelo único de gênero a ser 
modificado, abre-se, assim, espaço para variados tipos de experimentações em torno de um eixo nebuloso 
e rarefeito chamado gênero romanesco. A contemporaneidade passou a ser caracterizada, em extremo, por 
um individualismo propugnado principalmente pelas vanguardas, ou seja, pelos “ ismos” do princípio do 
vinte. Na arte contemporânea o “estilo” passa a preponderar sobre a “escola”, os paradigmas artísticos 
passam a depender de um código idiossincrático atuante num sistema restrito ao microcosmos de um 
autor ou de uma única obra. Inserida nesta problemática permanece a questão do romance. 

Para uma compreensão do romance português inserido nesta problemática da arte 
contemporânea seria necessária a realização de todo um percurso de análise considerando as principais 
obras desde o princípio do século XX. Seria fundamental o entendimento do papel precursor da obra 
Húmus (1917) de Raul Brandão, principalmente no que se refere ao seu caráter fragmentário. Necessário 
seria também um estudo aprofundado a respeito da prosa representante do primeiro modernismo, que tem 
A Confissão de Lúcio (1914) de Mário de Sá Carneiro e A Engomadeira (1917) de Almada Negreiros 
como os grandes expoentes. 

                                                        
1 A problemática do gênero romanesco (de sua essencialidade, de sua sobrevivência ou não em 
manifestações literárias contemporâneas) tem sido matéria para vários estudos. A título de exemplo 
poderíamos citar um ensaio que pretende recolocar a discussão a respeito do gênero a partir de LUKÁCS. 
Trata-se da seguinte obra: FEHÉR, Ferenc. O Romance Está Morrendo? (Contribuição à Teoria do 
Romance). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1972.  
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A partir daí seria possível trabalhar a influência de Dostoiévski, de Bergson, de Proust e 
Freud no processo de construção romanesca, a qual acontece com mais vigor no período entendido como 
segundo modernismo. Tais influências serviriam de estofo para o “psicologismo” da geração da Presença, 
que conta com obras  exemplares como Elói ou Romance Numa Cabeça (1925) de João Gaspar Simões e 
Jogo da Cabra Cega (1934) de José Régio.  

Em seguida, seria de fundamental importância a abordagem do movimento constituído, em 
grande medida, em contraposição ao “psicologismo presencista”. Trata-se do “neo-realismo” , antecipado 
por Ferreira de Castro, com o seu A Selva (1930), e amadurecido por Alves Redol, com Gaibéus (1940). 
A partir da compreensão desse movimento far-se-ia possível pensarmos as obras Seara de Vento (1958) 
de Manuel da Fonseca, Casa da Duna (1943) de Carlos de Oliveira e Mineiros (1944) de Manuel do 
Nascimento. Ainda na esteira do neo-reali smo, só que com uma tendência mais psicologizante, deveriam 
ser consideradas as obras de Miguel Torga e de Fernando Namora.  

Como ruptura em relação ao neo-reali smo, poderíamos pensar o romance de cunho 
existenciali sta de Vergílio Ferreira, inaugurado com a sua obra Mudança (1949). Em se tratando de um 
percurso pelos caminhos da prosa portuguesa do vinte, seria vital considerarmos a obra que é tida como 
sendo o marco de um momento de virada em relação ao trabalho com o gênero romanesco na 
contemporaneidade portuguesa, trata-se de A Sibila (1953), de Agustina Bessa-Luís.  

Há que se anotar também a influência do nouveau roman em Portugal, principalmente a 
partir da narrativa “desadjetivada” e “coisificada” de O Hóspede de Job (1964), de José Cardoso Pires. 
Dando continuidade ao passeio pelos caminhos pela prosa portuguesa do século vinte, chegaríamos às 
obras representativas do caráter fragmentário da narrativa do romance contemporâneo. Xerazade e os 
Outros (1964), de Fernanda Botelho opera tal fragmentação pelo trabalho com o foco narrativo, propondo 
uma “narrativa em caleidoscópio” em que o que impera é a realidade da ficção pois a realidade do mundo 
apresenta-se desrealizada. Já em Rumor Branco (1962), de Almeida Faria, a fragmentação se dá pelo 
trabalho diferenciado com o elemento temporal da narrativa. No mesmo caminho da fragmentação 
também deve ser entendida a obra Bolor (1972) de Augusto Abelaira, também pelo trabalho com o foco 
narrativo, principalmente pela ambigüidade do “eu” enunciador do discurso em que se insere a narrativa. 
Outro ponto característico da prosa portuguesa contemporânea diz respeito ao fenômeno da 
“textualização” , o qual é bem evidente em Finisterra (1978) de Carlos de Oliveira. Já num ponto mais 
adiantado do percurso, seria essencial atentarmos para a relação entre a história de Portugal e a ficção, 
bem como para a conjunção entre sagrado e profano, características definidoras da obra do escritor 
português que ganharia maior notoriedade mundial a partir da década de oitenta, José Saramago.   

É também a partir da década de oitenta que a obra de António Lobo Antunes ganha volume. 
Esta é representativa exemplar do tipo de manifestação literária contemporânea referida acima e 
problematiza a questão do gênero romanesco na medida em que propõe modificações formais evidentes 
relativas à técnica da construção narrativa, as quais constituem tal obra, ao mesmo tempo, como assassina 
e revificadora do gênero romanesco, se considerarmos tais termos na acepção concebida já anteriormente.  

A obra de António Lobo Antunes é representante típica da literatura fruto do Portugal pós 
25 de Abril de 1974. Num primeiro plano podemos dizer que os temas mais freqüentes são a decrepitude 
de um Portugal decadente, vicioso e sufocado pelo sistema ditatorial erigido à sombra de Salazar, bem 
como a guerra colonial em África (subproduto denunciativo de tal sistema). A estes temas somam-se 
questões sobre perturbações psicológicas e, inclusive, sobre a insanidade mental. A força de tais temas 
não pode ser descolada de alguns dados biográficos esclarecedores: Lobo Antunes exerceu a psiquiatria 
durante vários anos e participou da guerra colonial em Angola. 

Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, penúltima obra de Lobo Antunes, deve ser 
considerada como exemplar para a análise da problemática relativa à questão do gênero. Esta obra 
mostra-se dividida em sete seções, cada uma delas é aberta por uma epígrafe que reproduz a narrativa do 
Gênesis referente a cada um dos sete dias da criação do mundo.  

A voz narrativa de abertura de Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura parece estar 
circunscrita ao que GENETTE (1972) entende por récit de paroles intérieur, ou mais especificamente 
àquilo que denominou de discours immédiat ou  monologue intérieur. A personagem detentora de tal voz 
só pode ser identificada claramente no adiantar de algumas páginas, trata-se de Maria Clara. Somos 
tomados de chofre pelo seu monólogo interior que nos situa o cenário de abertura, o sótão da casa de seus 
pais. Será este o local de onde brotarão todas as informações secretas sobre a família, bem como todo o 
mistério que envolve a figura de seu pai. 

Tendo em vista o limitado espaço de que dispomos para apresentarmos nosso estudo, 
devemos nos ater à análise de uma cena em que a personagem Maria Clara adentra ao quarto de hospital 
em que seu pai estava internado e o pressiona exigindo explicações a respeito das descobertas que fizera 
no referido sótão. Tal passagem é particularmente interessante para discutirmos  o processo peculiar de 
construção narrativa de Lobo Antunes:  
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-      Tire-me isto a limpo por uma vez na vida fale comi- 
go e tire-me isto a limpo 
a mão do meu pai no botão de convocar as enfermei- 
ras, um som de grilo lá fora, uma cabeça projectada para nós  
num impulso de cuco, o piar de metal 
-      Diga senhor doutor 
há pássaros assim que fazem vénias e bailam 
Diga senhor doutor 
se encerram na gaiola a estalarem a porta, o meu pai  
para o cuco 
Quero essa senhora imediatamente na rua 
convencido que despedia a minha mãe, o advogado, o  
jardineiro, o chofer que lhe temiam os silêncios, a demorar-se  
no botão visto que o som lá fora, a designar-me por fim com o 
desprezo do dedo  
-     Quero essa senhora imediatamente na rua              (pág.s 47-48) 
 

A citação do texto de Lobo Antunes, obedecendo inclusive à disposição original das 
palavras na página, justifica-se pelo fato de servir de amostra para uma análise textual que pode funcionar 
como base para uma discussão a respeito da peculiaridade desta obra.  Em momento algum de nosso texto 
nos referimos ao presente li vro de Antônio Lobo Antunes como sendo um romance, reservamos o uso 
deste termo pois pensamos que a forma em que se mostra construído traz alguns elementos novos que 
incrementam uma discussão já corrente a respeito do problema da delimitação do gênero romanesco. Não 
bastante a intrigante classificação - “poema” - que se subscreve ao título na folha de apresentação do 
volume, pensamos que o tipo de narrativa que Lobo Antunes constrói escapa de fato das tradicionais 
definições de prosa romanesca que a teoria literária tem nos apresentado. Até as teorias em que 
reconhecemos um esforço maior de abertura no sentido da diferenciação dos gêneros, tal como a de 
FRYE (1973), que tenta criar uma classificação e uma taxionomia da ficção narrativa baseando-se no 
conceito de “ formas contínuas específicas” , parecem insuficientes para dar conta do tipo de arte narrativa 
criada por Lobo Antunes. 

Dar cabo à discussão a respeito da pertinência ou não de classificar a obra como “poema”, 
tal como aparece, acreditamos não ser cabível no momento. Contudo, há dois dados textuais, possíveis de 
serem verificados na amostra transcrita acima, que nos permitem dizer que tal narrativa distancia-se da 
prosa narrativa romanesca tradicional e aproxima-se da forma poema. O primeiro dado consiste na 
descontinuidade evidente da forma narrativa, o que faz com que tal obra escape das definições propostas 
por Northrop Frye; nesse caso o termo “específicas” , formulado pelo teórico como uma espécie de 
conceito curinga, não funciona pois o problema está na idéia de “formas contínuas” . O segundo dado, que 
talvez seja a causa do primeiro (mais evidente), é o fato de a coesão textual da narrativa não ser 
assegurada pelos recursos da prosa, mas sim se aproximar mais do tipo de coesão característica de um 
poema em versos. A textualidade da narrativa não é garantida pela presença de conectivos, tal como 
ocorre na prosa, no caso do texto de Lobo Antunes a coesão é seqüencial, seja ela parafrástica (quando na 
progressão do texto util izam-se procedimentos de recorrência de termos, de estruturas sintáticas, 
fonológicas) ou frástica (quando a progressão do texto é garantida sem a recorrência estrita de termos, 
estruturas, mas permitindo a manutenção do tema por meio do estabelecimento de relações semânticas 
entre os segmentos do texto)2. No trecho citado podemos notar a seqüenciação frástica, por exemplo, 
quando encontramos as seguintes palavras em seqüência: cuco, pássaros e gaiola. Para a narrativa do tipo 
que constrói Lobo Antunes é fundamental o modo como são distribuídos os períodos, as frases, as falas, 
as sílabas no espaço da página, pois o ritmo de leitura do texto não é o contínuo da prosa, com suas 
passagens e caminhos delineados, marcados fisicamente, de modo concreto pelos liames textuais, mas 
sim o ritmo descontínuo do texto versificado de um poema.  

Acreditamos que essa forma narrativa burilada por Lobo Antunes favorece inclusive a 
matéria objeto de sua representação artística que é o fluxo de consciência. Nesse sentido, a forma 
narrativa torna-se a própria representação dos traços descontínuos e aparentemente desorganizados do 
fluxo de consciência. Por essa via, poderíamos dizer que tal narrativa consegue adequar a sua forma ao 
seu conteúdo, ou melhor, a autenticidade do conteúdo que é aí representado é dependente direta da forma 

                                                        
2 Cf. KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. São Paulo, Contexto, 1993. 
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como se mostra organizado verbalmente. Ou seja, os limites entre forma e conteúdo tornam-se mais 
tênues, mais difíceis de serem delineados. 

No que se refere à terceira parte desta obra de Lobo Antunes, se há um tema comum, que 
possa servir de liame ao que aí é narrado, diz respeito à velha questão do ciclo vital (recuperada 
posteriormente na epígrafe da seção cinco do li vro) que propõe como termos dependentes a vida e a 
morte. Tal tema pode ser captado de início pela narração bíbli ca do terceiro dia da criação divina, em que 
vemos retratadas a separação e nomeação da “terra” e do “mar”. 

A questão da reprodução da vida relacionada à idéia de morte é bastante patente quando 
entra em cena a imagem decrépita do pai da personagem Maria Clara. A descrição do estado terminal de 
Luís Fil ipe nunca deixa de ser somada à idéia de vida, é por isso que a imagem desta personagem é 
associada à imagem de uma folha que cai ao solo para servir de fonte à vida. A analogia entre uma folha 
seca e Luís Fili pe mostra-se bem patente no seguinte trecho, em que o leitor é levado a acompanhar o 
olhar desta personagem: 

 

O meu pai soltou-se da lâmpada do tecto em busca da minha 
mãe ou então era a mim, à Ana, à Adelaide que tentava ver, se 
calhar o professor, se calhar a inválida, se calhar alguém oculto 
nos armários do sótão numa carta que eu não lera ainda, a minha 
mãe de palma sobre o ombro deitado em oscilações de folha 
o cuidado das folhas 
as olaias por exemplo 
pensando onde cair 
Luís Filipe 
quase alcançando o chão, afastando-se, regressando,  
sumindo-se com um sopro de vento para além do muro 
a certeza de deixarmos de viver um dia .                                        (pág. 159) 
 

É nesse momento da obra que a temática bíbli ca assume uma forma poética, evidenciando 
novamente a característica sui-generis de tal obra, que constitui o fato de afrouxar os limites entre prosa e 
poesia, neste caso em específico é interessante notar a possibili dade de estabelecimento de uma dupla 
relação sintática entre o verbo no gerúndio “alcançando” e os termos antecedentes “Luís Fili pe” e “as 
olaias”. Essa possibili dade permite entendermos os dois termos que precedem o verbo como sujeitos da 
ação, por conseguinte, permite a já assinalada analogia entre tais termos. 

Inúmeras são as direções para as quais a obra de António Lobo Antunes aponta em relação 
ao problema do gênero romanesco. Se a considerarmos a partir de uma perspectiva histórica, veremos que 
ela recupera, ao mesmo tempo em que inova, as características que marcaram as manifestações dos vários 
momentos literários da prosa portuguesa contemporânea. Assim, não é impossível verificarmos na obra 
de Lobo Antunes o desenvolvimento de um certo psicologismo que teve sua origem em obras do 
princípio do vinte, por exemplo; bem como uma preocupação comprometida com a realidade social e 
políti ca própria de um neo-realismo; seria plenamente factível uma aproximação também com a literatura 
de cunho existenciali sta de um Vergílio Ferreira que propõe situações romanescas geradoras de reflexões 
abstratas sobre a condição humana. Não seria absurdo, por exemplo, aproximarmos Lobo Antunes de 
Agustina Bessa-Luís, na medida em que cria, tal como a romancista, um universo mítico em suas obras, 
com seus referenciais de significado distanciados de uma realidade pré-dada, um universo em que o que 
prevalece é a temporalidade em oposição ao tempo e espaço físicos. A obra de Lobo Antunes também não 
deixa de dialogar com o noveau roman na medida em que, de certo modo, inverte a questão da narrativa 
“coisificada”, da “desadjetivação” ou “substantivação” , pois o que podemos ver em Lobo Antunes é uma 
“adjetivação” pela “objetalidade”. As coisas não nos são apresentadas de forma estática, ganham formas 
diferenciadas e são retratadas em movimento, em alguns casos até são personificadas. Não há uma 
narrativa “coisificada”, mas sim uma narrativização da “objetalidade” . 

Outra aproximação factível seria em relação à obra de Almeida Faria, no tocante às 
inovações formais no trato com o tempo narrativo. Não poderíamos deixar de pensar num diálogo com 
Finisterra de Carlos de Oliveira, na medida em que podemos verificar em Lobo Antunes também o 
fenômeno da “textualização” , do qual tal obra é a grande representante. Em relação a esse fenômeno, 
arriscaríamos dizer, inclusive, que a obra de Lobo Antunes vai mais longe, pois nela não é apenas a 
verdade do mundo que é colocada em cheque em relação à única verdade do texto, mas também a própria 
verdade do texto, da linguagem, do próprio universo ficcional. Se obras como as de Carlos de Oliveira 
propõem, pelo fenômeno da “textualização” , apenas a existência da realidade da ficção já que a realidade 
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do mundo apresenta-se des-realizada, Lobo Antunes coloca em questão a própria des-realização na 
medida em que constrói uma narrativa que caminha cada vez mais para uma fragmentação que leva sua 
prosa ficcional aos limites do incompreensível. 

 

RESUMO: O presente artigo apresenta uma proposta de análise da obra intitulada Não Entres Tão 
Depressa Nessa Noite Escura (Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000), do escritor português Antônio 
Lobo Antunes, a partir da questão que envolve o problema da definição do gênero literário classificado 
como “ romance” .  
 
PALAVRAS-CHAVE: Antunes; romance; contemporâneo. 
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ABSTRACT: Analysis of Memória da terra (1990), a novel by Azorian-Portuguese author José Martins 
Garcia. In this book a singular inversion of perspective can be noted: while in the earlier narratives  -- 
namely A fome (1977), O medo (1981), Imitação da morte (1982) e Contrabando original (1983) -- the 
character´s movement is centrifugal to the Azorean island of origin, in Memória da terra João Paiva, the 
protagonist, goes from the Continent to the island in search of a brother. In this quest he ends by 
discovering the island itself which, in this case, is melted with the discovery of himself. 
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A narrativa Açoriana pós-25 de Abril , que tem sido nosso foco de interesse nas últimas 
duas décadas, apresenta algumas vertentes temáticas que, a grosso modo, temos classificadas como 1. a 
açorianidade − um termo cunhado por Vitorino Nemésio e que está sendo continuamente atualizado; 
atualmente sofre modificações com a inclusão de Portugal na Comunidade Européia; 2. a insularidade − a 
condição de ilhéu afeta sobremaneira a vida; o mar, que é cercadura e limite, também é um espaço de 
fuga e evasão; 3. a emigração − o Arquipélago conhece o fenômeno emigratório desde o século XVIII ; no 
século XX, particularmente, assistiu-se a uma grande vaga de emigrantes para os Estados Unidos e 
Canadá; 4. a guerra colonial − se a guerra em África tocava a todos os portugueses, os açorianos, em 
particular, sofreram-na de maneira ainda mais dolorosa, porque mais distantes deles estavam os conflitos 
ultramarinos e 5. a consciência insular1 − que, se não chega a ser uma forma de bairrismo, dá ao açoriano 
um modo particular de ver e entender a vida.  

Não nos cabe, aqui, discorrer sobre essas perspectivas, e sim trazer ao conhecimento do 
público brasileiro o nome de José Martins Garcia2 romancista, contista, ensaísta e poeta açoriano. JMG 
construiu um estatuto narrativo próprio, em que o idioma se enriquece semanticamente e, em certos casos, 
até na sintaxe. No espólio final da língua consagrada por Eça, a (pós)moderna literatura portuguesa tem 
sabido vasculhar os seus recursos adormecidos, revitalizando-os e dando-lhes uma roupagem ágil, 
colorida, contrastante – e nosso autor foi, nesse aspecto, emblemático.  

Em obras anteriores o Autor adotava uma ótica em que a evasão – o sair da ilha – era uma 
constante. Nesse sentido Contrabando original (1987) é o melhor exemplo, quando vemos o autor no 
pleno domínio de seus recursos técnicos. Mas já antes disso sua preocupação é quanto ao açoriano que 
abandona a ilha, seja por razões de natureza íntima, seja por necessidades de seguir seus estudos, seja na 
busca de melhores condições de emprego. Tanto em A fome (1977) como em O medo (1981) vemos o 
protagonista saindo da ilha para “conquistar” o Continente. O resultado disso é uma série de 
desencontros, tanto existenciais como amorosos ou políti cos. Em Imitação da morte (1982) está presente 
uma trajetória de evasão, mas aí encontramos o protagonista (numa singular abordagem em segunda 
pessoa do singular)  como um intelectual que se perde na Europa e depois nos Estados Unidos, onde 
acaba como professor universitário. Ao fim de tudo, não mais se reconhece, e estabelece-se uma série de 
interrogações: 

 

1 Isso está tratado em pormenor na obra ASSIS BRASIL, Luiz Antonio. Escritos açorianos: a viagem de 
retorno. Lisboa: Salamandra, 2003. (coleção Garajau). 

2  Nasceu na ilha do Pico em 1941 e faleceu em S. Miguel em 2002. Fez os estudos secundários no Liceu 
Nacional da Horta e no de Pedro Nunes, em Lisboa. Doutorou-se na especialidade de Literatura 
Portuguesa na Universidade dos Açores, onde regeu as cadeiras de Teoria da Literatura e Cultura 
Açoriana, depois de ter leccionado cursos semestrais de Literatura Portuguesa na Universidade de 
Brown, em Providence. Inconformado com o mundo em que viveu, a sua obra, que consta de cerca de 
trinta títulos publicados, incluindo romance, conto, poesia, teatro, crítica e ensaio, reflecte 
constantemente essa sua condição de ser desenraizado culturalmente. OBRAS: no romance, Lugar de 
Massacre (1975), Imitação da Morte (1982), Contrabando Original (1987); no conto, Morrer Devagar (1979), 
Contos Infernais (1987); na poesia, Temporal (1986); no teatro, Domiciano (1987); no ensaio e crítica, Vitorino 
Nemésio, a Obra e o Homem (1978), Exercícios da Crítica (1995), (Quase) Teóricos e Malditos (1999), entre 
outras. 
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§ E se alguma dor te transtorna o estômago avelhentado, não foi a América quem te 
arrombou os costados. Morreste de outra coisa, de febre contraída nas latitudes, se calhar de 
inépcia congénita, se calhar de ruim hereditariedade, se calhar por causa do teu apagador da 
memória… Onde estão os teus? Onde está a tua infância? Onde te morreu uma ilha? 
(GARCIA, 1982, p. 206). 
 

Se nessas obras antecedentes ocorre um movimento de abandono da ilha, em Memória da 
terra (1990), o romance que nos ocupará daqui por diante, percebe-se um movimento centrípeto, pois o 
protagonista, João Paiva, 27 anos, vem do Continente para a ilha (uma ilha), não com intenções 
imigratórias, por certo, mas movido por razões existenciais, derivadas da sua condição de homem à 
procura de si mesmo, personificando essa busca na figura de um irmão de lenda, Luís Carlos, o qual, no 
anseio “da promoção, do prestígio, do dinheiro e, se calhar, da aventura” , viajou para a ilha e lá teria 
desaparecido.  

A ação passa-se entre outubro de 1955 e junho de 1956, período de governo monolítico; 
João saiu de um lar fortemente salazarista, carregando a fama, malgré lui, de ser “do contra” e “opositor 
do regime” – na verdade, um ser desamparado e triste, alcunhado de “professorzeco” pelo próprio pai. De 
fato, um professor de Matemática. Encontra a ilha submersa no mais grave fechamento políti co, em que a 
iminência da delação pairam soberanos sobre as mentes e corações. Todos têm medo, e fazem de tudo 
para parecerem invisíveis à longa mão da PIDE, a polícia política de Salazar. Ninguém está seguro, e nas 
conversas João percebe que não poderá ir muito longe em sua procura.  

O seu propósito de busca do irmão torna-se um vagar a esmo pelas diferentes personagens 
que povoam aquele universo desencantado: o visconde da Barca, dono de dois hotéis (um masculino e 
outro feminino…), antigo pândego e veterano debochado; o Carlos Palma, promotor turístico às voltas 
com o mau tempo meteorológico, megalômano e salvacionista das finanças regionais; D. Carolina, 
bastarda do visconde e “pianista distinta” ; a ardente Perpétua Rosa (!), poetisa oficial; os “ farejadores de 
isqueiros indocumentados” , funcionários governamentais que entravam nos restaurantes e bares à busca 
de um papel legalizador do tal isqueiro; o bibliotecário pseudo-erudito; o chauffeur sabe-tudo; enfim, um 
estendal humano descrito economicamente e com profundo sentido da sua inserção no clima psicossocial 
então vigente. A ambiência geográfica é descrita como de uma desoladora pobreza e estagnação:  

 

§ As falésias − tanto a do norte como a do sul − exibem aquele ar de fim abrupto que 
caracteriza os cabos de qualquer costa. A vila possui a sua praça ou praceta principal, onde 
resiste alguma relva, onde jardins definham, onde a tinta dos bancos se vai transformando 
em escamas. A vila possui a sua rua principal − e pouco mais, parece-me − com seus 
buracos de vário comércio e lojistas às portas na esperança do lá-vem-um. De repente, 
porém, ouve-se alguém dizer “a cidade” e repara-se, com algum pasmo, na abundância de 
igrejas e ermidas, na desmesurada extensão de um convento agora ocupado pela máquina 
do Estado, na existência do Jardim público, enorme por  confronto com as dimensões dos 
edifícios circundantes. (GARCIA, 1990, p. 26) 
 

A procura, levada a efeito por João Paiva quase com uma intenção aleatória, desde logo o 
põe em contato com as idiossincrasias de uma sociedade fechada: as respostas que recebe são instáveis 
como tempo insular, e profundamente desencontradas, um puzzle infernal, revelador das máscaras a que 
aquelas gentes eram obrigadas a suportar por uma elementar questão de sobrevivência. Transformado em 
etnólogo, portanto um indivíduo à deriva, sem um objeto definido, defendia-se, ou melhor, procurava 
defender-se, das inúmeras suspeitas que crescentemente suscitava. 

Ora perverso, ora generoso, ora um “gajo porreiro” , o irmão Luís Carlos exsurge das 
névoas do tempo com uma face tão transfigurada que se torna irreconhecível. Uma coisa é certa, porém: 
Luís Carlos não passou em brancas nuvens; ao contrário, subverteu e escandalizou a ilha, que assistiu às 
suas aventuras num misto de fascínio e horror. No inconsciente popular agiu como uma espécie de 
indesejável alter ego das pessoas, o qual cabia ignorar. Assim, o que ocorre no plano individual 
reproduziu-se no coletivo.  

A sociedade insular entediava-se na sensaboria dos dias repetidos – e a idéia da repetição é 
um item recorrente na ficção de José Martins Garcia –, a ponto de ocorrer uma cena emblemática numa 
conferência de caridade. A meio caminho de um interminável discurso proferido pelo Sr. Bettencourt, um 
discurso de inúmeras folhas datilografadas, a poetiza Perpétua Rosa acalma João, que já se impacientava, 
com o seguinte conselho: “Oh, não se preocupe, meu querido... Ele ainda tem para mais de meia hora... É 
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o discurso do ano passado... Ninguém se dá conta da repetição... porque nunca ninguém o ouviu... Ou 
julga que ele são mais pacientes e atentos do que nós?” (p. 123). 

Essa sociedade da repetição e da mesmice vira em Luís Carlos  catálise de todos seus 
anseios de variar a existência anônima em que viviam.  

O narrador, este João Paiva, no decorrer de sua investigação, vem a sofrer do mesmo 
espanto (e do mesmo fascínio), submergindo num processo de autoconhecimento, descobrindo-se um ser 
digno, capaz até do amor. No deslinde da intricada rede de relações do irmão, João reencontra a sua 
estima própria, vilipendiada por um pai autoritário e, ainda, o seu espaço emocional, materializado este 
em momentos de feli cidade provisória. Aí entra o papel vivido por Judite, uma autêntica mulher com o 
erotismo à raiz dos cabelos, conhecida a bordo do infalível navio Santo António. Perseguindo-a como a 
uma tábua de salvação, o protagonista interroga-se a respeito do seu próprio ser e do seu desejo, tornando-
se, ao fim e ao cabo, um homem. Nesse instante é que nos damos conta da virtuosidade técnica do 
romancista que, assumindo a perigosa via da narrativa na primeira pessoa, faz com que o leitor saiba mais 
do que a personagem3.  

A fantástica (ou real) libertinagem do irmão faz com que João Paiva possa liberar a sua 
individualidade obscurecida. O destino “real” do irmão permanecerá uma incógnita, ou melhor: o 
protagonista, à falta do que decifrar, “cria” um destino ao fugaz Luís Carlos, num exercício de fantasia 
impossível em outras épocas de sua vida e, com isso, iguala-se ao autor do romance, instituindo-se num 
sofisticado jogo de metaficção. 

A destacar, em todo o tecido diegético, neste e em outros romances, a presença de um forte 
componente satírico, bem apontado por Urbano Bettencourt:  

 

§ ….a obra de José Martins Garcia colhe a li ção e prolonga o veio satírico que atravessa a 
literatura portuguesa desde a época medieval e que em termos narrativos se bifurca nas 
modulações irónica e sarcástica de Eça e Camilo, respectivamente (BETTENCOURT, 
2003, p. 7).  
 

O conjunto das produções de José Martins Garcia  estabelece-o como um dos poucos 
escritores açorianos a praticar o gênero da sátira − o seu par seria Álamo Oliveira, nomeadamente com 
seu Pátio d́ Alfândega/Meia-noite − dentro do princípio latino do ridendo castigat mores.  

Memória da terra, assim, edifica-se como um romance de contestação e descoberta; a ilha 
nunca mais será a mesma depois da visita do narrador, mas o próprio narrador também não será o mesmo.  

Afinal das contas, essa é uma função da literatura: transtornar para reedificar; descompor 
para recompor e, muita vezes, matar, para construir uma nova vida.  

 

RESUMO: Análise do romance Memória da Terra (1990), de José Martins Garcia, escritor português-
açoriano. Nessa obra verifica-se uma singular inversão de perspectiva: enquanto que nas narrativas 
anteriores − nomeadamente em A fome (1977), O medo (1981), Imitação da morte (1982) e Contrabando 
original (1983) − o movimento das personagens é centrífugo em relação à ilha açoriana de origem, em 
Memória da Terra o protagonista João Paiva vai do Continente para a ilha, à procura de um irmão; nessa 
busca, acaba por descobrir a própria ilha que, no caso, confunde-se com a descoberta de si mesmo. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Literatura açoriana; José Martins Garcia, Memória da Terra.  
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ABSTRACT: This work aims to demonstrate one of the numberless aspects within the Húmus's 
poli ssemy  makes: the rithym. In Húmus, Raul Germano Brandão’s work, it happens an interlacing of 
the narrative categories with the lyric mode, resulting into a cross-bred kind: the lyric romance.  
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Para refletir acerca do parentesco entre o romance e a poesia lírica, no sentido de 
averiguar a maneira pela qual a poesia estabeleceu um conluio com forma romanesca, elegeu-se, como 
campo de investigação, o romance Húmus, escrito em 1916, e publicado em 1917, por Raul Germano 
Brandão, escritor português. A obra causa impacto no leitor, não apenas pela expressão de um raciocínio 
e de um pensamento intuiti vos, mas, também, pela artisticidade construída, facilmente percebida ao 
longo do texto. Com efeito, a profundidade da significação de uma produção literária passa, 
necessariamente, por um prisma composto por dois elementos: a intuição e a elaboração racional. Por 
este motivo, quando se analisa um texto artístico, torna-se necessário partir da concepção desse mesmo 
texto como construção, “porque o texto artístico é um sentimento construído com complexidade, e todos 
os seus elementos são elementos de sentido” (LOTMAN, 1978: 41). De fato, é o conjunto de elementos 
significativos que conflui para o resultado que, afinal, é o sentido. Na reflexão do texto poético, fica 
evidente a dialética entre o visível e o invisível; o próximo e o distante; a realidade e o sonho; as 
referências externas e o conteúdo subjetivo. Trata-se de um diálogo expresso através de palavras, uma 
vez que o homem, na ânsia de sugerir toda a profundidade do seu “eu” abissal, elege a linguagem como 
porta-voz de seus sentimentos e de suas idéias. É, precisamente, quando a linguagem alcança grau, 
assim, tão elevado que a poesia se converte em sua expressão natural, já que ela se configura na única 
linguagem compatível com a expressão das emoções. Vale lembrar que a linguagem é, por excelência, “a 
casa do ser” (HEIDEGGER, 1967: 21). 

Entre todos os elementos, o ritmo configura-se no elemento mais antigo e permanente da 
linguagem. Com efeito, Otávio Paz (1982: 78) chega a dizer que é possível que ele seja anterior à 
própria fala e que a linguagem, em certo sentido, nasce do ritmo. 

O romance, gênero em constante devir, aparece no século XX como transgressor de uma 
ordem estabelecida, na medida em que mina e pulveriza formas consagradas pela tradição. Em Húmus, o 
poeta parece brincar com as palavras, como faz com o nome da personagem Elias de Melo, que é 
alterado para Melias de Melo, ou da personagem D. Biblioteca, chamada, às vezes, de “D. Biblioteca das 
Bibliotecas". Essa troca e essa brincadeira ritmadas não acontecem por acaso. Atrás delas está a idéia da 
despersonalização do homem e a inserção do ser na ninharia do cotidiano. 

Entre os diversos elementos, que possuem capital importância para a configuração do 
romance lírico, está o ritmo. Cabe a ele, enquanto música, propiciar a entrada na imaginação, no mítico, 
no mais profundo do ser humano. Na verdade, todos os romances brandonianos têm grande aproximação 
com a música, como queria Verlaine, na medida em que se observa a preocupação de associar o que se 
diz ao modo como se diz. Para focali zar tal aspecto, eis, como exemplo, um fragmento retirado de Os 
Pobres (s.d: 99), onde se percebe a repetição de fonemas consonantais (aliteração) corroborando com o 
sentido do que está sendo dito: “ ...os meus trapos estão no prego, este xale é emprestado por 
misericórdia. O lenço que ontem trazia, vendi-o pra pagar a patroa. E amanhã entro para o hospital” . A 
alternância das consoantes /t/ e /p/, oclusivas surdas, linguodentais e bilabiais, respectivamente, sugerem 
a aspereza da vida, além de conferir melodia ao texto. A música, neste caso, possui, portanto, uma 
conotação abstrata ao remeter para as dificuldades da existência humana. Em Húmus, o processo de 
aproximação com a música não constitui uma problemática esparsa, ao contrário, todo o texto é 
permeado por ele. Eis um exemplo em que se pode perceber que Húmus, romance predominantemente 
simbolista, revoluciona, a partir do emprego da sinestesia, as correspondências, a instrumentação 
lingüística e a musicali zação do discurso, explorando a metáfora, os segmentos de leitura, e construindo 
ritmos novos, abrangentes, melodiosos, sinfônicos. Basta observar o excerto: “Cai o inverno dentro da 
primavera” (BRANDÃO, s.d: 87). Essa linguagem condensada (própria da poesia) está vazada de 
significação. É evidente o predomínio da binaridade rítmica dessa frase-verso. As seis palavras, 
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componentes do fragmento, congregam metáfora, sinestesia, musicalidade, sugestão, hermetismo, além 
de remeter, a partir do mundo material, para o mundo espiritual (Teoria das Correspondências de 
Baudelaire).   

Definido, segundo conceito geral, como "a sucessão de realidades sensíveis (auditi vas, 
visuais e táteis)" (AMORA, 1971: 67), o ritmo, como é possível observar, possui natureza material, ou 
seja, é perceptível auditi vamente. O Ritmo pode, ainda, ser definido, conforme Afrânio Coutinho (1976: 
64), como "o modo como o poeta arranja e organiza a linguagem, imprimindo-lhe uma cadência 
unificada e intrínseca". Ele, na verdade, constitui um elemento componente essencial em todas as artes. 
É o primeiro elemento da poesia, mas não é exclusividade dela, podendo ser encontrado, amiúde, na 
prosa, porque é gerado, aí, pela concorrência do tempo e do espaço na elaboração do discurso 
romanesco. É ele que possibilit a a harmonia no desenvolvimento dos elementos estéticos.  

Na prosa lírica, os movimentos rítmicos não obedecem absoluta regularidade. Essas 
pequenas diferenças, todavia,  não chegam a prejudicar o processo rítmico. No romance lírico, o ritmo 
da prosa, associado ao ritmo das seqüências versificadas, confere equilíbrio à frase, o que demonstra, a 
hibridez do gênero. Eis um exemplo retirado de Húmus: "Só há este minuto, esta hora presente. Sinto-
me capaz de tudo. Estive anos a rezar a uma cômoda, a sofrer diante de uma cômoda. Fui grotesco! Fui 
grotesco e tu não vias! Fui grotesco e tu não ouvias! Fui grotesco e tu não existias!" (BRANDÃO, s.d: 
114). Neste fragmento, aparecem as construções sintáticas similares ("este minuto, "esta hora presente"; 
"a sofrer", "a rezar"; "tu não..."; "Fui grotesco...."); as repetições ("a uma cômoda", "de uma cômoda"; 
"fui grotesco e tu não..."); e as rimas ("vias", "ouvias", "existias"). A utili zação desses elementos confere 
musicalidade ao discurso. 

Em Húmus, percebe-se, como já ficou demonstrado nos exemplos citados, uma prevalência 
do ritmo binário. No romance lírico não poderia ser de modo diverso. Na obra, em questão, é evidente a 
remetência aos binarismos contrários que cercam a vida do ser-aqui (dasein - HEIDEGGER, 1993) e 
que representam realidades opostas: objetividade e subjetividade; autenticidade e inautenticidade; vida e 
morte; tempo linear e tempo circular; espaço real e espaço transfigurado; existência ou não de Deus.     

Na prosa, Soares Amora (1971: 67) detecta dois ritmos que, apesar de associados na linha 
do discurso, são diversos entre si. São eles os ritmos lógico e emotivo. O primeiro é a sucessão de 
segmentos expressivos, separados por pausas. Com efeito, é determinado pelas pausas lógicas 
necessárias à expressão do sentido do pensamento. Essas pausas, na linguagem escrita, são indicadas, de 
modo geral, pelos sinais de pontuação. O ritmo emotivo é o discurso carregado de emoção. Esse ritmo é 
constituído pela sucessão de momentos emotivos. Ora, os elementos da linguagem (ritmos, andamento, 
altura, timbre) estão presentes, no discurso, numa complexa combinação. Daí se poder afirmar que a 
linguagem poética "possui todos os elementos formais da prosa, e mais dois artifícios: o ritmo melódico 
e as combinações sônicas" (AMORA, 1969: 71). O ritmo melódico compreende a sucessão de segmentos 
discursivos determinados por ictos (elevação declamatória de uma sílaba tônica do verso) e pelas pausas 
melódicas (elevações e depressões da voz). Vale lembrar que a melodia do ritmo nem sempre pode ser 
provada com palavras. É que ela, não raro, transita pelo silêncio e atinge em cheio o emocional. Em 
Húmus, e, por extensão, em todos os romances brandonianos, os quatro ritmos citados não apenas estão 
presentes de forma independente, mas entrelaçam-se e apresentam-se de forma harmoniosa, gerando a 
mais pura poesia, e isso sem que o romance perca a menor parcela de sua configuração como romance. 
Pelo contrário, em vez de perder algo, a narrativa romanesca soma. No excerto abaixo, percebe-se a 
combinação dos quatro elementos:  
 

Siga a vida seu curso esplêndido. Sabe a sonho e a ferro. E ternura, desgraça e desespero. 
Leva-nos, arrasta-nos, impele-nos, enche-nos de ilusão, dispersa-nos pelos quatro cantos 
do globo. Amolga-nos. Levanta-nos. Aturde-nos. Ampara-nos. Encharca-nos no mesmo 
turbilhão do lodo. Mata-nos. Mas um momento só que seja, obriga-nos a olhar para o alto 
e até ao fim ficamos com os olhos estonteados. Eu creio em Deus (BRANDÃO, s.d: 174). 

 

Com efeito, o ritmo estrutura a produção assim como a percepção do sensível 
(DUFRENNE, 1969: 690). Se o gênero narrativo possui profundas raízes plantadas no mais íntimo da 
natureza humana (fundamentadas na tendência de ouvir e contar histórias), à poesia, por seu lado, 
corresponde outra inclinação elementar do homem que é a de externar emoções por meio da expressão 
rítmica, especialmente através do verso e do canto. Na gênese da teorização das formas literárias, mais 
especificamente, na Poética, Aristóteles (1993: IV) discorre sobre as origens da poesia e deixa clara a 
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idéia de que existe, no homem, uma "tendência natural para a imitação" que o distingue dos outros seres. 
De fato, ele possui um gosto instintivo do ritmo e da harmonia. Na verdade, o sentimento estético, no ser 
humano, é inato. Em outras palavras, "a poesia é inerente ao homem desde o mais primiti vo e nas fases 
de literatura não-escrita" (COUTINHO, 1976: 59). O ritmo é natural, também, na poesia, assim como é 
natural e inerente no homem. E é a regularidade do ritmo na poesia que faz com que ela possa ser 
medida e dividida. 

Há que se fazer, aqui, a distinção entre ritmo e melodia. O ritmo convida a pensar e a 
seguir um movimento de idéias. A melodia, por sua vez, pretende compartilhar as vibrações de uma 
disposição interna, de um estado de ânimo. Daí se poder defender a tese de que “todo o complexo verbal 
tem dois aspectos, o audível e o inteligível: som e sentido” (PFEIFFER, 1966: 15). Com efeito,  
 

Enquanto massa de som, a linguagem tem, de sua, uma tonalidade determinada, certo 
ritmo e certa acentuação; enquanto matéria inteligível, significativa, tem como natureza 
uma articulação sintática e designa algo de objetivo. Na corrente acústica da linguagem, o 
tom, o ritmo e a acentuação exprimem a atitude e o estado de ânimo – momentâneo ou 
permanente – de quem fala; na estrutura semântica da linguagem manifesta-se a referência 
a qualquer coisa de objetivo (Ibidem: 15). 

 

Infere-se, portanto, que “o metro é o exterior e o ritmo o interior; o metro é a regra 
abstrata, o ritmo é vibração que confere vida; o metro é o Sempre, o ritmo o Aqui e o Hoje; o metro é a 
medida transferível, o ritmo é a animação intransferível e incomensurável” (Ibidem: 18). Com efeito, o 
poeta, com a intenção de despertar, no leitor, o estado de alma que responde à sua excitação emocional, 
utili za o ritmo como veículo da emoção. É, justamente, através do ritmo que "o artista comunica a sua 
experiência e desperta uma análoga no leitor, porque a emoção caminha ao longo das sílabas (som e 
sentido) indissoluvelmente ligadas no efeito total do arranjo verbal". É por isso que não é necessário o 
verso para haver ritmo, e isso fica evidente no ritmo que existe no verso chamado li vre. O ritmo, na 
verdade, "deriva do fluxo, intelectual e emocional do poema (ou da forma prosaica), além do movimento 
que têm nele as palavras: som, duração das sílabas, acento, pausas". Eis um fragmento no qual confluem 
ritmo interior e metro exterior, recursos básicos para o extravasamento da emoção, imprescindíveis no 
romance lírico:  
 

Deixem-me! Deixem-me! Deixem-me só com isto, deixem-me viver para isto. Deixem-me 
fechado a sete chaves com o sonho que me enche de ridículo, que não existe e é a razão da 
minha vida. Deixem-me ir para a cova agarrado a este nada imenso, que me dourou as 
mãos e me deixou atônito. Só no fundo da cova é que estou bem, sós a sós, fechado com 
ele para sempre (BRANDÃO, s.d: 100).  

 

Além do ritmo, comparecem, na citação acima, outros recursos da expressão poética. Eis 
alguns: anáfora ("deixem-me"); paradoxo ("agarrado a este nada" e "o sonho que não existe é a razão da 
vida"); eufemismo ("ir para a cova"); metonímia ("que me dourou as mãos"); repetição (sós a sós). A 
musicalidade da linguagem, que mareja nesse fragmento, é o fenômeno mais singular da expressão 
lírica. É que os recursos fonéticos dinamizam a manifestação lírica do texto em prosa. A musicalidade 
pode ser produzida, naturalmente, através do ritmo, da rima, da assonância, da aliteração, entre outros 
elementos: "Ali a um canto um ser desata a rir, a rir, a rir como nunca ninguém se riu" (BRANDÃO, 
s.d: 45). Com efeito, a sonoridade, propiciada pela elaboração do segmento fônico, tenciona um 
significado metafórico.  

Ao analisar o excerto: "Do sonho que revolve o mundo cabe também uma parte à mulher 
da esfrega. Arrasta tudo consigo. (...) Engrandece-a, espalma-lhe os pés, esfarrapa-lhe os vestidos" 
(BRANDÃO, s.d: 87), constata-se que os fonemas fricativos sibilantes /s/ provocam uma leveza que se 
mescla com a sobriedade e força dos fonemas nasais. De um lado, eclode a "ternura" de Joana, de outro a 
aspereza do seu existir. Há, portanto, uma pluralidade de sensações, fluidez sonora, própria da poesia em 
que se manifestam as conotações através de metáforas e outras figuras. A imagem que se forma com a 
combinação dos sons da linguagem-musicalidade reforça a disposição subjetiva própria da lírica. Afinal, 



592     O RITMO NO ROMANCE LÍRICO 

"através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem − esse perpétuo chegar a ser − é.  A poesia entra 
no ser" (PAZ: 1972: 50).  

Em se tratando do "ritmo da prosa", Wolfgang Kayser (1985: 83) acentua a necessidade de 
"dirigir o olhar para os meios que a prosa possui para sua estruturação. Estes meios constituem a 
diferenciação entre sílabas acentuadas e não acentuadas, as pausas, as formações de grupos, a tensão". 
Alfredo Bosi, em O Ser e o Tempo da Poesia, estudo sobre o ritmo, enfatiza a existência, no poema 
moderno, de uma tendência de abolição do verso e assinala que, a partir do Simbolismo, as formações 
artísticas e expressões ultrapassadas foram atuali zadas, seguindo os moldes da música, pintura e, 
sobretudo, da liberdade (BOSI, 1988: 75e76). Na prosa lírica de Húmus, o ritmo, constituído por sílabas 
acentuadas e pausas definidas, gera uma tensão tornando as expressões poéticas extremamente musicais. 
Eis um exemplo:  "Ali fora desabam os séculos e a torrente misteriosa que leva consigo estrelas em vez 
de calhaus. O jacto de portento vem do infinito e caminha para o infinito, levando consigo a alma, o 
universo, o lógico e o ilógico, o absurdo e Deus" (BRANDÃO, s.d: 101). 

A música manifesta-se de maneira a sugerir uma espécie de sinfonia, através dos 
estribilhos complexos e de movimentos elaboradamente repetidos, que evidenciam um ritmo especial, 
muito mais poético do que prosaico, já que a repetição é marca registrada da poesia (Cf. GOMES: 1994: 
92). De fato, em textos líricos, em prosa ou em verso, o ritmo está, intimamente, ligado à musicalidade e 
em correlação com esta. Eis um exemplo em que se pode verificar a força da repetição: "Está ali a morte 
 está aqui a vida  está ali o espanto  e só a ninharia consegue deitar raízes profundas" 
(BRANDÃO, s.d: 25). 

O ritmo pressupõe uma dialética entre o fundo e a figura. O fundo, no caso do som, é o 
silêncio. A pausa é o contra-acento. Não se trata de um silêncio passivo e neutro, mas de um silêncio 
ativo. É que o silêncio é parte integrante da música e da poesia (Cf. PIGNATARI, 1977: 18). E o 
silêncio, inerente à poesia, esforça-se, no romance lírico, por  representar o intraduzível. 

Do ponto de vista da rima, Iuri Lotman (1978: 220e221) destaca o poder funcional. 
Conforme suas reflexões, "a rima põe a nu numerosas fronteiras semanticamente neutras da palavra no 
emprego lingüístico vulgar e transforma-as em traços distintivos de sentido, carrega-as de informação, 
de significação". Lotman confere às repetições um caráter relevante na estruturação semântica da arte 
poética. E alega que a repetição da palavra no texto não é gratuita e que, muitas vezes, ela testemunha 
um conteúdo mais complexo, ainda que único.  

Em Húmus, a repetição está ligada à temática da obra: "E a insignificância? Até a 
insignificância. A insignificância com orgulho, a insignificância com desespero" (BRANDÃO, s.d: 107). 
Com efeito, a vida inautêntica não tem sentido e reclama a entrada em um tipo de vida autêntica, plena 
de sentido. A reiteração demonstra a impaciência do ser diante das convencionalidades vazias de 
significação que, além de tudo, obscurecem a capacidade de cada ser-aqui olhar para si próprio em toda 
a sua verdade: "A maior parte das criaturas não só se ignora como não passa nunca da camada 
superficial" (BRANDÃO, s.d: 48); "Não me posso olhar nos olhos, com medo de ver o que nunca vi, em 
todo o seu horror e em toda a sua nudez" (BRANDÃO, s.d: 51).   

A linguagem poética, em função de seu caráter dúbio, distancia-se das normas 
gramaticais. As repetições, as inversões na ordem dos vocábulos, as variações, as elipses, os 
desdobramentos e a fluidez nas construções sintático-semânticas são características do discurso poético. 
O raciocínio lógico, dissociado do ritmo, não participa da modulação lírica em virtude da afetividade que 
obscurece a nitidez das formas, tornando o significado das palavras ilógico e ambíguo. 

Quando a prosa lírica de Raul Brandão, como ocorre em Húmus, pretende fazer uma 
devassa nos aposentos mais íntimos do ser em busca de algo precioso, tal como é a parte mais profunda e 
intocada do homem, onde reina a poesia, percebe que não existe caminho que conduz até lá. É 
necessário abrir veredas e esse empreendimento exige um material especial para solidificar o percurso: a 
arte; e uma luz para iluminar o caminho e para fazer brilhar a face autêntica do ser: a lírica.    
 

RESUMO: Este trabalho objetiva demonstrar que o ritmo constitui um dos inúmeros aspectos, dentre os 
que a poli ssemia de Húmus possibilit a, para a li ricização do romance. Na obra, ocorre um 
entrelaçamento das categorias da narrativa com os modos líricos, resultando em um gênero híbrido: o 
romance lírico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ritmo; prosa; poesia; romance lírico.  
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Ao leitor deixo uma palavra confortadora: volto à 
ficção  em que o livro do grande mundo deve ser 
escrito. Porque um resto de mistério é necessário às 
opiniões. A História é uma tradução deficiente que 
tem por ela o factor da actividade, factor que falta 
ao escritor. O historiador situa-se entre os povos 
caçadores; o escritor, entre os povos pastoris. 
Volto aos meus campos de trevo, onde a pseudo-
realidade nada tem de fuga; é tudo o que nos 
informa sobre o espírito de concil iação. 
Agustina Bessa-Luís. A MONJA DE LISBOA. p. 8    
 

 
Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa Luís, assina Bessa-Luís, nasceu em 15 de outubro 

de 1922, em Vila Meã, perto de Amarante. Importante ressaltar que Vila Meã é uma  localidade anterior à 
nacionalidade portuguesa, que em 1120 consta como domínio do mosteiro de Arouca, segundo uma 
crônica de Frei António Brandão. Sua obra é composta de romances, peças teatrais, li vros de viagens , 
crônicas e biografias. Como biografias temos: Santo António, Florbela Espanca, Longos Dias Têm Cem 
Anos. Acreditamos poder também incluir  nesta li stagem: Adivinhas de Pedro e Inês, A monja de Lisboa, 
Bicho da terra,  Fanny Owen e O Mosteiro, por serem obras que retomam o passado através de pesquisa 
histórica, como pode ser visto na própria narrativa onde a autora revela suas fontes, levando o leitor a 
constatação que está diante de uma romancista pesquisadora da história. Claro está que a pesquisa, por 
mais minuciosa que seja não nos fornece os sentimentos dos personagens nela envolvidos, suas angústias, 
seus afetos, seus medos, isto nos chega através da ficção graças a esta autora “atrevida” e “curiosa” que , 
ao se aprofundar nessas questões, leva o leitor a rever e questionar a história. A biografia “agustiniana” é , 
acima de tudo, um acerto de contas com o imaginário português. 

Enfim, unindo este imaginário à linguagem simbólica que ele implica no interior da 
narrativa de temas históricos, Agustina analisa todo o comportamento de uma sociedade, seus valores, 
penetrando nos limites da sua intimidade , despindo-a das suas representações aparentes.  

O objetivo deste trabalho é tecer algumas considerações sobre O Mosteiro e do que este 
romance implica no que diz respeito a ficção biográfica de Agustina e a sua proposta de questionar o 
imaginário português. 

Logo no começo do romance , o imaginário enraíza-se no agregado familiar, imaginário 
este simbolizado por um mosteiro situado num vale encoberto por nevoeiros , como um prolongamento 
da casa familiar,”o viveiro” ,  encerra em si toda a carga  mitológica da personagem Belchior Teixeira, ou 
Belche. 

Assim, é  este vale que vai despertar a imaginação de Belche, é esta província que vai servir 
de modelo para o imaginário do personagem autor. 

Concil iando ficção e história, um real, fil trado pela fantasia, se torna o fio condutor, o guia 
do leitor que se aventura pelas páginas de O MOSTEIRO, de Agustina Bessa-Luís. 

No resgate de um tema histórico, a história de D. Sebastião, tantas vezes narrada, a autora  
dá voz a um ente ficcional (Belchior) para que ele, em 1ª pessoa,  narre a sua versão da história. 
Deambulando no limite entre História e Ficção, num jogo narrativo e simbólico em que as barreiras entre 
esses dois pólos tornam-se frágeis, esse personagem, enquanto sujeito e objeto da narrativa, ressuscita 
pela palavra a vida de D.Sebastião. O olhar de Belche, sem inocência, mantém o distanciamento 
necessário para que, influenciado pelo tempo presente, consiga resgatar a história do passado. São as 
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personagens que fazem parte da sua história, a sociedade à qual pertence, que o levam ao passado 
sebástico. 

 

Porém, Belche observava que havia nele  uma curva evolutiva muito acentuada, tanto para 
construir uma história  dentro duma memória imediata , como para estimar o valor exacto 
das capacidades morais e sociais das suas personagens.[...] 
Foi nesse momento que  Belche teve  a idéia de comparar o primo a D. Sebastião. Assunta 
era ali a grande avó Catarina, votada à intriga castelhana, orgulhosa como todas as 
mulheres da casa de Avis, que velavam o rosto no parto para não se ver que sofriam. Daí ter 
começado Belche o estudo sobre o rei Desejado. Mas o propósito básico era medir  a sua  
própria razão e a consciência das situações vitais que lhe pareciam comprometidas na casa, 
no lugar, na nação, à medida que a década de cinqüenta se esgotava [...] [...] a tonalidade 
demencial  duma comunidade que, por outro lado, exibia reacções depressivas ao nível 
familiar e profissional. Quando começou a década de sessenta já estava instalado o tipo 
ansioso e megalômano; a liberdade das pulsões sucedeu à fixação das convicções e 
apareceu uma juventude predisposta a afirmações desprovidas de autocrítica [...]  Belche 
deu início à sua obra sobre D. Sebastião... 1 
 

Temos, assim, um olhar crítico, observador inspirando a narrativa da história.  
O Mosteiro, figura representativa de um passado que , no imaginário português, nos remete 

a um tempo de glórias e conquistas, lugar da nobreza, da religião, onde  os nobres tinham seus túmulos, é 
no presente da narrativa um espaço de decadência. É neste espaço que a narrativa começa. 

A figura central do romance é Belche que retorna ao Vale de São Salvador, lugar onde  
passou sua infância. De volta à casa das tias “o viveiro” , este personagem resolve pesquisar e escrever 
sobre a vida de D. Sebastião. Na primeira parte, intitulada BELCHIOR, temos a cena da descoberta das 
ossadas na capela do Mosteiro como revelação:  

 

...e até as ossadas descobertas dentro das grossas paredes [...]  Eram esqueletos de monges, 
todo um ossário que pulverizara em grande parte; só no carneiro, em frente ao altar-mor, 
apareceram  duas múmias de pele esticada e lisa na caveira que, esta sim, tinha uma 
fisionomia cruel, porque  a ausência de sentimento e espaço em que ele progrida parece 
crueldade [...]  Belchior Teixeira, que tinha então treze anos e passava as férias das 
vindimas em casa da avó paterna, inclinou-se um pouco sobre o coval2.  
 

Um olhar do presente que se curva e mergulha no passado, dando à narrativa uma 
atmosfera em que a história tem um papel de destaque. A imagem do Mosteiro é o suporte da narrativa, 
espaço físico por onde passam as personagens, o li vro começa e acaba nele. Não sendo nomeado, o 
Mosteiro representa o imaginário, algo que permanece. Pode ser percebido como uma metáfora  do 
próprio li vro, o lugar onde está sepultado o passado, o lugar por onde passa o presente, o espaço da 
história. 

O passado se revela como um espaço a ser exorcizado, a literatura o questiona, fala dele , 
fala do morto para que os vivos , no presente , se coloquem com relação a ele. Esse morto se torna 
vocabulário de uma tarefa maior que é o fazer literário. É na linguagem que este sujeito vai existir, é neste 
campo que ele vai ser questionado. Agustina coloca Belchior, personagem escritor, como a própria 
revelação da angústia da escrita literária diante da questão da história. 

 

A realidade da História pareceu-lhe esperar continuamente uma contra-prova; pensou que 
ele não se submetia a repetir o modelo dos factos [...] Ele tocava, sem o saber o problema 
da psicose de toda uma cultura[...] Há uma certa banalidade de comportamento que não 
estimula a interacção dos grupos e que favorece a evolução da mente. Belchior saiu da 
adolescência ignorando a sua própria capacidade que só se revelava por um 

                                                
1 BESSA-LUÍS. Agustina. O MOSTEIRO. Lisboa: Guimarães Editores, 1995, pp. 110-112    
2 Idem, p. 7 
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descontentamento absurdo e uma agressividade de imaginação, verdadeiramente 
empolgante se tivesse que  
refletir-se numa obra3. 
 

O biógrafo de D. Sebastião atravessa o corpus da obra. Todo o li vro é uma gestação para, 
somente na última parte, nascer a história sebástica. 

No plano narrativo, dois espaços se articulam: O Viveiro – lugar do presente de Belchior, é 
o universo feminino, familiar; O Mosteiro, lugar do passado, da ruína, habitado pelos doidos, a partir de 
certo momento, que encarnam figuras da história do país representando o passado, aí abrigado, nada mais 
são do que a metáfora de uma sociedade em ruínas. Segundo Benjamin: “ O anjo da história deve ter esse 
aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê 
uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as despersa a nossos pés. Ele 
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos”4. Segundo a narrativa de Agustina: 

 

Não há dúvida que D. Sebastião foi uma figura histórica interessante. Não como exemplo 
de utopia ou um continuador de rotas comerciais mas como um portador de ruínas, que é a 
mais profunda vocação dos homens[...] A repercussão que teve Acacer-Quibir ainda hoje 
actua como uma espécie de escarificação do insucesso, transformando-o em epifania 
indispensável ao curso das nossas vidas. A sua actividade fantasmal perdura ainda como 
uma espécie de impedimento da libido ao inconsciente5. 
 

Parece ser este o ponto crucial da narrativa da história, situar-se em relação ao passado 
sendo ele uma dimensão da consciência humana geradora de um certo impulso melancólico. O problema 
para o escritor desta narrativa é analisar a natureza desse sentido, dessa representação de passado na 
sociedade. 

A narrativa metafórica se remete a uma cultura de dominação e dominados, poder e povo, 
revelando a inércia e degradação da sociedade, um simulacro. 

 

No mosteiro, Belche encontrava, de maneira mais linear, todo o problema da hominização. 
Havia nos doidos essa necessidade de composição de um personagem, acesso a uma cultura 
em sincronia com a História. Um era o general Carmona, outro o rei D. Carlos, [...] A 
loucura era outra simulação; a mais radical, decerto, e Belche tinha a certeza de que todos 
os povos caminhavam para ela ou a escolhiam voluntariamente, ou com o nome de 
delinqüência, ou originalidade, ou doença descritível.Os povos só eram governáveis, como 
acontecia no mosteiro, através de uma fusão do sistema que funcionava no interior do 
indivíduo, como defesa, e no exterior como cultura6. 
 

Estamos diante de uma sociedade hipócrita em que preceitos, morais e religiosos rígidos 
constituem sua máscara de dominação. A existência dessas personagens tem um significado figurado. É 
este solo de ruínas e loucura que serve de adubo para a criação da obra sebástica:  “Não é fácil dizer como 
as coisas se passaram. Quase tudo jaz debaixo do peso do encoberto, na profundidade da História”7.  

Ao retomar o passado histórico e o passado de Belchior, Agustina  problematiza as 
fronteiras entre história, memória e ficção e, ao fazê-lo traz para a narrativa um exercício de reflexão e 
questionamento com relação a sociedade portuguesa. Esse procedimento de reflexão sobre uma cultura de 
“simulação” arraigada a ritos, alheia a realidade é que vai engrossar a obra sebástica de Belche. 

É um semear da narrativa que culmina na metalinguagem reveladora da angústia do fazer 
narrativo que busca a história, como podemos perceber na passagem seguinte, em que a remoção de uma 
grande pedra metaforiza a dificuldade do escritor e a revelação da história: 

                                                
3 Ibidem, pp. 37-38 
4 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de história.” In:  Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. p. 226 
5 BESSA-LUÍS. Agustina. O Mosteiro... Op. Cit. p. 243 
6 Idem, p. 137-138 
7 Ibidem, p.215 
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Com a ajuda de um ramo que fora abatido pelo vento e de outras pedras pequenas que 
serviam de calço, eu ia levantando o grande calhau mosqueado de preto onde aderiam os 
musgos secos. As minhas unhas quebravam-se e feria-me com freqüência. Mas quando a 
pedra caia rolava, um mundo defendido pela obscuridade aparecia, agitado duma vida 
extraordinária[...]Arrependia-me de ter assim violado sua paz das sombras. Mas um misto 
de fadiga e persuasão do meu poder impedia que eu restituísse àquele reino minúsculo a sua 
segurança8.  
 

É o discurso metafórico da intertextualidade entre a escrita e a história que, por trás da sua 
configuração, está ligado a outras referências, formando o tecido textual, tecido este que exige do leitor 
uma bagagem servindo de suporte às reflexões sobre “o li vro do grande mundo” , suscitando perguntas e  
respostas. O Mosteiro seria uma metáfora de Portugal e como uma árvore genealógica, nos mostra que 
todo personagem contemporâneo revela traços do passado, o passado é a grande ficção do presente. 

Temos, diante de nós, uma narrativa do fazer literário cujo objeto é o passado, é na sua 
narrativa que a escrita se analisa e onde é ao mesmo tempo produtora e objeto desta produção. É através 
desse discurso que o passado retorna, é neste espaço que ele é questionado, problematizado, revelando 
suas contradições. Desestabili zar as representações mais arraigadas no imaginário português, criar um 
embate entre duas formas de leitura do mundo na busca de algo que precisa ser descoberto parece ser o 
objetivo dessa autora que, ao transpor as barreiras do tempo, propõe ao leitor repensar o passado para 
compreender o presente e questionar o futuro. Para concluir e confirmar esta proposição nada melhor que 
as palavras da própria Agustina nas primeiras páginas de outra narrativa biográfica de sua autoria, A 
Monja de Lisboa: 

 

O mal dos historiadores é que dispõem cada vez mais de fontes onde colher informações. E 
de tanto que estudam, turva-se-lhes o entendimento para as coisas possíveis, tanto do corpo 
como da alma. Tudo são notas e averbamentos, e muito pouco é ciência original ou 
traduzida do mapa que é o coração humano.[...] No entanto, advirto que sou curiosa; 
portanto, se a curiosidade é a mão direita da dúvida, a esquerda é o prazer da discrepância. 
Quem não contradiz não conhece atalhos que levem à verdade, mais depressa, ainda que 
com mais perigos, do que os li sos caminhos principais.9  
 

RESUMO: Análise da escrita literária da história de D. Sebastião no romance O Mosteiro, de Augustina 
Bessa-Luís, tendo como objetivo a percepção do diálogo entre ficção e história, presente e passado, 
memória e imaginário na construção da narrativa. 
 
PALAVRAS CHAVES: Augustina Bessa-Luís; presente; passado; história. 
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ABSTRACT: Brasil : A fatherless nation? 
In the discussion over the new stage of relations between Portugal and its former colonies, we propose to 
analyse the Portuguese legacy in Brazil. Compared to África, where Portugal only recently severed its 
colonial links,  Portugal's history with Brazil is ancient. Today, Brazil has an ambivalent relationship 
with the former colonial power as can be shown in the following two episodes: 
1) The success of Carla Camurati's film "Carlota Joaquina." The film poked fun at D. Joao VI and the 
arr ival of the Portuguese court in Brazil and was portrayed as being representative of Portugal's past as 
a colonial power. The success is surprising given that the film makes reference to their common past in a 
depreciative manner. But the question is, Do Brazilians really recognise that past as their own? The 
answer to that would surely be no. For that is the only way to explain the decision to show the film in 
schools and present it as a historical documentary to children who are not old enough to see the nuances 
of a comic farce and who will probably interpret it as “ the truth” . 
2) The presentation of the Nobel Prize for Literature to Jose Saramago. The first Nobel ever given to a 
Portuguese language writer was celebrated in Brazil as if Saramago was one of their own. Contrary to 
the recent trend, there was no distinction made between Portuguese from Portugal and Portuguese from 
Brazil. 
 These considerations bring us to the question posed by Eduardo Lourenco over "the obfuscation of 
Portugal on the contemporary Brazil ian imagination." According to the essayist, Brazilians see Portugal 
"as a vague place on a big map called Europe, or remember vaguely that someone called Alvares Cabral 
came from there centuries ago." It seems that this obfuscation is connected to the fact that the Portuguese 
legacy in Brazil is understood overall to be a negative one and seen as the cause of the difficulties faced 
since independence.   But will Brazili ans be able to keep ignoring that legacy? Will Brazil forever be a 
nation  without a father? 
 
KEYWORDS: Obfuscation: to obfuscate something means to deliberately make it seem confusing and 
difficult to understand.  
 
 

O Brasil não celebra, nem nunca celebrou, a data da sua descoberta, como os americanos festejam 
Colombo que nem os descobriu. [...] parece assim cometer um parricídio, mesmo inconsciente, 

vivendo-se, como realmente se vive, nos seus textos, nos seus sonhos, nas suas ambições 
planetárias, como uma nação sem pai. 

Eduardo Lourenço 
“Nós e o Brasil: ressentimento e delírio”  

A Nau de Ícaro 
 

1. Introdução:  
Com a intenção de discutir a rasura de Portugal no imaginário brasileiro, propomos uma 

viagem dividida em quatro tempos: descobrimento, independência, diálogo, interrupção. Estes momentos 
são analisados a partir de  textos e poéticas que os ilustram: Carta de Pero Vaz de Caminha, Carta de D. 
Pedro a seu pai D. João VI, conferência de Antero de Quental “Decadência dos povos peninsulares” e 
terapêuticas propostas por dois dos integrantes dos modernismos em língua portuguesa: o “nacionalismo 
sintético” ou ser-tudo-de-todas-as-maneiras, de Fernando Pessoa; e a Antropofagia ou “Única lei do 
mundo” de Oswald de Andrade. O momento presente, por sua indefinição, corresponde a um conjunto de 
interrogações.  
 

VIAGEM EM QUATRO TEMPOS 
1o. MOMENTO: Carta de Pero Vaz de Caminha  
 

SENHOR, posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a 
Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação achou, 
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não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor 
puder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Mas tome Vossa 
Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual, bem certo, creia que por afremosentar 
nem afear haja aqui de por mais do que aquilo que vi e me pareceu.1  

 

É comum considerar uma arrogância designar a Carta de Pêro Vaz de Caminha como a 
“certidão da nascimento do Brasil” . De fato historiadores são muitas vezes acusados de defensores do 
imperialismo quando se referem ao encontro com povos anteriormente desconhecidos com a palavra 
“descoberta” . Como lembra Vitorino Magalhães Godinho “ já em 1967, Gabriel Sánchez de la Cuesta 
considerava inadequado e impreciso o termo ‘descoberta’ , visto que ‘ los nativos que habitaban las tierras 
transatlânticas, com culturas y religiones seculares, ya estaban allí y eran perfectamente conscientes de 
ello. Pero em Europa se ignoraba su existência’ propondo então o termo ‘omunicación, es decir 
encuentro’ ” . 2 Como aponta Magalhães Godinho, tem então vez todo um movimento que se propõe 
demoli r o conceito das grandes descobertas, movimento que deu a conhecer o globo e de que foram 
precursores portugueses e espanhóis. Que os povos que se formaram a partir da descoberta do novo 
mundo desejem construir uma memória coletiva que lhes dê uma identidade própria, é mais do 
compreensível. O que não há é como eliminar dessa construção a herança do pensamento histórico 
europeu, até por que é a partir deste que as nações do “mundo novo” vão encontrar uma memória 
documentada, inexistente na tradição oral ou nos vestígios arqueológicos das populações autóctones. 

Claro que o termo “descoberta” tem sujeitos distintos dependendo de quem o usa, se o “que 
descobre”se o  que é “descoberto” . Explica Magalhães Godinho:  
 

É como levantar uma tampa que nos escondia qualquer coisa – encontrar algo cuja 
existência se ignorava [...].Em 1628, Harvey descobre a circulação; Herschel, em 1781, 
descobre o sétimo planeta, Urano, e, em 1846, Lêverrier, por meio do cálculo, estabelece a 
existência de Neptuno. Em 1878, Sedillot descobre os micróbios, Brown-Séquard as 
hormonas em 1888. É claro que estes astros, estes microorganismos, estas substâncias 
orgânicas existiam já; os descobridores não os inventaram nem os fabricaram – não teria 
havido descoberta se não houvesse existência prévia. 3 

 

O uso deste termo explica-se quando contraposto ao termo “ invenção” : “Pelo contrário, 
Edisson com a lâmpada eléctrica, Fahrenheit com o termômetro, ou Galil eu com a luneta astronómica, 
criaram realmente alguma coisa que não existia – é a invenção, tal como a dos logaritmos ou da 
bicicleta.” 4    

O Brasil, tal como hoje se entende, teve início no momento de sua “descoberta” pelos 
portugueses, no sentido em que o que o constitui hoje, decorre de ações que tiveram lugar a partir desse 
momento. Não há como excluir a existência dos portugueses nesse processo. Ao fazê-lo, sua história 
estará incompleta, e é possível pensar se a imagem do Brasil como “país do futuro”, não terá origem na 
rasura de Portugal na construção de sua identidade.     
 

2o. MOMENTO: Independência do Brasil 
A Revolução Liberal em Portugal e a exigência da volta de D. João VI ao país, criaram as 

condições para a independência do Brasil. 
 

As 1as. cortes liberais compunham-se de 181 representantes, sendo 100 por Portugal, 65 
pelo Brasil e 16 pelas demais províncias ultramarinas. [...] Até Outubro de 1821 pode ser 
mantida a boa harmonia entre as novas cortes e o Brasil. [...] Contudo, dominados pela 
burguesia portuguesa, que via na autonomia do Brasil como reino a perda de enormes 
proventos no comércio e na indústria, as cortes cedo adoptaram uma política tendente a 

                                                
1 CAMINHA, P. V. (1990) p.165. 
2 GODINHO, V. M. (1998) p. 56. 
3 GODINHO, V.M.Op. cit. p.56  
4 GODINHO, V.M. Op.cit. p. 57 
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anular os privilégios concedidos por D.João VI e a devolver ao Brasil a condição de 
colônia, se não de direito, ao menos de facto. 5P. 414  

 

D. Pedro e a elite que o apoiava, não aceitaram estas medidas que voltavam atrás no 
caminho das liberdades antes concedidas. É neste contexto que se dá a 1a. fase da independência do Brasil 
de que esta carta é testemunha:     
 

Carta de D. Pedro a seu pai D. João VI datada de 19 de junho de 1822 
Eu ainda me lembro e me lembrarei sempre do que Vossa Majestade me disse, antes de 
partir dois dias, no seu quarto: “Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me 
hás-de respeitar, do que para algum desses aventureiros” . Foi chegado o momento da quase 
separação, e estribado eu nas eloqüentes e singelas palavras expressas por Vossa Majestade, 
tenho marchado adiante do Brasil, que tanto me tem honrado. [...] Vossa Majestade, que é 
rei há tantos anos conhecerá mui bem as diferentes situações e circunstâncias de cada país; 
por isso Vossa Majestade igualmente conhecerá que os estados independentes (digo os que 
nada caressem , como o Brasil ), nunca são os que se unem aos necessitados e dependentes. 
Portugal é, hoje em dia, um estado de quarta ordem e necessitado, por conseqüência, 
dependente; o Brasil é de primeira e independente, atqui que a união é sempre procurada 
pelos necessitados e dependentes. Uma vez que o Brasil todo está persuadido desta verdade, 
eterna, a separação do Brasil é inevitável, a  Portugal não buscar todos os meios de se 
concili ar com ele por todas as formas. 6  

 

D. Pedro é proclamado defensor perpétuo do Brasil nomeando em seguida novo ministério, 
chefiado por José Bonifácio de Andrade um dos maiores defensores da independência. Para D. Pedro, 
como se percebe, estava clara a relação de dependência que Portugal tinha com o Brasil que, ao contrário, 
era independente, no sentido de que nada carecia. A conscientização desta “superioridade” é a partir deste 
momento legitimada pelas palavras do rei. Nos primeiros tempos do Império, como observa Oliveira 
Marques, independência não significou, imediatamente, separação:  
 

[...] ninguém punha em dúvida os direitos de D. Pedro à coroa portuguesa como herdeiro 
legítimo na sucessão de seu pai. Conceitos de “português” ou de “brasileiro” como 
qualquer coisa de antagônico estavam ainda muito longe de definidos nesse tempo. Dois 
países, por certo, mas uma só nação com um patrimônio cultural. D. Pedro via-se a si 
próprio simultaneamente príncipe português e soberano do Brasil sem que neste facto 
encontrasse contradição.7 

 

Até por que, como nota Eduardo Lourenço: “os sujeitos do que se passa no Brasil são 
portugueses idos da metrópole, nascidos lá ou seus descendentes [...]” .8 Na verdade, o processo de rasura 
das origens portuguesas tinha começado bem antes:  “Já nos princípios do século XVII os portugueses de 
lá – que são na sua origem os brasileiros enquanto atores e construtores do que pouco a pouco era o Brasil 
– se consideravam outros (e superiores...) aos portugueses de cá” . 9  
 

3o. MOMENTO: Brasil  e Portugal : independência e diálogo 
Em sua conferência “Causas da decadência dos povos peninsulares”, Antero de Quental 

identifica três: Catoli cismo tridentino, absolutismo e descobrimentos:  
 

                                                
5 MARQUES, A. H. (1984) p. 414 
6 MARQUES, A. H. Op. cit. p. 416. 
7 MARQUES, A. H. Op. cit. p. 417. 
8 LOURENÇO, E. (2001), p. 138. 
9 LOURENÇO, E. Op. cit. P. 136.  
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Há dois séculos que os li vros, as tradições e a memória dos homens, andam cheios dessa 
epopéia guerreira, que os povos peninsulares, atravessando oceanos desconhecidos, 
deixaram escrita por todas as partes do mundo. Embalaram-nos com essas histórias: atacá-
las é quase um sacrilégio. E todavia este brilhante poema em acção foi uma das maiores 
causas da nossa decadência.10 
[...[ Dera-se, com efeito, durante o século XVI, uma deplorável revolução nas condições 
econômicas da sociedade portuguesa, revolução sobretudo devida ao novo estado de coisas 
criado pelas conquistas. O proprietário, o agricultor deixam a charrua e fazem-se soldados, 
aventureiros: atravessam o oceano, à procura de glória, de posição mais brilhante ou mais 
rendosa.11 
[...] A nossa fatalidade é a nossa história.[...] Que é pois necessário para readquirirmos o 
nosso lugar na civil ização? Para entrarmos outra vez na comunhão de Europa culta? É 
necessário um esforço viril, um esforço supremo: quebrar resolutamente com o passado. 12 

 

Como se sabe a Geração de 70 concentra esforços na tentativa de acertar o passo com as 
“nações pensantes” , Londres, Paris, Berlim. Neste processo ousa criti car a ação gloriosa dos 
descobrimentos ao denunciar o que a situação de dependência em relação às colônias evidenciava como 
fuga aos problemas internos do país. As idéias defendidas por Antero, funcionam portanto como ponto de 
partida para a reforma dos “esquemas mentais da vida portuguesa” desejada pela 3a. geração romântica. 
Eça de Queirós, com o humor que lhe era habitual, ia ao encontro destas idéias: “A única coisa por que 
conservamos a Índia, é por ser uma glória do passado. Oh! Meus senhores, também D. João é uma glória, 
e nós não nos conservamos abraçados à sua sepultura, soluçando e gemendo”.13    

Durante este período, que corresponde ao da formação da literatura brasileira, o diálogo 
literário entre Portugal e Brasil era muito produtivo. Brasileiros participavam de movimentos literários 
em Portugal  eram pelos portugueses influenciados e vice –versa (ALMINO, 2003).  
 

[...] a presença da literatura portuguesa no Brasil era imensa. Nenhum outro autor português 
teve no Brasil o prestígio de Eça de Queirós e foi tão lido quanto ele. Mas Camilo Castelo 
Branco e Garret foram outros dos nomes consagrados pelo público brasileiro. E entre finais 
do século XIX e as primeiras décadas do século XX eram amplamente lidas no Brasil as 
obras de Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida, Gomes Leal, Cesário Verde, António Nobre, 
Guerra Junqueiro  e Eugênio de Castro” .14  

 

João Almino chega mesmo a afirmar que entre 1885 e 1915, “o espaço literário entre Brasil 
e Portugal era praticamente um só” ., o15 que não impedia que a diferença apontada por Eduardo Lourenço 
estivesse  presente:  
 

O Brasil era [...] lembrado na literatura portuguesa, pela figura do "brasileiro", um 
personagem estereotipado, dominado pelo delírio de enriquecer [...]. No romance português 
- por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que publicou Os diamantes do brasileiro, em 
1869, e A brasileira de Prazins, em 1882 -, esse personagem é o novo rico retornado do 
Brasil, que prima pela rudeza e mau gosto". 16  

 

3o. MOMENTO: Modernismo em língua desdobrada: Portugal e Brasil  
O Modernismo em língua portuguesa tem início em Portugal com a publicação da Revista 

Orpheu (1915); no Brasil com a Semana de Arte Moderna (1922). A relação entre eles, apesar da língua 
comum, foi quase inexistente, o que se entende pela proposta de emancipação do modernismo brasileiro 

                                                
10 QUENTAL, A de.(1942 p. 130.  
11 QUENTAL, ª de. Op. cit., p. 132/3 
12 QUENTAL, ª de. Op. cit. P. 140.  
13 EÇA DE QUEIRÓS. Uma campanha alegre. p. 160.  
14 ALMINO, J. (2003) p.127. 
15 ALMINO, J. Op. cit., p.127.  
16 ALMINO, J. Op. cit. p.126. 
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relativamente a Portugal. Em vez de uma linguagem que refletisse as modificações do mundo moderno, 
Portugal e o Brasil sentem a necessidade de invenção de uma linguagem que lhes permiti sse aceder ao 
mundo moderno. Essa diferença faz recair a ênfase dos dois movimentos na questão da identidade e não 
na atualidade como de fato representou para o modernismo dos países centrais.  
 

Modernismo português e o resgate da consciência nacional 
Se essa particularidade fica mais clara no modernismo brasileiro pela sua condição de país 

colonizado, em Portugal, no entanto, é possível descobrir a mesma preocupação, não com a “criação” da 
identidade nacional, mas com a sua “europeização” de forma a poder ascender ao espírito da Europa. 
Tanto em um caso como em outro, portanto, a questão é a identidade: criação-transformação. 

Com relação ao modernismo português, não se tratava de lutar pela emancipação frente a 
uma realidade externa, mas, ao contrário, de reclamar um ajuste de contas interno, permitindo-lhe desse 
modo dialogar com o que se passava “lá fora” . Nesse sentido, o caráter nacionalista não seria a questão 
primordial do modernismo português, permitindo que Fernando Pessoa, paralelamente às críticas 
mordazes que fazia ao provincianismo de seu país, pudesse também mandar à merda os mandarins da 
Europa, numa tentativa de superar os traumas de dependência que o recente Ultimato inglês (1890) viera 
agravar.       

Os textos de Fernando Pessoa sobre Portugal, e em especial os que estão publicados com o 
título Sobre Portugal: Introdução ao problema Nacional, inserem-se numa preocupação que o poeta 
demonstrou ter como o destino do país. Segundo o poeta, era necessário que os portugueses se 
libertassem do complexo de inferioridade e se dedicassem a criar uma cultura originalmente portuguesa. 
Deste modo, a atitude terapêutica de Pessoa consistiu em retirar os portugueses desse lugar de carência e 
subordinação através de duas atitudes paralelas: uma de contestação, outra de reconcil iação. Por um lado, 
contestar as bases em que assentava a sociedade portuguesa, com especial ênfase na questão do 
provincianismo e da disciplina; por outro, reconcili ar o português com uma imagem positi va de Portugal, 
o que implicava des-mistificar a oposição civili zado-atrasado.  

A fase crítica quanto à validade do projeto nacional provocada pelo Ultimato mostrava-se 
especialmente útil para lançar essas questões, uma vez que, se não deixava dúvidas quanto à fragilidade 
do império português, evidenciava por outro lado a prepotência da nação inglesa e, por conseguinte, a 
hipocrisia em que se fundavam as políticas imperialistas dessa nação “civili zada.” Fernando Pessoa 
questionava assim as nações que Portugal tomava como modelos de civili zação, pondo em causa o 
equilíbrio em que o sistema mundial se fundava. Era essa a mensagem que o mal humorado Álvaro de 
Campos lançara no Ultimatum, em ultimato às nações “mandarins da Europa” , através de um desfile de 
impropérios: “Desfile de nações para o meu desprezo” 17 ao mesmo tempo não poupando Portugal, – 
“resto da Monarquia a apodrecer República”,18– pela sua postura de submissão, e terminando por pedir:  
“Ponham-me um pano por cima de tudo isso!” 19  

Pessoa analisa então as forças que atuam sobre o imaginário português: qual a grande ferida 
que persiste aberta nesse imaginário coletivo? A perda do império. Pois é justamente a partir daí que se 
propõe atuar Pessoa, reconhecendo nos descobrimentos e conquistas que  lhe sucederam, um período de 
grandeza que marcaria para sempre o imaginário português. Fernando Pessoa, portanto, não ignora a 
“nostalgia do império” , embora o aproveitamento que lhe dê seja absolutamente inesperado, 
transformando a energia “paralisada” pela saudade no passado, em um impulso na direção do resgate da 
“alma portuguesa”, a partir dos mitos que a habitam. 

A criação de uma atmosfera “positi va” era essencial para o resgate da “alma portuguesa.” 
Se o Saudosismo tinha projetado a essência da “raça lusitana” no sentimento da saudade – superando a 
perda do império mas não o seu trauma – Pessoa pretendeu ir além, aproveitando essa memória de forma 
ativa, como elemento unificador. Fazer a apologia dos descobrimentos como a época áurea da cultura 
portuguesa, não tinha no entanto nada que ver com as heranças materiais dessa época, ou seja, com a 
existência concreta das colônias,  
 

Uma das coisas necessárias é desfazermo-nos de todos os elementos do passado que 
possam pesar sobre a nossa delineação cultural. Devem desaparecer as colónias 
portuguesas. As colónias portuguesas são uma tradição inútil.20  

                                                
17 PESSOA, F.(1976) p. 510. 
18 PESSOA, F. (1976) p.511.  
19 PESSOA, F. (1976) p.226.  
20 PESSOA, F. (1986) p.51.  
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Nesse sentido, Pessoa concordava com Antero de Quental que as colônias eram a causa da 
nossa decadência: “Conquistamos já o Mar: resta que conquistemos o Céu, ficando a terra para os 
Outros.”21 O que o poeta pretendia era resgatar o sentimento de orgulho do português em ser português, 
em seu entender a grande conquista do período: “deixemos descer à vala o corpo dos impérios que 
tivemos; ressuscitemos o seu espírito, no que orgulho, ânsia de domínio, glória de expressão.”22 Esta 
intenção traduzia-se na tentativa de estabelecer uma ponte entre os navegadores de outrora e os 
acomodados portugueses de então, viagem que não se fazia através dos mares reais mas dos mares 
simbólicos da criação artística. Por isso proclamou, 

 
E a nossa grande Raça partirá em busca de uma Índia nova, que não existe no espaço, em 
naus que são construídas “daquilo que os sonhos são feitos.” E o seu verdadeiro e supremo 
destino, de que a obra dos navegadores foi o obscuro e carnal antearremedo, realizar-se-á 
divinamente.23 

 

O sonho tinha a função “terapêutica” de atuar sobre a mentalidade portuguesa opondo-se ao 
sentimento de derrota que condicionava  suas atuações.  

Fernando Pessoa, portanto, opera sinteticamente, isto é, não elimina, combina, o que se 
traduziu pela opção de não ignorar nem condenar as forças que atuavam sobre o imaginário português, 
decidindo-se por um trabalho de resgate e recuperação das mesmas. O ser-tudo-de-todas-as-maneiras 
representava o último degrau nesse processo: “nacionalizemo-nos para nos podermos desnacionalizar” ou 
seja, introjetemos a figura da Pátria para que dela possamos afastar-nos sem perder a sua referência, ou 
seja, para que possamos pensá-la criticamente sem a destruir. Não havia nessa mensagem nenhuma 
aposta na superioridade do português; havia sim a crença nos recursos da ficção que se pedia excessiva 
para equilibrar uma falta.  
 

Modernismo brasileiro e a criação de uma consciência nacional 
Em relação ao modernismo brasileiro, o desafio que se punha era o da criação de uma 

consciência nacional. Para isso era necessário re-escrever a história para dela se tornar sujeito. A re-
escrita levada a cabo por Oswald de Andrade tem início com o Manifesto Pau Brasil (1924) e continua na 
coletânea de versos do mesmo nome. Daí resultaria o primitivismo nativo, a grande invenção, “a maior da 
geração de 22”, segundo palavras do próprio Oswald. Já “descoberto” pelas vanguardas européias, o 
primitivismo traduzia um afastamento em relação à tradição, ou seja, aos valores da lógica e do racional, 
ao mesmo tempo em que significava uma tentativa de buscar os elementos da arte nos sentimentos e 
emoções. Para as correntes artísticas européias, por outro lado, representava uma virada em direção à arte 
primitiva que traduzia um “pensamento selvagem” ligado à lógica do imaginário em oposição ao utili tário 
e culti vado. Segundo a análise de Benedito Nunes, “o Manifesto Pau Brasil   situa-se na convergência 
entre os dois” : o pensamento selvagem (“ver com olhos li vres” ) que participa da lógica do imaginário, em 
oposição ao pensamento culti vado a (“prática culta da vida”) utili tário e domesticado. Com isso, o 
manifesto propõe um “programa de reeducação da sensibili dade e uma teoria da cultura brasileira”: 
 

O ideal do Manifesto da Poesia Pau-Brasil é concil iar a cultura nativa e a cultura intelectual 
renovada, a floresta com a escola num composto híbrido que ratificaria a miscigenação 
étnica do povo brasileiro, e que ajustasse, num balanço espontâneo da própria história, o 
“melhor da nossa tradição lírica” com o “melhor da nossa demonstração moderna”. 24 

 

A ousadia em anunciar os poemas com o aviso “Por ocasião da descoberta do Brasil” , 
revela a intenção de remeter para a História e dela fazer uma crítica radical. Era preciso “ tomar as coisas 
pela raiz”. Se concordamos com Haroldo de Campos quando afirma que o Manifesto Pau Brasil e o 

                                                
21 PESSOA, F. (1976) p.334.  
22 PESSOA, F. (1976) p.334. 
23 PESSOA, F. (1993) p.76.   
24 NUNES, B. (1978) p. xv. 
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Manifesto Antropófago formam uma mesma peça, é possível perceber entre os dois textos um percurso. 
Os dois valem antes de mais como inovações no campo da linguagem. Pau Brasil , em seu tom de 
constatação, é um manifesto pelo direito à diferença; o Manifesto Antropófago busca a inclusão das 
diferenças ao constatar que a pureza não passa de mito e assim aponta para um projeto futuro. Enquanto 
Pau Brasil  procede a uma “apreciação da realidade sociocultural brasileira”25 o Manifesto Antropófago 
traz “um diagnóstico dessa mesma realidade”.26  

Não se tratava de um convite à regressão a estados pré-civili zatórios, como à primeira vista 
podia parecer; na verdade constituía antes um convite ao avanço rumo ao futuro, avanço este baseado na 
polaridade dos elementos constitutivos da cultura brasileira. Devoração das suas figuras emblemáticas, 
pessoas ou situações (Vieira, Anchieta, a corte de D. João VI); em oposição ao símbolos míticos contidos 
no imaginário coletivo mas até então reprimidos, que, em oposição aos primeiros, realizariam a cerimônia 
antropofágica, agora não só aceita como recomendada.  

Ao incentivar o “destemor da influência como autonomia do influenciado” , a Antropofagia 
constitui um “processo de assimilação de intrínsecas possibili dades” , uma “saída por cima”, ao legitimar 
a comilança do que do outro interessa, transformando o antes interdito numa festa consciente pela 
deglutição do pai, incorporando sua força. 

Segundo esta ótica é interessante confrontar o conceito de Antropofagia, proposto por 
Oswald de Andrade e o conceito de nacionalismo sintético formulado por Fernando Pessoa. Em ambos 
opera-se uma espécie de canibalismo com vistas à deglutição que dará origem a uma nova identidade. 
Enquanto no caso de Manifesto se trata de digerir as influências européias e nativas para dar origem a um 
novo formato, no cosmopoliti smo de Pessoa a proposta é criar uma arte em que todas as artes, asiática, 
africana, americana se cruzem e interseccionem. Procede-se, nos dois casos, a uma espécie de “colagem” 
em que elementos existentes dão origem, através de uma combinação, a uma nova forma.  

Como sugeriu Sil viano Santiago (1983:26), Oswald de Andrade percebe a dupla 
caracterização trazida pela influência promovendo a “autonomia do influenciado” o que por sua vez não 
soa nada estranho confrontado com a poética de Pessoa do “ser-tudo-de-todas-as-maneiras”. 

São vários os autores que concordam em que foi durante o modernismo brasileiro que se 
deu de fato a ruptura cultural entre Portugal e o Brasil. Almino, ao refazer o percurso das relações 
literárias entre Portugal e o Brasil, considera que foi durante o modernismo brasileiro que o diálogo entre 
os dois países foi interrompido. Também Abdala Júnior afirma:  
 

A presença literária e cultural portuguesa diminuiu com as perspectivas e o notável poder 
simbólico de nossos modernistas, que propunham uma ruptura radical com o passado 
colonial. É evidente que esse passado estava em nossa maneira de ser híbrida e não seria 
mais necessário bater continência à antiga metrópole colonial .27  

 

A nossa hipótese é que a Antropofagia, ao provocar uma deglutição demasiado profunda, 
dá o passo definitivo no processo da rasura de Portugal no imaginário brasileiro. É neste sentido que o 
ensaísta Eduardo Lourenço usa a palavra:  
 

O discurso cultural brasileiro, a sua fala consciente ou inconsciente profunda, desde os 
li vros escolares até aos “esquecimentos” de um Jorge Amado, é um discurso, a todos os 
títulos, inaceitável, mas que exprime e faz corpo não só com a pulsão grandiosa e mítica 
que atravessa a atual realidade brasileira e condiciona as suas perspectivas hegemônicas em 
todos os domínios, mas também com essa rasura, já antiga, da raiz lusitana donde 
procede.28 

 

A reconcil iação dos brasileiros com a sua história passa, inevitavelmente pela reconcil iação 
com os portugueses e por uma re-leitura da colonização. Portugal percebeu já que, apesar da razões que 
justificam a sua inserção na Comunidade européia, as afinidades que o ligam ao Brasil e aos  países de 
língua portuguesa têm sua origem num passado comum. Quer queiramos ou não, temos uma história a 

                                                
25 NUNES, B. Op. cit., p.xxvi. 
26 NUNES, B. Op. cit. P. xxvii. 
27 JÚNIOR, B.A (2002) p.24. 
28 LOURENÇO, E. (2202) p.137. 
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compartilhar e a prova é o diálogo que entre nós acontece, muito além das instituições empenhados em o 
promover e incentivar.   
 

O Brasil será cada vez mais “brasileiro” no sentido de mais autônomo como sujeito da sua 
história e da sua cultura, mas desse “brasileirismo” faz parte a diferença inscrita na sua 
origem portuguesa e não é preciso ser Cassandra para saber que o reforço desse 
brasileirismo implica fatalmente uma consciência cada vez mais vasta e necessária dessa 
origem. O esforço que uma parte da intelligentsia brasileira faz para a ocultar ou travestir é 
já de si um sintoma mais do que falante. 29 

 

Se a rasura torna a leitura impossível, nem a palavra rasurada nem seu sentido são 
eliminados. Em comparação com palimpsesto, estamos diante de uma palavra interditada, em oposição a 
uma leitura em camadas e conseqüente plurisignificação. Afinal, de quantas histórias se compõe a 
História? 
 

RESUMO: Na discussão sobre a nova etapa nas relações entre Portugal e suas antigas colônias, propomos 
analisar o legado português no Brasil. Com um passado colonial já distante se comparado ao das colônias 
africanas, o Brasil mantêm com Portugal uma relação de ambigüidade, evidente, por exemplo,nos 
seguintes episódios: 
 1o. sucesso obtido pelo filme "Carlota Joaquina" de Carla Camurati. Este filme ridiculariza a figura de D. 
João VI e a vinda da corte portuguesa para o Brasil , funcionando como metonímia de Portugal e sua 
colonização. Tal sucesso é surpreendente se pensarmos que aí se faz referência a um passado comum de 
forma bastante depreciativa. Mas será que os brasileiros  reconhecem aquele passado como seu? A 
resposta deve ser não. Só assim se pode entender a decisão de colocar esse filme nas escolas, de mostrá-lo 
como documento histórico a crianças que não estão preparadas para entender as nuances de uma 
abordagem cômica e que provavelmente irão identifica-lo com “verdade”. 
2o: atribuição do Prêmio Nobel da Literatura a José Saramago. Primeiro Nobel atribuído a um escritor de 
língua portuguesa, foi celebrado pelos brasileiros como se Saramago fosse seu representante legítimo, não 
fazendo aí distinção entre  português do Brasil versus português de Portugal, contrariando um costume 
recorrente. 
Estas considerações levam-nos à questão da "rasura de Portugal no imaginário contemporâneo brasileiro" 
colocada por Eduardo Lourenço. Segundo o ensaísta, para o Brasil "Portugal é um ponto vago num mapa 
maior chamado Europa, ou vaga reminiscência escolar do sítio donde há séculos chegou um certo Álvares 
Cabral"30. Parece-nos que essa rasura se relaciona com o fato do legado português no Brasil ser entendido 
sobretudo pela negativa, vendo na herança portuguesa a causa das dificuldades enfrentadas desde a 
independência até aos dias de hoje. Mas poderão os brasileiros ignorar essa herança? Será o Brasil uma 
nação sem pai? 
 
PALAVRA-CHAVE: rasura: palavra riscada ou raspada de modo que sua leitura se torna impossível. 
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Consolamo-nos na beleza imediata das 
coincidências, escapa-nos a beleza catastrófica dos 
acasos. (Fazes-me falta, p.50) 

 
 
ABSTRACT: This work analyses the book of Inês Pedrosa, Fazes-me falta. In this book, there are two 
friends, one is alive, and the other, the woman, is dead. She speakes between heaven and earth, in 
“ noante” . This friends suffer from separation; more over their speeche does not comunicate, because 
they talk to each other and do not listen. This impossibility is my subject. 

 
KEYWORDS: Contemporary Literature; friendship; separation; impossibility. 

 
 

Em 2002, veio a público o terceiro romance da escritora portuguesa Inês Pedrosa (1962), já 
conhecida por narrativas publicadas nos anos 90, uma delas laureada com o Prêmio Máxima de 
Literatura, o romance Nas tuas mãos (1997). Sobre este e sobre A Instrução dos amantes (1992) escrevi 
o artigo que está em Literatura dos Anos 90: diversidades cultural e recepcional (Curitiba: Juruá, 
2003). Agora, volto a uma narrativa de Inês, Fazes-me falta, para pensar o espaço provocante da 
narração de duas vozes, uma, “obra de finado” , como definiria Brás Cubas; outra, nascida da revolta de 
uma perda, narração de um amigo viúvo, ou viúvo amigo... 

Depois do agradecimento da autora que, na edição portuguesa, está após o encerramento da 
narrativa, há uma nota que esclarece a diferença de fontes usadas ao longo do texto. A justificativa é que 
“se um alfabeto tipográfico é como uma voz impressa, ambas as personagens deste li vro têm a sua própria 
voz”. Os tipos usados são posteriores a uma fase do design gráfico, dita modernista, cuja filosofia era: 

 

“restringir (ou polarizar, sempre que possível) o número de variáveis gráficas 
à disposição do designer, para fins de economia, rapidez e previsibili dade na ordenação das 
informações. Em suma, a comunicação seria realizada o mais eficazmente possível pelo 
design, supunham [os designers modernistas], quanto mais direta, simples e repetiti va fosse 
a forma visual das mensagens”1 
 

Este quadro mudaria a partir da década de 60 com os novos sucessos tecnológicos. Nos 
anos 80, e as fontes utilizadas na obra são dessa década, o designer gráfico evoluiu para a valorização da 
subjetividade e até da imperfeição. Aliás, “as soluções de design tendem a ser cada vez mais 
circunstanciais, provisórias, imprevisíveis” 2. 

A nota presente no romance é uma veleidade que devemos realmente desprezar? Nada em 
uma obra literária é desprezível, se estivermos diante de boa literatura. Este é caso do romance Fazes-me 
falta. A escrita de Inês é marcada por uma tentativa bastante particular de aproximar poesia e prosa: 
“Morri em eco, desdobrada. Morri com um sem-abrigo perdido no caminho para o meu útero, morri 
porque o meu corpo decidiu gerar uma vida nova e se enganou” 3 (FF, p.14); “aí estás sob a Terra, ausente 

                                                        
1 CAUDURO, Flávio Vinicius. “O imaginário tipográfico pós-moderno” in 
http://wawrwt.iar.unicamp.br/GTcompos2002/cauduro.html 
2 Idem. 
3 Poema retirado de Fazes-me falta: 
 
Morri em eco, desd’brada 
Morri com um sem abrigo 
Perdido em um caminho 
De mim. 
 
O meu corpo decidiu 
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desta Primavera que ilumina sem ti tudo o que amaste” (FF, p.115). A aproximação, às vezes, revela um 
texto anterior deslido4 - “Se o teu Deus existe solta uma gargalhada forte para que eu acredite (FF, p.11), 
ecos do Guardador de Rebanhos. 

Inês Pedrosa é jornali sta, ainda que tenha colocado a Literatura hoje no primeiro plano da 
sua vida. Na década de 80, trabalhou na redação de “O Jornal” , ao lado de outra escritora portuguesa 
Clara Pinto Correia. Os tipos escolhidos para o registro das duas vozes do romance não são casuais, está a 
nota no fim da narrativa a exigir a valorização do detalhe. Quem deveria fazê-lo? Em entrevista concedida 
ao Suplemento Literário Rascunho de outubro (Curitiba), ela deixou clara a necessidade da participação 
do leitor: “Digamos que sou activista – e escrevo para activistas”5. Sua declaração nada tem a ver com 
políti ca, mas como a participação do leitor na produção de significado da obra. Os tipos valorizam o 
incerto, o derradeiro..., esse instante inteiro que antecipa a dupla dimensão do belo e do homem – eterno e 
relativo6. A protagonista, vítima das complicações de uma gravidez não planejada, está em noante – “Para 
a protagonista de Fazes-me falta inventei um ‘noante’ entre o céu e a terra que me parece, afinal, uma 
maneira portuguesa de viver.”7  

Logo que foi lançado, Eduardo Prado Coelho saudou Fazes-me falta como o melhor 
romance de Inês Pedrosa8, no qual a autora, segundo ele, “pretende realçar a energia ficcional da amizade, 
habitualmente relegada, no campo dos afetos romanescos, para um lugar secundário” 9. A amizade é o 
grande tema da obra de Inês até agora, desde Cláudia e Isabel de A Instr ução dos Amantes, passando 
por Camila e Glória, Natália e Leonor, de Nas Tuas Mãos, entretanto no último romance a latência 
erótica das relações dos li vros anteriores é elevada ao desespero, assalta quem fica e que repete 
incessantemente: fazes-me falta, fazes-me falta... O amigo, aquele que sobrevive à morte desenvelhecida 
da amiga de 37 anos “roída pela própria posteridade” (FF, p.12), deseja: “ tanto que eu queria agora dar-te 
o amor total e infantil que tinha para te dar” (FF, p.29). Ela, mesmo em noante, à espera do “sorriso de 
Deus” , adia a partida definitiva: “por isso te procuro com as palavras da vida, as palavras com que tu me 
reconheceste e amaste” (FF, p.22). Em Fazes-me falta a amizade é o bastante, é o todo suficiente, como a 
lembrar as li ções do Leal Conselheiro. Para o rei filósofo, que viveu no século XV, há 4 maneiras de 
amar: a benquerença, o desejo de fazer bem, os amores e a amizade10. A última engloba o que de melhor 
pode haver nas outras. Os casados devem se amar desta forma, por exemplo. Em Fazes-me falta, porém, 
a desleitura do velho conselho se faz pela via do erótico, já que na “sagrada” família de Avis, Eros fazia 
tão pouco sucesso11... 

Podemos entender a força dessa relação se estivermos dispostos a conhecer a “ciência do 
desaparecimento” , o amor “para simpli ficar” (FF, p.12): “Comecei a desaparecer no dia em que os meus 
olhos se afundaram nos teus. Agora que os teus olhos se fecharam sei que não voltarás a devolver-me os 
meus” (FF, p.12). O consolo dos amigos que ficaram era impossível para quem não pode sobreviver sem 
a parte que lhe falta. Na imperfeição dos afetos sujos e mal polidos se impõe a beleza de um sentimento 
que talvez não caiba em um céu de perfeição. Como então aceitar a morte, a separação? Desde o início, 
sabemos que a narrativa não celebraria o vulgar “a vida continua” e o fim do romance também é o do 
sobrevivente extemporâneo. Ressignificar a amizade no terreno da ficção é responder à realidade que 
prefere aliados de guerra. 

Para além dessa amizade..., o que mais haveria? No meio dela, talvez o sucesso do romance 
esteja na apreciação de dualidades, como Baudelaire percebeu, “a dualidade da arte é uma conseqüência  
fatal da dualidade do homem (...)  a parte eternamente subsistente como a alma da arte, e o elemento 

                                                                                                                                                                   
Gerar uma vida nova  
Sem mim. 
 
4 BLOOM, Harold. “A Necessidade da desleitura” in Cabala e cr ítica. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 
p.107. 
5 Rascunho. 
6 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. P.10. 
7 Rascunho. 
8 COELHO, Eduardo Prado. “Os Amantes do possível” in Público. Mil Folhas – 27 de abril de 2002. 
9 Idem. 
10 OBRAS DOS PRÍNCIPES DE AVIS (Livro da Montar ia, Leal Conselheiro, Livro da Ensinança de 
Cavalgar toda sela, Livro da Vir tuosa Benfeitor ia e Livro dos Ofícios). Porto: Lello & Irmão, 1981. 
P.329. 
11 “A família real, na geração seguinte à de D. Pedro, formada por seu filho D. João, por D. Fil ipa de 
Lencastre e por seus netos, é apresentada, quer por Zurara, na Crónica da Tomada de Ceuta, quer por D. 
Duarte, no Leal Conselheiro, como uma família exemplar onde nunca se pressente o cheiro de Eros” – 
SARAIVA, António José. O Crepúsculo da Idade Média em Portugal. Lisboa: Gradiva, 1998. 
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variável como seu corpo” 12. A obra compõe essa dualidade, são duas vozes em diálogo interdito, cuja 
significação só pode ser operada pelo leitor; vozes de idades afastadas e complementares, marcadas por 
diferentes posturas em relação à vida e unidas pela verdade e pelo desprezo à relatividade absoluta. Na 
entrevista já referida ao Rascunho Inês Pedrosa afirmou: 

 

Parece-me que o que une as pessoas é a comunhão quanto aos valores 
básicos: no caso deles, por exemplo, a ideia de que é preciso ousar procurar a Verdade, o 
que implica uma valorização da coragem, e a necessidade de contribuir activamente para a 
melhoria colectiva do mundo (através das aulas, a que ambos se dedicam, da escrita ou, no 
caso dela, da acção políti ca). E, em fundo, a melodia do riso – o sentido de auto-humor que 
ambos acham imprescindível. O que separa as pessoas será o oposto: a des-sintonia de 
valores e de atmosfera anímica fundamental. 
 

Chamo de diálogo interdito aquele que não se resolve na vivência diegética dos 
personagens, só os leitores associam os ditos que se adivinham no texto, como quando, depois de lembrar 
uma canção, o amigo pensa: “Há quanto tempo não me arde o coração?” (FF, p.46) e, algumas páginas 
depois, ela sente a morte vagarosa dele e pergunta “Há quanto tempo não te arde o coração” (FF, p.51). 
Os amigos estão privados de dizer ao outro, ela procura as palavras do reconhecimento e do amor (FF, 
p.22), palavras da vida enfim, mas a morte é o seu “ lugar sem lugar” (FF, p.22) e quanto ainda havia para 
ser dito..., a começar por exprimir gratidão. 

Interdito é também uma “pena que proíbe o uso e a fruição de alguns bens eclesiásticos, ou 
que impede o acesso a lugares sagrados”13, ora, apesar da crença, ela conclui que “não basta morrer para 
conhecer o sorriso de Deus” (FF, p.9), estar em noante é uma “maneira portuguesa de viver” ou uma 
pena, um fado...? Apesar dessas significações, a interdição do diálogo contém a possibili dade de 
transgressão, o prefixo inter: “entre, no meio de” , é o lugar do leitor, entre dois discursos assinalados 
graficamente, onde se resolve a busca da amiga – “persigo-te para que o tempo exista” (FF, p.110). 

O diálogo interdito é a única forma que o amigo tem para comunicar a sua dor. Não atende 
telefonemas, não recebe visitas, ou seja não gasta a memória com palavras que inventam mentiras 
falsamente piedosas sobre os mortos. Se no luto vive-se o conflito “entre o desejo e a impossibili dade de 
esquecer, entre a fragilidade da memória e a vontade de lembrar”14, o discurso que não se esvai, que é 
contido pela impossibili dade de comunicar, quer reter a lembrança d’ “aquela que nascera com o grau 
exacto de inclinação do riso” (FF, p.186). Nas sociedades do Ocidente Medieval, a memoria era um texto, 
“uma técnica social de esquecimento. Tinha por função ‘esfriar’ a memória sob o pretexto de mantê-la, 
apaziguar a lembrança dolorosa do defunto até que se esfumasse” 15, pois essa mentalidade de longa 
duração está presente nas definições daqueles que conversam no funeral da amiga – “No fundo era uma 
pessoa frágil. Perdeu os pais tão cedo, era de esperar” (FF, p.63), incapazes de falar “de como [ela] 
fumava, com o cigarro entre o terceiro e quarto dedo da mão esquerda (...) [ou de] descrever a curva dos 
[seus] dedos, duendes em movimento de marioneta” (FF, p.63). 

Faltou dizer o muito obrigada pela apropriação das pesquisas dele na Tese de 
Doutoramento dela, para o amigo faltou dar o abraço infantil e o amor total de que ela precisava, mas o 
romance põe na boca da personagem que conhece aquilo que é interdito aos viventes a verdade mais triste 
de todas as línguas – “ todo saber chega demasiado tarde” (FF, p.58). Esse sentido alcançado fora do 
tempo apropriado é o que mais me interessa nesse romance. 

Antes da morte dela, os amigos já não se viam há um ano. Em uma das últimas conversas, 
de madrugada, ela telefona angustiada com uma história:  

 

Havia uma criança abandonada chorando por detrás de uma porta, no centro 
da nossa cidade. Havia uma criança que acabou por morrer de fome, arranhando a porta, 
sem que os vizinhos, ouvindo esse choro incessante, se movessem. (...) [uma sucessão] de 
ínfimos acasos fez com que um bebé  de nove meses ficasse entregue a si mesmo, à fome e 

                                                        
12 BAUDELAIRE, Charles. Op. cit., p.11. 
13 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, s/d. p.775. 
14 SCHMITT, Jean-Claude. Os vivos e os mortos na sociedade medieval. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1999. p.24. 
15 Idem, p.20. 
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à sede, num apartamento europeu, até que os vizinhos alertassem as autoridades para o mau 
cheiro que vinha daquele piso (FF, p.50/51). 

E se nessa criança habitasse o segredo derradeiro da teoria quântica? Há  tão 
poucas pessoas cujo talento possa salvar-nos – e nem sequer sabemos descobri-las e salvá-
las. (FF, p.50) 
 

A pergunta dela – “E se nessa criança habitasse o segredo derradeiro da teoria quântica?” – 
provoca a postura descomprometida do mundo/com o mundo contemporâneo. Embora o conhecimento da 
história seja comunicado em vida, ele não opera significado pois, ao lado da casa do amigo, depois da 
morte dela, um pai mata a filha sem que o volume da televisão dos vizinhos permita que se adivinhe o 
choro da criança. A televisão da casa do amigo exibia uma reportagem sobre os crimes de Pinochet, ele 
assistia horrorizado a histórias de tortura, mas tranqüilo também, sabedor de que tinha as contas em dia e 
que nada poderia ter feito por aqueles cujo tragédia a mídia transformava em espetáculo. Ao lado, a 
menina cansava de chorar. O amigo não foi capaz de evitar a morte da criança que morava ao lado do seu 
próprio apartamento, também não foi capaz de salvar a amiga, nem de adivinhar a morte da mãe que 
“esteve morta cinco dias sem que ninguém se apercebesse” (FF, p.112). À revelia da vontade humana de 
assinar a permanência, a morte é o reencontro com a solidão primordial, solidão que é ausência ou 
reintegração, independentemente de crenças. 

Quem revela que “todo saber chega demasiado tarde” é ela, pois, embora ele seja impotente 
para evitar desgraças próximas, descobriu na guerra que “o homem (...) é o único animal capaz de morrer 
para salvar um estranho”  (FF, p.139). Essa crença no homem, no sentido de humanidade cabe a ele frisar, 
porque sabe que deve esclarecer a questão do gênero..., segundo as li ções dela: “ toda a História da 
civili zação fora construída sobre o objectivo sistemático da exclusão das mulheres” (FF, p. 24), essa 
crença no homem falhado e sublime, “no poder transformador de cada ser humano sobre a terra (...), 
[apesar] das descobertas infaustas do quotidiano” (FF, p.185), era a lição vivida em uma amizade plena de 
presente, sem infâncias ou futuros de separações. 

Ela era Professora de História e ele fora atraído aos bancos universitários por uma 
necessidade de procurar razões – “Fazia-me falta o sangue das ideias dos outros” (FF, p.24), depois do 
divórcio e da aposentadoria, e a encontrou. Deixaram de se ver quando a agenda políti ca dela se opôs às 
exigências dessa amizade. Ela largou a sala de aula e se convenceu de que na políti ca poderia fazer mais 
pelas pessoas. Outra vez, o significado não se comunica em vida, apesar dos rogos dele, é só em noante 
que ela descobre que seu amor ao próximo poderia ser uma variante do desamor de si (FF, p.103). Ele já 
sabia que o sonho dela de melhorar a vida das pessoas se converteria em melhorar a vida “dos melhorados 
de nascença” (FF, p.154) que gravitavam em torno dela, à espera de fatias regaladas de privilégios. A 
políti ca retirou o estilo da amiga; diminuiu o rigor das citações; permitiu a apropriação indébita do 
discurso alheio, fosse de quem fosse; domou seus gestos, quando não os burocratizou; transformou outros 
amigos em oportunistas, deu espaço para ameaças mas não o deu para que ela se apercebesse da vida que 
nascia nela, em sítio errado (FF, p.188). Não pode ser mais funesta a concepção de poder políti co, capaz 
de macular a perfeição de uma amizade cheia de defeitos de fabricação. Todas os enxertos que a políti ca 
obrigou a amiga a aceitar revelam concessões e conseqüências em práticas sociais comprometidas com 
valores dúbios, relativos. 

No caso do bebê abandonado, cuja presença foi revelada pela ausência, o cheiro de um 
começar de coisas que se estragou, a amiga propôs um projeto de lei “decretando que as mães 
toxicodependentes [era esse o caso] que se recusassem a tratar-se perderiam de imediato e em definitivo o 
direito aos filhos” (FF, p.52). Sua proposta se deu seis meses antes de eleições legislativas e às vésperas 
de ela receber uma condecoração. As amigas neo-feministas chamaram-na de ditadora e a condecoração 
não chegou. Aliás, chegou fora do tempo oportuno, foram deitá-la sobre o corpo frio da morta: “Querida 
– aquela condecoração, vieram pregá-la ao teu corpo morto. Hienas. Dobrei sobre o caixão para te beijar e 
arranquei-te essa medalha de brilho fúnebre” (FF, p.54). A profanação da máscara mortuária pública é a 
suprema transgressão da ética do luto que promove o esquecimento.  

“Fazes-me falta” é uma declaração que está presente no discurso do casal de amigos, muito 
mais no discurso dele, já o desconcerto entre o significado e o momento propício para a sua significação é 
mais fortemente revelado na consciência dela – “Eu pensava que pensava – por isso descobria tão pouco 
do impensável de nós” (FF, p.26). Ambos, entretanto, precisam das palavras para inventar outro tempo, a 
amiga que o não tem mais: “Nós éramos um do outro e não o descobrimos” (FF, p.38) e o amigo que o 
tem de sobra: “Se ao menos eu tivesse escrito cada um dos nossos dias, anotado a seqüência das nossas 
conversas, agarrado o Tempo que nos foi roubado” (FF, p.94). 

O fato de todo saber chegar demasiado tarde não significa que não há saber, sua falha é o 
atraso. Não há paradoxo no diálogo interdito se compreendermos o significado da participação do leitor. 
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Assim, o desconcerto e a interdição não endossam uma opção pelo pessimismo, como Gramsci já exigira: 
“O homem não deveria desesperar nunca, nem cair naqueles estados de espírito vulgares que se chama 
otimismo e pessimismo. Meu estado de espírito sintetiza estes dois sentimentos e os supera: sou 
pessimista com a inteligência mas otimista pela vontade”16. A amiga sente a nostalgia de um tempo que 
não chegou a acontecer (FF, p.47), mas jamais acreditou em um “deserto de valores”, muito mais presente 
na boca de quem o denunciava (FF, p.47). Por quê? Porque “a diferença entre a vida e morte pode ser 
uma televisão acesa, com o som demasiado alto, para tapar outra morte” (FF, p.143). A mesma televisão 
da espetacularização da barbárie e das entrevistas em que os mais diversos profissionais tentam apaziguar 
os ânimos daqueles que são capazes de jurar que a tragédia só mora fora de suas casas. 

No afã de mudar o mundo, ela percebeu tarde demais o desperdício da sua vida. Ele, 
acusado por ela de viver tanto e sempre de maneira leve, dava aulas secretamente à noite para 
delinqüentes, tentava mostrar para que servia a História: “ [os alunos] agarram-se ao saber como se 
pudesse valer-lhes de alguma coisa. As guerras feudais transportam-nos para longe destas grades, para a 
feli cidade de destinos melhores e piores do que os seus. Para isso serve a História, afinal – um tónico de 
coragem que doseamos à medida do nosso corpo” (FF, p.59). Os alunos eram assassinos, ladrões, 
dependentes químicos, a um, quase criança, um carinho, a mão de Marc Bloch a consolar um jovem de 
dezessete anos que caminhava ao lado do grande historiador para a morte – “Não tenhas medo, não vai 
doer nada (...) Sou professor da Sorbonne, não posso mentir” (FF, p.58). Qual é a resposta mais 
transgressora para a coerção e para a violência do nosso capitalismo avançado”17? A resposta foi dada por 
Adorno: “educar significa emancipar, tornar autônomo, superando a violência cega e a barbárie”18. 

N’ As cidades invisíveis, Marco Polo discorre sobre duas maneiras de não sofrer o inferno 
de todos os dias, aceitá-lo e tornar-se parte dele, ou reconhecer quem ou o quê não é inferno e preservá-lo. 
É preciso fazer uma escolha, nova resposta a um mundo em que as escolhas parecem prontas, bem como 
as necessidades. 

O leitor garante o diálogo, mas a diegese ameniza com recursos próprios o desamparo de 
quem fica, Teresa, “que te admirava mais do que tu própria alguma vez serias capaz (...), que abria os 
braços a todas as Lias e cães vadios da tua vida – a começar por mim” (FF, p.200). Essa amiga 
impermeável à malícia procura o amigo viúvo e provoca a síntese: “ – Pensava que também tu tinhas 
morrido. Mas afinal sorris. Sorris como ela./ – Eu sou ela, digo eu.” (FF, p. 200). Teresa percebe a 
presença da amiga por todos os cantos da casa, percebe-lhe a voz e ele assim consegue comunicar a falta 
que ela faz. Fala cada vez mais enquanto ela existe cada vez menos. 

A diegese também resolve o atraso de “todo o saber [que] chega demasiado tarde”, não para 
ela, pois não era obviamente possível, mas para ele. Ela vê uma menina parada no meio de uma estrada 
ocupada em pegar os li vros que lhe haviam caído das mãos. Vê também um autocarro que se aproximava 
da jovem em alta velocidade. É o único momento em que o amigo parece ouvir os rogos do noante, a 
amiga pede: “ lança-te sobre essa menina que te sorri como eu e salva-a” (FF, p.220). Ele o faz, salva a 
menina que teria tempo de ser mulher.  

O noante é o “ lugar sem lugar” (FF, p.22) dela, pleno apenas do discurso de quem quer 
driblar o morte, que recusa o céu, mas já não pode estar na terra. É também uma “maneira portuguesa de 
viver” , segundo Inês Pedrosa, no entrelugar, nem periferia, nem centro, margeando espaços..., lemos aqui 
a percepção de Boaventura de Sousa Santos sobre a sociedade portuguesa19. Aliás, para irritar a amiga, o 
amigo dizia que o azar deles era terem sido filhos dos “gajos que [ficaram no país], e não dos que se 
lançaram a descobrir o mundo” (FF, p.57). Nem sim, nem não, o talvez é uma possibili dade que não 
precisa estar deslocada do tempo preciso. O amigo não podia ouvi-la, mas seu saber derradeiro chega a 
tempo de salvar alguém, uma desconhecida, como ele aprendera na guerra. Ele preenche a falta com 
discurso, fala, fala absolutamente sobre uma “gaiata” (FF, p.28) que falava demais, fala para suprir a 
saudade que lhe despertam as certezas absolutas dela. 

 

RESUMO: Este trabalho analisa o romance Fazes-me Falta da portuguesa Inês Pedrosa, publicado em 
2003. Há dois amigos que realizam um diálogo interdito, não podem se escutar, pois uma está morta e o 

                                                        
16 GRAMSCI, Antonio APUD BUENO, André. Formas da Cr ise – Estudos de L iteratura, cultura e 
sociedade. Rio de Janeiro: Graphia, 2002. p. 291. 
17 BUENO, André. Formas da Crise – Estudos de L iteratura, cultura e sociedade. Rio de Janeiro: 
Graphia, 2002. p.285. 
18 Idem. 
19 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade. São 
Paulo: Cortez, 1996. P.57/58 e 65-67. 
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outro é um sobrevivente. Esta impossibili dade de comunicar, dentre outras no romance, é o que me 
interessa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Contemporânea; amizade; separação; impossibili dade. 
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O epidítico, um dos três grandes gêneros da retórica, objetiva a promoção do louvor ou do 

vitupério (Aristotle, I, iii, 4-6). Conquanto Quintil iano, no primeiro li vro das Instituições Oratórias, 
chame a atenção para a necessidade de não se desvincular a retórica da ética, é preciso ter em conta que a 
ética passará, a partir de meados do século XVI, a identificar-se, nas reflexões dos politólogos que se 
dedicarão ao estudo da scientia civilis, com a razão de Estado, razão esta que legitimará os usos políti cos 
dos discursos epidíticos de que se valerão os Estados monárquicos europeus para promover seus 
interesses dinásticos. O engajamento dos letrados nos projetos dinásticos das modernas monarquias 
absolutas acabará por naturalizar o encômio e o vitupério como categorias políti cas, sendo que as 
preceptivas retóricas e poéticas do Quinhentos e do Seiscentos nada mais farão do que desenvolver e 
explicitar as implicações políti cas dos discursos elogioso e vituperante já presentes em Aristóteles e em 
outros retores antigos.   

Falar de poesia encomiástica remete necessariamente e em primeiro lugar ao conhecimento 
de preceitos de que se valeram os poetas do Antigo Regime para produzir as espécies do subgênero 
elogioso do epidítico. Os preceitos podem ser compreendidos como "os procedimentos próprios do 
gênero retórico no qual se efetua um objeto particular" (Pécora, 2001: 19), derivando, portanto, do 
reconhecimento dos procedimentos discursivos existentes na tradição de composição que funda as 
auctoritates e os modelos de emulação. A existência dos preceitos, entretanto, pode levar à caracterização 
de uma interpretação que concebe os conteúdos como exteriores aos preceitos que os modelam.  

O encômio é discurso poético, portanto, discurso em forma; dizer, por conseguinte, que há 
uma correspondência entre o conteúdo do encômio - compreendido como o conjunto de saberes, 
instituições, personagens, feitos, entre outros, passíveis de serem objeto do discurso elogioso - e as formas 
poéticas que lhe servem para a constituição de sua materialidade discursiva é propor uma antinomia entre 
forma e conteúdo que só se justificaria pela facil itação da operacionalização de uma leitura que deveria 
ser corrigida posteriormente pela síntese. 

O louvor age de forma especular, pois se é garantia de constituição de uma memória que se 
quer duradoura e que vença a voracidade do tempo - o louvor é a tentativa de negar a validade do 
aforismo tempus omnia vincit, de domar o tempo pela força do verbo poético -, por outro lado essa voz 
que vivifica os feitos, o fastígio dos grandes, na medida mesma em que os representa, cinzelando-os no 
papel, monumentalizando-os, partilha do poder do Estado, ao erigir-se em porta-voz autorizado dos 
gesta/praxeis e dos homens cuja memória Aquele objetiva perpetuar e promove conseqüentemente o 
louvor dos poetas partícipes da promoção da razão de Estado. A memória poética constitui-se em 
elemento estruturante do Estado monárquico, da comunidade política, pois, assim como a história, 
fornece aos pósteros - também ela magistra vitae - os modelos que deverão emular. Para além da leitura 
dos escritos ciceronianos, nos séculos XVI e XVII , em que se reconhece  a retórica e a poética como 
integrantes da scientia civili s, as leituras do Protágoras, a partir do Quinhentos, permitiram reconhecer 
em Platão um defensor do didatismo da poesia elogiosa, fornecedora à juventude de modelos de 
emulação: 

 

"And when the boy has learned his letters and is beginning to understand what is written, as 
before he understood only what was spoken, [326] they put into his hands the works of 
great poets, which he reads sitting on a bench at school; in these are contained many 
admonitions, and many tales, and praises, and encomia of ancient famous man, which he is 
required to learn, in order that he may imitate or emulate them and desire to become li ke 
them." (Plato, s/d: 46). 
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A consciência do caráter memorativo do escrito poético é também estímulo à emulação, 
pois o comemorar feitos e homens que serviram ao Estado afiança aos êmulos dignos de esse nome um 
lugar nos monumentos comemorativos da respublica. Como afirmou Jacques Peletier du Mans, ao 
discorrer sobre os efeitos sociais e políticos da poesia em sua Art Poétique:  

 

"La Poésie a été cause que les faits mémorables des hommes ill ustres, sont passés à la 
postérité. Et rendant temoignage de la grandeur et excellence des vertus et vertueux: a fait 
que les suivants se sont efforcés à semblables factions et entreprises, pour le désir de 
l'immortalité: et que pour le salut et conservation de la Patrie, les hommes vaillants ont 
exposé leur propre vie: premièrement pour être honorés de leurs hommes et pour avoir la 
faveur de leurs Princes: puis après, pour être perpétués par la guide des Écrits." (1990: 242). 
 

A poesia passa a constituir-se em mais um elemento monumental cujo fim de transmitir à 
posteridade a memória de fato e pessoa notáveis passa a ter como garantia os progressos da arte que 
instaurou a reprodutibil idade do escrito, a  imprensa, o último elo de uma cadeia que, partindo das tuiles, 
chegou a "Art si admirable d'imprimer" (Peletier du Mans, 1990: 296). Apesar de parecer paradoxal à 
primeira leitura, obras como as inscriptiones de Pierre de Ronsard, impressas em 1559, instituem 
nominalmente sua própria perpetuidade no papel e pelo papel - ao substituir vantajosamente o lapidário 
pelo impresso, o uno pelo múltiplo -, ao estabelecer uma homologia entre o papel de conservação 
reservado, outrora à pedra, ora, à imprensa, no que diz respeito à memória. Se outrora a poesia, fundadora 
da sociedade humana, fez com que as leis, salvaguarda de aquela, fossem "insculpées en vers" (Peletier 
du Mans, 1990: 242), a fim de torná-las resistentes à passagem dos anos e à força do esquecimento, a 
multipli cação do escrito facultada pela imprensa, ao disseminá-lo no interior da comunidade política, 
multipli ca as chances de sua supervivência histórica, sejam eles de natureza jurídica ou não. Essa 
definição de inscrição como elemento participante de um produto monumental pode ser encontrada em 
Furetière, em cujo dicionário inscrição está associada ao registro escrito em materiais duros, normalmente 
aedificia:  

 

"Les Antiquaires sont curieux des vieill es inscriptions qui se trouvent sur les pierres, sur les 
monuments de l'antiquité. Sanchoniate contemporain de Gedeon tira la plus-part des 
memoires dont il composa son li vre, des inscriptions qui se trouvoient dans les temples & 
sur les colomnes, tant chez les Payens que chez les Hebreux."  
 

Furetière define primeiramente "inscrição" como "Til tre qu'on met sur une chose pour en 
donner quelque connoissance particuliere" e assim exempli fica a definição previamente dada: "Pilate mit 
un tiltre, une inscription en trois Langues au haut de la Croix de N. S." Uma inscrição, por conseguinte, 
constitui uma espécie de designação, de denominação a respeito de algo que se quer dar a conhecer. 
Dessa maneira, podemos entender o paratexto (Genette, 1997) que precede cada um dos quatrains de 
Pierre de Ronsard subsumidos sob a rubrica inscriptions e que circunscreve a legibilidade de cada um 
deles como sendo ele também uma inscription. Ao primeiro quatrain, por exemplo, foi anteposto  a 
seguinte unidade paratextual: "POUR LES ROIS TRESCHRESTIEN et Catholique". O que julgamos ser 
a inscrição propriamente dita, ou seja, o quatrain, deve ser compreendida então como um discurso 
poético que encomia dois reis, o Católi co e o Cristianíssimo: "Grand Jupiter! Habite si tu veux/ Tout seul 
l'Olympe, & garde ton tonnerre:/ Ces deux grans Rois, les plus grands de la terre,/ Despartirons tout ce 
monde pour eux." (Ronsard, 1559). O elogio será produzido por meio de recurso à fábula, a fim de 
estabelecer uma homologia entre os Regentes e Júpiter. O vocábulo "Júpiter", contudo, não deve ser 
compreendido apenas em sua literalidade, pois o que promove é o registro elevado da expressão adequada 
ao encômio enquanto constitui ao mesmo tempo a dimensão políti ca da inscrição poética. A Júpiter, 
invocado pelo poeta, é concedido o império olímpico, sobre o qual reinará sozinho, enquanto os 
supramencionados Regentes dividirão entre si o mundo sublunar. O empíreo, sobre o qual Júpiter 
exercerá sua autoridade inconteste, porque seu único governante, na medida em que é o maior dos deuses, 
contrapõe-se topologicamente ao mundo corruptível, objeto do exercício do poder políti co por parte dos 
Regentes que tencionam dividi-lo. O alto, topologicamente superior, é instituído pela poesia como 
sinônimo de "remoto" no que diz respeito ao exercício do poder político. Os Regentes que dividirão o 
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mundo sublunar, conquanto lhes tenha cabido a parte corrruptível do universo, levam a palma a Júpiter, já 
que o empíreo sobre o qual este reina é um lugar remoto porque fabuloso. Paradoxalmente, contudo, essa 
divindade fabulosa que reina soli tária no remoto empíreo empresta seu prestígio de divindade cuja 
soberania é incontestável aos dois Regentes que planeiam dividir o mundo entre si. A inscrição segunda 
só adquire seu pleno sentido a partir da inscrição primeira que a intitula, conformando ambas as 
inscriptions a inscriptio par excellence que objetiva o louvor e a legitimação, pelo recurso à fábula, das 
pretensões políti cas do Católi co e do Cristianíssimo, ou seja, a legítima divisão do mundo. Faz-se 
necessário atentar ainda para o uso de tipos de tamanhos distintos na unidade paratextual que intitula o 
quatrain, pois não só o Cristianíssimo é primeiro em relação a um Católi co que o secunda, como também 
essa primazia sintagmática que se quer simbólica é reforçada pelo uso de capitais que sobrelevam o 
TRESCHRETIEN ao catholique que o secunda, o que implica quiçá uma divisão não iguali tária do 
mundo, porque levada a termo por reis de quilate desigual. O recurso à fábula, ao tornar Júpiter e os reis 
Cristianíssimo e Católi co homólogos, faz lembrar também a perenidade da função monárquica (Ladurie, 
1994: 11). Cabe ainda dizer que o ser Júpiter entre os grandes, sejam os membros da nobreza de toga ou 
aqueles da nobreza de espada, no próprio reino, ou então ser Júpiter inter pares, ou seja, entre monarcas, é 
reservar para si uma soberania que ser quer superior a outras soberanias, conquanto reconhecidas.        

Como afirma Du Bellay em seu La défense et illustration de la langue française, o que 
explica, em meados do século XVI, a aparente superioridade dos gesta dos antigos sobre aqueles dos 
homens que lhe eram contemporâneos se deve à multidão de escritores - no sentido de homens que 
tomam da pena - que se incumbiram de imortalizar os feitos e os homens do Lácio:   

 

"A ce propos, songeant beaucoup de fois d'où vient que les gestes du peuple romain sont 
tant célébrés de tout le monde, voire de si long intervalle préférés à ceux de toutes les autres 
nations ensemble, je ne trouve point plus grande raison que celle-ci: c'est que les Romains 
ont eu si grande multitude d'écrivains que la plupart de leurs gestes (pour ne dire pis) par 
l'espace de tant d'années, ardeur de batailles, vastité d'Italie, incursions d'étrangers, s'est 
conservée entière jusques à notre temps." (1967: 205).  
 

Patenteia-se no excerto extratado que não são apenas os feitos e os homens a garantia da 
constituição de uma memória honrosa que tenha como ouvintes/leitores os tempos por vir, pois os fastos 
romanos se devem ao labor empreendido pela pena de aqueles que se ocuparam de registrá-los para a 
posteridade. A multiplicação de registros para os letrados associa-se a uma maior probabili dade de 
perpetuação da memória, o que acaba por constituir-se em argumento favorável para promover sua 
vinculação ao trono e a prática do patronato como estímulo ao obrar da escrita.  

Se a escrita é a garantia da manutenção da memória e se a memória, por seu turno, ao ser 
seletiva, por atender às injunções do poder político, outorga imortalidade àquilo que é conveniente a esse 
mesmo poder, cabe ao Estado patrocinar as litterae e os studia humanitatis a fim de objetivar a 
consecução de seus próprios objetivos políti cos, pois, caso não o faça, correrá o risco de ver sua memória 
se esvair em nada com o passar dos anos ou, pior ainda, de vê-la apropriada por outrem que a constituirá 
como blâme/vitupério para aqueles a quem ela deveria apresentar-se como louange/louvor:  

 

"Au contraire les faits des autres nations, singulièrement des Gaulois, avant qu'ils 
tombassent en la puissance des Français, et les faits des Français mêmes depuis qu'ils ont 
donné leur nom aux Gaules, ont été si mal recueil lis, que nous en avons quasi perdu non 
seulement la gloire, mais la mémoire. A quoi a bien aidé l'envie des Romains, qui comme 
par une certaine conjuration conspirant contre nous, ont exténué en tout ce qu'il s ont pu nos 
louanges belli ques, dont il s ne puvaient endurer la clarté: et non seulement nous ont fait tort 
en cela, mais pour nous rendre encore plus odieux et contemptibles, nous ont appelés 
brutaux, cruels et barbares." (1967: 206). 
 

A compreensão da poesia como promotora da memoria respublicae, como perpetuadora da 
memória de homens e feitos, também se torna patente em Portugal nos escritos camonianos, no 
Quinhentos, e na poesia encomiástica de Dom Francisco Manuel de Melo, no século seguinte. No 
quadragésimo segundo soneto de A Tuba de Calíope (1988: 140), intitulado Ao escarmento de Tróia, 
Dom Francisco Manuel de Melo compara a Tróia da Antigüidade, anterior à guerra que a destruiu - "Esta 
do mundo maravilha, entanto/ que firme ao Firmamento competia,/ Cuja de pedra pródiga ousadia/ Meta 
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do assombro foi, termo do encanto," -, com aquela outra, já ruína e digna de lástima - "e se algum dia/ 
Das envejas as lágrimas pedia,/ Hoje pede das lágrimas o pranto". O termo da comparação, no entanto, 
contrariamente ao que se espera da leitura dos dois primeiros quartetos, não promove o pranto pela 
destruição de uma outrora florescente república. Conquanto, como herdeiro da neoescolástica ibérica do 
Quinhentos, Dom Francisco Manuel de Melo conceba a sobrevivência histórica da comunidade política o 
fim último das ações do Estado monárquico, o fim de Tróia deve ser motivo não de pranto, mas de 
regozijo, pois, segundo o poeta, "Sempre, ó Tróia, és feli ce; pois acabas/ Com tão altos penhores de 
famosa,/ Que mais segura estás que antes estavas;". Se antes a grandeza de Tróia podia ser objeto da ação 
destrutiva do tempo e da história, agora, estando essa grandeza já sepulta, pois como Estado Tróia não 
mais existe, Tróia e sua grandeza cantadas por Homero e por tantos poetas depois dele hão de sobreviver 
incólumes à passagem do tempo pelo condão memorativo da poesia. O quadragésimo segundo soneto de 
A Tuba de Calíope alegoriza, por conseguinte, a força do verbo poético em perpetuar a memória, já que 
Tróia só é lembrada e só existe para nós pela resistência da palavra homérica, mais duradoura do que os 
muros da cidade que ela comemorou.  

É justamente a força da palavra poética na perpetuação da memória seletiva promovida pelo 
Estado monárquico que muitas poesias de Dom Francisco Manuel de Melo irão comemorar. Esse papel 
concedido à poesia é enfatizado não só em artes poéticas e retóricas francesas, mas também em suas 
congêneres italianas que tanto influxo tiveram no Portugal a partir do século XVI. Entre tantos exemplos 
que poderiam ser dados para roborar o que dissemos, citemos apenas a inclusão da poesia entre a política 
e a ética promovida por preceptistas tais como Ieronimo Zoppio (1563: p. 153) - "a quello che si dice, che 
la Poetica non è parte della Filosofia Morale; s'oppone dela Rhetorica; la quale ha somiglianza con la 
poetica, & di essa nel medesimo modo si danno precetti; & nondimanco la rettorica, è chiamata da Arist. 
nel primo della Rhet. cap. 2 vers. Ex quo efficitur, parte della Civile; & vien confermato da Cicerone nel 
primo de Inventione cap. De iure Civile, & partibus eius." -  e Giraldi Cinthio (1554: p. 15) - "La Poesia 
et la Philosophia erano differente tra lor dinome, ma in sostanza erano una cosa medesima."  

A poesia, na medida em que se iguala em sua função constitutiva do Estado e da 
comunidade política à filosofia prática, ou melhor, aos segmentos da filosofia prática respeitantes ao 
fornecimento de preceitos que objetivam a promoção do Bem comum - política e ética -, institui-se como 
discurso modelar dos caracteres ao representar estes últimos, seguindo preceitos da Poética de Aristóteles 
(1974: 131), melhores do que são. A particularização de esse preceito fundamental da Poética se dá, no 
Quinhentos e no Seiscentos, por meio da leitura que se faz dos tratados antigos e pelo suprir e 
minudenciar o que se encontrava ausente ou estava apenas esboçado. Em Portugal, como exemplo, pode-
se citar a preceptiva de Bartholomeo Alcaçar intitulada DAS ESPECIES,/ INVENÇAM, E DISPOSIÇAM/ 
DAS ORAÇOENS,/ QUE PERTENCEM AO GENERO/ EXORNATIVO1.  

Para cada uma das espécies reunidas por Alcaçar em seu tratado, há um conjunto de 
preceitos que devem regrar sua produção. A escrita do panegírico, além de fundar-se na adoção da 
prosopografia - e demais partes da effictio -, da etopéia e da cronografia, é minudenciada ao ponto de 
fornecer-se preceitos que devem ser seguidos seqüenciadamente para cada uma das partes componentes 
de esse tipo de discurso, a saber, exórdio, proposição, narração, confirmação e peroração. A mesma 
ordem na exposição de preceitos se nos apresenta quando da discussão de outras espécies poéticas do 
subgênero elogioso presentes no referido tratado. Assim se dá na discussão da oração nupcial, do 
genetlíaco, da oração lústrica, do epinício, da petição, entre outras.  

Ainda em A Tuba de Calíope, Dom Francisco Manuel de Melo comemora a atuação de 
Dom Sancho Manuel, Conde de Vila Flor, durante a batalha das Linhas de Elvas, ocorrida em 14 de 
janeiro de 1659, em que os portugueses se opuseram às forças de Dom Luís de Haro - soneto 
septuagésimo nono (1988: 205). O louvor se dá por meio da elevada dicção promovida pela elocução - 
adoção, dentre outros expedientes, do decassílabo, metro apropriado à imitação das ações heróicas - em 
que o recurso à mitologia e à história antiga serve para a promoção da metáfora elogiosa - o conde é 
Marte, sendo o acidente que permite a relação metafórica o ser iracundo e destemido na batalha, levando-
a ao termo desejado: "O mistério, que em dúvidas esconde/ Marte iracundo, decifraste e leste,/ Porque de 
Marte o coração celeste/ Sempre a teu alto coração responde." -, e do símile entre antigos e modernos, 
estando a palma com os últimos que teriam conseguido, como que por milagre, superar os feitos passados 
- assim o conde é comparado a César, com desvantagem para este último: "Postre-se Roma a César 
reverente,/ Por ir, ver e vencer, na antiguidade,/ A dura força da contrária gente;/ Lisboa mais ao César 
desta idade, Por ir, ver e vencer mais altamente;/". Considerando-se que o "César desta idade" é produto 
de Portugal, assim como César o fora da 'antiguidade", o encômio à superioridade do Conde frente a 
César é simultaneamente o encômio de Portugal frente a Roma. Os fastos dos generais portugueses não 

                                                        
1 Usamos em nosso estudo a edição de 1750, dada à luz com o DELICIOSA JARDIM/ DAS 
RHETORICA. 
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apenas emulam, por conseguinte, os fastos dos grandes generais do passado, mas ainda os superam - 
lembremo-nos, por exemplo, da recuperação da imagem de Alexandre, o Grande, na corte francesa do 
século XVII , para a promoção políti ca da figura real por meio de um conjunto de comparações entre 
feitos obrados no passado e, no presente (aqueles, por Alexandre, estes, pelo monarca francês), em que o 
presente leva a palma ao passado.  

Se os gesta portugueses nada ficam a dever àqueles outrora obrados por homens a quem a 
fortuna cumulou com imortal fama e memória, devem eles também ser salvaguardados do olvido pelo 
labor da pena. 

O escrever os feitos portugueses com o objetivo de tornar memória o que de outro modo se 
perderia, atividade esta a que se dedicam alguns ilustres compatriotas do poeta, é por seu turno feito 
comemorado por Dom Francisco Manuel de Melo em um outro soneto de A Tuba de Calíope, o 
nonagésimo quinto.  Neste poema, Dom Francisco Manuel de Melo comemora um dos li vros de Antônio 
de Sousa de Macedo, autor, dentre outros, de Ulissipo, impresso em 1640. A didascália que encabeça o 
soneto, circunscrevendo-lhe a matéria e, por conseguinte, fornecendo ao leitor os critérios de legibil idade 
para que se dê a apropriação do texto poético, é a seguinte: "Elogio ao excelente li vro das Excelências de 
Portugal, escrito pelo Doutor Antônio de Souza de Macedo" (Melo, 1988: 229). A obra festejada por 
Dom Francisco, composta e impressa durante o domínio espanhol, recopila as lembranças das glórias 
passadas e as dá à leitura dos portugueses. Na medida em que se pode aventar que houvesse a esperança, 
tanto no espírito de Antônio de Sousa de Macedo quanto no de Dom Francisco Manuel de Melo, de que 
Portugal um dia voltaria a ser independente, conquanto não o fosse no momento em que Flores de 
Espanha, Excelencias de Portugal, en que brevemente se trata lo mejor de sus historias y de todas las del 
mundo, desde su principio hasta nuestros tiempos y se descubren muchas cosas nuevas de provecho y 
curiosidad foi pela primeira vez estampada, o soneto nonagésimo quinto pode ser lido em dupla chave. 
Primeiramente, pode-se pensar que Portugal, não mais independente e anexado ao domínio da Casa de 
Áustria, perde as prerrogativas políticas que caracterizam os Estados independentes e, assim como Tróia 
destruída que não mais existe como comunidade políti ca situada no fluxo histórico, também Ele passa a 
existir por meio de excelências passadas trazidas continuamente à memória que se esforça por mantê-las 
atualizadas no presente desditoso, "Quando envolto nos míseros cuidados/ De Portugal o reino se 
lamenta;/ Quando a Fortuna cegamente intenta/ Mentir-lhe glórias e usurpar-lhe estados,/. O Portugal que 
se quer Portugal é aquele cujas glórias a Fortuna, deusa caprichosa por excelência, intenta mentir. O 
intentar não se restringe, contudo, ao presente da enunciação do discurso poético, pois o presente do 
indicativo, aqui, tem caráter factiti vo e indica uma ação que se desdobra do passado ao futuro. Esforça-se 
assim a Fortuna em mentir-lhe a Portugal glórias e em usurpar-lhe estados. Diante dos reveses por que 
passa Portugal, levanta-se a pena de Antônio de Sousa de Macedo. A equivalência das excelências da 
pena e do gládio, transformada em tópica desde a Antigüidade, como se pode ler, entre tantos escritos, no 
De Oficii s (Cícero, 1923), subjaz à escrita do nonagésimo quinto soneto. Para Dom Francisco Manuel de 
Melo, glórias mentidas e estados usurpados podem ser reapresentadas, as primeiras, e recuperados, os 
segundos, em sua primordial verdade e grandeza pela força do verbo poético, por sua força memorativa, o 
que não deixa de demonstrar certa nostalgia por aquilo que só a memória é capaz ainda de recuperar. É 
possível esgrimir contra a Fortuna ao empunhar a pena, é o que fica claro no segundo quarteto do soneto 
sob análise: "Vossa pena, com termos levantados,/ Excelência da pátria representa,/ Com que por vossa 
pena a pátria aumenta/ Méritos nas desgraças sepultados./.  

Os sonetos laudatórios de Dom Francisco Manuel de Melo, ao comemorar a força 
memorativa do verbo poético, comemoram também, devido à relação metonímica que se estabelece entre 
a ação da pena e a escrita, entre o agente e o produto, a excelência da própria escrita, índice de 
civili zação; quiçá mais do que isso, condição para a própria civilização. Como assevera Antonio de 
Guevara em seu Relógio de Príncipes, a obra  mais lida (após a Bíblia), segundo Meric Casaubon, na 
Europa do Quinhentos (Lehmberg, 1962: vii):  

 

"ie dy & afferme que/ ce fut chose necessaire pour la Republique (a invenção da escrita), & 
encores pour augmenta-/ tion de la nature humaine: pource que si nous eussions defaill y de 
let-/ tres & d'escriptures, nous n'eussions peu sçavoir du temps passé, ny ceux/ qui apres 
nous viendront de ce qui avoit esté faict deuant eux. Plutar-/ que au deuxiesme liure de la 
Louenge des anciens, & Pline au septiesme/ liure, cinquantesixiesme chapitre, louent 
grandement Pyrodas, pource/ qu'il inuenta l'art du fusil: Prethee, pource qu'il inuenta le 
harnois: & Pan-/ thasilee, pource qu'elle inuenta la hache: ilz louent fort Cythee, pource/ 
qu'il inuenta l'arc & la fleche: & Phoenicee, pource qu'il inuenta l'arbale-/ ste & la fonde: 
les Lacedemoniens, pource qu'ilz inuenterent le heaume,/ la lance, & l'espee: ceux de 
Thessalie, pource qu'ilz inuenterent le combat/ à cheual: ceux d'Afrique, pource qu'ilz 
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inuenterent l'art de combatre par la/ mer. Mais ie loue & continueray à louer, non ceux 
lesquelz trouuerent/ l'art de combatre, & inuenterent armes pour entreprendre la guerre 
pour/ tuer son prochain, mais ceux lesquelz trouuerent lettres pour apprendre/ science, & 
inuenter la paix entre deux princes. Quelle difference il y a de/ mouill er la plume en l'encre, 
& taindre la lance du sang de son semblable:/ estre enuironné de liures, ou estre chargé 
d'armes: estudier comme chacun/ doit viure, ou d'aller piller & robber à la guerre, & estre 
en aguet pour tuer/ son prochain, Il n'est nul de tant vain iugement, qui ne loue plus les 
exer-/ cices de la science, que non les emotions de la guerre..." (1555: Discours, 14-15).   
 

A escrita, propiciadora da comunidade políti ca, pois ela permite a positi vação das leis e a 
constituição da memória coletiva, é superior às armas, já que, conquanto a independência do Estado 
monárquico dependa dos feitos dos homens de armas, estas sem as letras seriam tão rapidamente 
esquecidas que o obrar pouco viria a significar depois de anos. Sem a força da escrita poética gesta nulla 
sunt.   

 

RESUMO: Visa-se a estudar os usos políti cos das espécies poéticas pertencentes ao subgênero 
encomiástico, nos séculos XVI e XVII , na Europa e em Portugal, sobretudo aquela escrita por Dom 
Francisco Manuel de Melo. Objetiva-se compreender como a poesia é ajuizada parte da scientia civili s, 
tal como a definem os retores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: retórica; política; encômio; Dom Francisco Manuel de Melo; história literária.  
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ABSTRACT: This essaay aanlyses the Vergílio Ferreira’s novel  Até ao Fim (1987), trying to understand 
the meaning and situation of the memory’s subject in the final part of the author’s work, one of the most 
important portuguese’s novelists of the twentieth century.. 
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A vasta obra ficcional do português Vergílio Ferreira (1916-1996) se fili a a uma das mais 

representativas tendências do romance do século XX, a do romance de investigação ontológica com 
acento nos dramas da consciência individual e nos dilemas da convivência. Contemporânea de crises de 
pensamento, ideologias, ética, rupturas de ordem, a obra de Vergílio Ferreira, nas suas faces literária e 
ensaística (que manifestam uma perceptível correspondência) é alicerçada num contínuo refletir, que 
coloca  questionamentos de um tempo de interrogação e mudanças. Isso nos leva ao estudo das possíveis 
relações existentes entre sua postura filosófica e sua arte ficcional, orientada pelas complexas diretrizes da 
poética do século XX (no que isso tem de moderno), abrindo-se, na evolução de seus procedimentos 
narrativos e temáticas escolhidas, às linhas gerais do que ainda pode ser entendido como atual ou de ponta 
na virada do século XX para o século XXI.   

Situo como base da temática deste artigo uma indagação que parte de conteúdos filosóficos 
que sustentam, em todas as suas fases, a produção ficcional vergiliana, tentando verificar sua reflexão 
literária sobre a memória, tema de relevo em seus últimos romances, como Até ao Fim (1987)1, que 
analisarei.  

Caracterizados e definidos pela densidade da ação narrada, os romances de Vergílio 
Ferreira apresentam-se, o mais das vezes, desprovidos de uma intriga linear e unificadora, como a que se 
consagrou na tipificação do romance tradicional. A adoção da temática memoriali sta, expressa na 
vivência de personagens em complexa relação com suas histórias de vida (nas quais são procurados 
“sentidos” , tanto para explicar/justificar o presente como para redefinir a compreensão do passado) faz 
com que a esparsa ação narrada se mostre também desconstruída, informada por um discurso intranqüilo 
e introspectivo.  

O crescente refinamento no uso da voz narrativa em primeira pessoa (marca do todo de sua 
obra) chega à sua mais profunda expressão quando se tem no centro da ação a figura do personagem 
único e isolado, origem e vítima dos conflitos, em torno do qual se articula o romance, o qual se volta 
para a conturbada interioridade de sua expressão. Para ele, a tentativa de articulação do texto é, no limite, 
a tentativa de articular e conferir sentido à vida, através da memória, compondo um texto em que ela 
caiba, com toda a sua confusão. Desta forma, nesses romances, as indefinições e a problemática do 
mundo da linguagem se expressam na tensão com que os narradores querem recriar a sua vida e a 
memória do que foram (ou imaginaram ter sido) e dos que já não existem. 

Registre-se que, além do tema a memória, há em Até ao Fim algumas ocorrências paralelas 
a isso, responsáveis pelo adensamento dessa questão, como a supressão da ação presente (fazendo 
emergir a ação "presentificada", isto é, o passado retomado, sujeito às condições em que se processa o 
lembrar), o ensaísmo e a metaliteratura, na elucidação do processo do narrar da memória. No plano dos 
eventos narrados, o romance se aproxima de outros do autor por ter como centro de suas motivações e 
núcleo da ação/reflexão do narrador uma morte a ser lamentada, descrita, discutida e "vivenciada" pelos 
personagens. Quanto a isso, a situação do narrador Cláudio se parece com a de Paulo (narrador de Para 
Sempre2, em relação à morte da esposa Sandra) e a de Alberto (de Apar ição3, em relação à morte do 
pai). Cláudio procede o seu narrar na tentativa de entender, pela recapitulação do passado, os motivos e as 
condições da morte de seu filho único, Miguel. O presente da narrativa é situado na noite/madrugada do 
velório, e isso determina as condições especiais do rememorar. 

A imobili dade do presente mostra-se opressora ao narrador, o que torna a introspecção 
irrefutável. Cansado da noite em claro, o narrador deixa evidente a dificuldade para se situar no tempo (o 

                                                
1 FERREIRA, Vergílio. Até ao Fim.  Lisboa, Bertrand, 1987, 273 pp. (nas citações de partes do li vro 
usarei a sigla AF.) 
2 FERREIRA, Vergílio, Para Sempre. Lisboa, Bertrand, 1983, 306 pp. 
3 FERREIRA, Vergílio, Aparição. Lisboa,  Verbo, 7a ed., 1971, 190 pp. 
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li vro se inicia com a pergunta "Que horas são?” (p. 11)). O cansaço vem não apenas do desgaste físico de 
permanecer em vigília, mas também do desgaste moral de estar só e indefeso diante do filho morto, o que 
o constrange por ser ao mesmo tempo comovente e desafiador. Há um misto de pena e medo do morto, 
uma solidão que incomoda (já que só ele, Cláudio, participa do velório). Em face disso, o narrador 
constata que não tem como reagir, porque a morte se impõe e o ocupa por inteiro, trazendo perplexidade 
e dificultando a reflexão lúcida. A busca da "razão" está de antemão comprometida, e é efetivamente 
abandonada, o que tem fortes conseqüências para o que é narrado. 

O dado mais grave no desenvolvimento do enredo, e que lhe confere grande dramaticidade, 
é o diálogo entre o narrador e o filho morto. Sobrepõem-se, com isso, a narrativa do real circunstante (a 
materialidade da morte de Miguel) e a projeção do estado de ânimo do narrador (a materialização da idéia 
de Miguel, renascido e tornado real para esse diálogo). Por certo esse absurdo se explica pelas muitas e 
complexas possibili dades de "ser" em função da memória e da palavra da memória, que é refratária ao 
causal e ao materialmente lógico. De todo modo, essa opção pelo absurdo se insere numa problemática 
geral da construção do romance porque é em função do seu impacto que são distribuídos os fatos no 
tempo. Tudo surge do transtorno desse amanhecer diante do cadáver do filho, numa capela abandonada à 
beira-mar. Cláudio "revive" Miguel de um modo sofrido, dando a esse "reviver" uma dupla expressão: ele 
lembra os fatos do passado nos quais manteve contato com Miguel ou que lhe dizem respeito indireta-
mente (como o relacionamento com Flora, do qual o menino nasceu) e, em outro sentido, ele "fala" com 
Miguel (e o ouve) no presente daquele amanhecer. Há, assim, uma duplicidade de ações advinda do jogo 
dos tempos a que se chega com esse diálogo, cujo significado é bastante rico. 

Ao que parece, a conversa com o morto é a projeção do medo que Cláudio tem do silêncio 
a que se sente condenado naquele momento. Contudo, o Miguel que "revive" dessa projeção assume-se 
como seu oponente, dirigindo-se ao pai de modo agressivo. Nisso está implícita a consciência culpada do 
narrador e a vontade de justificar-se (diante de si mesmo) pelos conflitos que, ao longo dos anos, o 
afastaram do filho, fazendo com que este buscasse a auto-destruição em uma série de experiências 
radicais durante a adolescência e a juventude (drogas, fanatismo religioso, dissipação sexual e crime, 
morrendo num tiroteio com a poli cia, numa tentativa de seqüestro). Miguel assume-se como a voz  
inquieta e inconformista do romance, posicionando-se de modo apaixonado diante de questões que 
costumam não faltar nos freqüentes debates filosóficos da ficção vergiliana, como a humanização, a 
perplexidade diante do inexplicável da vida e os mistérios da palavra.  

A respeito do uso da palavra, é chocante observar, na circunstância do velório, a insistente 
convocação de Miguel ao pai para que este se comunique com ele, para que possa haver, ao menos na 
despedida, algum sentido naquele difícil contato. É por constatar o silêncio irreversível do filho (e 
também o seu, já que qualquer palavra sua é agora de sentido duvidoso) que Cláudio o imagina e o recria 
a convocá-lo a um diálogo feito de dor. 

Como em Para Sempre, é dada grande importância à "palavra final" do relacionamento, 
na suposição de que esta palavra traduz um anseio de comunicação por fim humanizada. Pedindo 
insistentemente a participação do pai, Miguel diz no primeiro capítulo: “Vais sentir falta do que não 
dissemos (...) Vais sentir falta de não teres dito tudo”. (AF, p. 13). Esse "tudo" é a possibili dade máxima 
de sentido da palavra como expressão do ser. Cláudio demonstra ter medo dessa situação, mas Miguel 
segue insistindo, justificando assim a insistência: “0 falar desoprime e revela a hipocrisia do sentir (...) Só 
as palavras o esclarecem. Só nelas o sentir é verdade assumida. Gosto de me assumir em tudo o que sou. 
E tu, Cláudio?” . (A F, p.36 e 39) . 

O pensamento de que a realidade se articula em palavras é basilar na reflexão 
metalingüística de Vergílio Ferreira. O sentimento sem representação abre portas para a mistificação. A 
gravidade da situação desse absurdo diálogo pede uma sinceridade que nunca pôde haver em outras 
conversas de Cláudio com Miguel. O que o narrador tem a "dizer" é necessariamente confuso. 

Em outra direção, o diálogo do vivo com o morto faz com que seja salientada a 
condicionalidade da narração pela experiência concreta que a marca. O lembrar é problematizado porque 
as condições em que se dá a sua narração são também "especiais". Não se trata de um narrar fluente ou 
fácil porque o narrador deixa implícito que o filho "interfere" no que ele quer relatar mesmo estando 
imóvel (ou exatamente por isso, afinal é essa imobil idade que transtorna Cláudio). Essa interferência do 
contexto em que se dá a narração altera os rumos da narrativa porque o pai se vê coagido a reordenar o 
que conta pelo fato de ter diante de si o filho morto, como que a poli ciá-lo. Esse problema concerne ao 
processo narrativo da memória, com toda a sua significação para o narrador em  neste momento-limite. 
Há em Até ao Fim uma justaposição caótica de ações de tempos diferentes, sem uma liga visível a uní-
las. Isto porque a narração dolorosa (afetada pela dor e o absurdo do momento em que acontece) resulta 
em uma narrativa confusa. O presente interfere no que se conta. A perda da sensatez determina a 
imprecisão do discurso e a ilogicidade na associação de idéias. 
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A atitude memorialística de Cláudio em Até ao Fim, surgida da necessidade de 
esclarecimento sobre o que se passou em sua vida até que perdesse Miguel, busca recuperar, num 
encadeamento possível (embora quase nunca alcançável) os episódios decisivos do relacionamento. 
Porém, embora haja, de um lado a sua iniciativa deliberada nesse sentido, de outro, o mais das vezes, o 
narrador deixa-se ficar à deriva nos fluxos incontidos do lembrar, estabelecendo associações fortuitas de 
idéias. A “desopressão da hipocrisia do sentir” (p.36) pedida por Miguel, nesse momento, surge como 
junção desassossegada de fragmentos de experiências de diversos tempos. 

Um dado relevante a se considerar é que o rememorar, com toda a sua complexidade 
conceitual, se nos apresenta como possível narrativa. Lembrar é sempre “contar-se”  uma lembrança, 
mesmo que em flagrantes descontínuos. Atendendo ao  interesse de propor entendimento ao vivido, a 
narrativa do lembrar compõe no que narra uma rede de relações entre os eventos (e também entre os 
perfis dos personagens da memória, precariamente desenhados, com base no pouco que se viu deles) que 
nem sempre corresponde ao real, eventualmente porque isso é necessário. 

Apesar dessa desordenação, determinada pela dificuldade da recapitulação, não se pode 
dizer que falte lógica interna ao relato feito por Cláudio. A narrativa que se processa é sustentada em 
nexos associativos. A memória, retomada em narrativa, respeita uma lógica ditada pela junção e a 
sobreposição de idéias sugeridas pelo que a realidade do estar lembrando determina e impõe, com o seu 
desconforto  característico. Há, assim, a preponderância do presente, isto é, das condições de existência 
do relato. No limite, isso permite que se fale em uma narrativa (o romance) de uma narração ou o como e 
o porquê de narrar (em uma condição especial) tentando (problematicamente) (re)estabelecer um sentido 
plausível para as experiências passadas com vistas a iluminar a vivência atual a fim de se buscar (na 
medida do pouco possível) um conforto existencial face à dor do fim ou da perda. 

Embora seja sempre difícil e por vezes pouco funcional a delimitação das instâncias 
temporais em qualquer obra de ficção de Vergílio Ferreira, o “presente” de Até ao Fim descreve as 
agruras do diálogo de Cláudio com Miguel no amanhecer do velório. A partir do capítulo II têm início as 
evocações, com a narração de episódios de um passado distante, datado da adolescência de Cláudio, 
quando voltava nas férias à sua aldeia, vindo de Coimbra, onde estudava Jornalismo. Um dado crítico 
dessa primeira reminiscência narrada, e que se verá em boa parte do que o narrador nos apresenta, diz 
respeito ao uso dos marcadores temporais. Mesmo afirmando estar, enquanto narra, diante do filho morto 
(e eventualmente dialogando com ele) Cláudio se serve de verbos de ação no presente para se referir ao 
que teria se passado há 40 anos (“É quase noite quando chego” (p. 11)). Está, desde o início, indicada 
gramaticalmente a relativização dos tempos, que vem adensada pela fusão de episódios de tempos 
diferentes, numa narração que demonstra o transtorno de quem a faz. É o que se vê páginas adiante, 
quando há uma suspensão do que vinha sendo narrado para uma antecipação, que adianta dados da morte 
do pai Cláudio, que aconteceria muito depois daquelas férias. 

A intrincada lógica das associações se faz ver nesse capítulo II pela referência a Oriana, 
uma colega de estudos pela qual o narrador era apaixonado, possivelmente, a figura central nos seus 
afetos da adolescência. Essa referência, num primeiro olhar, pouco tem a ver com o núcleo da ação que 
até ali se vinha narrando (uma conversa do jovem Cláudio com seus pais a respeito da sua opção pelo 
jornali smo). Mas não há como evocar o que quer que seja daquele tempo sem considerar a importância 
que então ele dava à presença de Oriana, com quem se envolveu em uma primeira e iniciática experiência 
de conhecimento do absurdo da morte (Oriana teve uma morte prematura, que muito o comoveu naqueles 
dias). E não há como isso não se associar (tanto como causa quanto como efeito) a uma reflexão sobre o 
presente e a morte de Miguel: “E a tua luz (de Oriana) abrindo em claridade, na claridade do mar, olho. E 
entre a morte do filho ali atrás e a tua no impossível. Aqui estou. E no meio eu, sem saber como sou.” 
(AF, p.22). 

O jogo das associações, dentro dessa lógica particular da narração do lembrado, contém em 
si uns requintes de composição que merecem maior atenção. Por vezes as associações se darão a notar 
nem tanto na sequenciação dos episódios, com seus liames próprios, mas sobretudo no modo como o 
discurso do narrador os capta e representa, traduzindo, no nível da utilização da palavra, o significado da 
lembrança e sua relação com o momento em que acontece o rememorar. O capítulo IV, por exemplo, 
inicia-se com a evocação da presença de Flora, a mãe de Miguel, com quem Cláudio teve uma união 
breve e tumultuada, rompida ainda na infância de Miguel. A descrição de Flora destaca a sua frieza, sua 
racionalidade e sua irritada resistência a demonstrações de afeto. A convivência com Cláudio e Miguel 
lhe é, segundo o que o narrador descreve, um incômodo forçado pelas circunstâncias, já que o filho (único 
ponto de ligação do casal) nasceu de uma relação casual e sem qualquer planejamento. É esse incômodo, 
junto com a certeza da incompatibili dade em relação a Cláudio, o que a leva as deixar o marido e o filho, 
preferindo manter-se alheia ao que se passava entre os dois. Todas as referências a Flora, marcadas pelo 
ressentimento da separação, primam pela caracterização de sua imponência e de sua agressividade, o que 
repercute, indiretamente, no retrato moral que Cláudio faz de Miguel, pois este sempre se identificou mais 
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com a mãe. Mas essa primeira menção a flora é interrompida depois de algumas frases para que haja uma 
mudança de foco, que o narrador parece sentir como algo urgente. Em reação à descrição desagradável da 
ex-mulher, Cláudio dá-se ao enlevo de evocar o que se mostra como o inverso da frieza de Flora: a doçura 
de Oriana. 

Trata-se de uma lembrança idealizadora, desapegada do real. Oriana, a perfeição feminina 
conhecida na adolescência (época na qual o saudosismo do narrador quer ver a imagem do seu paraíso 
perdido) se mostra tão mais passível de adoração (na sua descrição enternecida) quanto mais irreal 
Cláudio a compõe. A sua “aparição” no capítulo marca uma reorientação narrativa e discursiva que diz 
muito da cisão interior experimentada pelo narrador: enquanto se referia a Flora (páginas 29 e 30), o texto 
era organizado de modo a buscar a expressão clara, precisa e racional, centrada no encadeamento das 
fatos, apresentados de modo objetivo; ao se referir a Oriana, o texto mergulha na poesia, fazendo com que 
persistam imprecisões na abordagem das suas maravilhas. Cláudio se pergunta, referindo-se a Oriana: 
“Quando foi que te conheci? Em que ponto do meu destino começaste a existir?” .  (AF, p. 31-30). 

No caso de Oriana, pouco importa a resposta, já que o que determina esse lembrar fluente é 
o fluir do afeto. A experiência do presente, marcada pela morte do filho, pede uma resistência, visível na 
evocação (intencional e buscada) de uns sinais de vida, que não precisam estar ligados a nenhuma 
“realidade” vivida, basta que lhe sejam “vitais”.  

A memória toca o imaginário por uma razão ontológica: é uma urgência que se “conte” a 
vida com uma certa coerência (ditada pelas necessidades do projeto de construção individual que se 
assumiu). Essa coerência é dirigida pelas conveniências e afetos de cada história de vida pessoal. Se o 
processo memorialístico é uma recomposição de tudo, é nesse ponto que se fazem renovadas e 
reinventadas todas as coisas (ficcionalizadas por força desses condicionamentos existenciais) para que 
com elas possam ter uma face nova todas as coisas que virão. 

Ainda no capítulo IV, o narrador explica isso afirmando que, para Oriana existir infinita e 
eterna, cumprindo o destino que ele quer dar à sua memória, é necessário que seja fugidia, imprecisa e 
ficcional: “Olho-te de lado, tu olhas no infinito a memória imperceptível de estarmos ali. E é horrível 
rever-te na dissolução do passado. Porque é a transcendência de ti, o inverossímil de ti que agora 
permanece” . (AF, p.31).  

Ainda mais explícita quanto a isso é a passagem a seguir (do capítulo VII) , na qual Cláudio 
reflete, em tom poético, sobre o modo como ocorre a evocação de Oriana: 

 

Ficção mítica da minha fadiga. Retornar à vida o que ninguém sabe, o que ninguém 
recorda. E foi como se regressasse ao fim do tempo. A convulsão de mim no extremo da 
memória. À eternidade que lá mora. (...) Conheci-te no espaço do imaginário, sem realidade 
plausível para poderes ser real. (AF, p. 49 ). 
 

Contudo, a inevitável ficcionalidade do que se rememora, conseqüência lógica dos que é 
ilógico (o  jogo de associações, a força das sugestões do instante em que se lembra, a prevalência simples 
do esquecimento) é a motivação máxima do enredo introspectivo do li vro. Dado o estado limite de 
desamparo que marca a narração, e levando em conta a necessidade da evocação em face da descrença no 
“futuro” , por vezes a falta da “verdade” , que é sentida como derrota por alguns narradores de outros 
romances de Vergílio Ferreira cujo tema é a memória (assim pensa, por vezes, Paulo, em Para Sempre), 
é vivida por Cláudio como virtualidade criadora, não no sentido do “em si” do passado (como queria 
Bergson)4, mas de uma transfiguração desse passado. A força das palavras desse lembrar resulta em 
“arte” , criação e até fator de superação “transcendente” da finitude e do limitado da vida e do tempo5.  

Se há a admissão de que o lembrar de Oriana é (porque disso precisa Cláudio) mais uma 
miragem ficcionalizada do que uma descrição verista, no caso de Flora tudo é pautado nas medidas do 
real, sem a mitificação do afeto. Dizendo de sua relação com ela, Cláudio descreve um contato exigente e 
desgastante. Há a menção ao fascínio da imagem física de Flora (vista como instrumento de dominação), 
do real do corpo, que pede um desenho realista. Mas há na lembrança desse contato uma visível 
inferiorização de Cláudio pela imponência da racionalidade de Flora. Enquanto estiveram juntos, ele se 
sentia censurado por ela, que reprovava como falha grave a sua tendência ao devaneio e ao 

                                                
4 BERGSON, Henri, Matér ia e Memór ia. Trad. Paulo M. Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 
5 A singularidade do pensamento existenciali sta de Vergílio Ferreira se refere à sua relação com o 
“mistério” primordial e  intraduzível da nossa condição, que é associado a uma possível transcendência, 
mesmo que não religiosa. De tudo o que comunica esse mistério, a arte é para o autor a sua máxima 
expressão no que revela da capacidade criadora do humano para além do delimitado pelo tempo.   
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sentimentali smo. Na evocação, a busca por um discurso reali sta para descrevê-la traduz um anseio de 
estar à altura da racionalidade que ela sempre lhe exigiu e ele nunca teve para mostrar. 

Algumas das mais belas páginas do romance são dedicadas à criação (muito rica 
poeticamente) da inatingível beleza de Oriana, que é fruto da beleza que as palavras de Cláudio assumem 
quando da sua descrição. A admissão de que tudo a seu respeito nasce da “memória imaginação” (p. 131), 
resulta em textos repletos de hesitações, oscilações e dúvidas, o que nem sempre é vivido de modo 
tranqüilo, como atesta essa afirmação: “Oriana, minha agonia. Estou desorientado na procura do eterno da 
tua imagem. Meu transtorno mental” . (AF.  P.133). 

O capítulo X traz uma interessante reflexão sobre o caráter de representação desviada do 
real que a memória tem. Cláudio relata alguns acontecimentos de sua vida adulta quando, anos depois da 
morte de Oriana e já morando com Flora, redescobriu entre papéis antigos uma foto de Oriana no seu 
momento de maior beleza. Referindo-se à imagem da foto e a sua possível relação com a Oriana real, 
Cláudio pensa: 

 

Tirei de novo a fotografia do envelope e ela fixa-se logo em mais realidade na ficção da sua 
imagem. Está de perfil como sempre a vejo e olho-a tão intensamente, temo que ela se volte 
e vá falar – e que irias dizer? O nosso encontro é no eterno, meto de novo a fotografia no 
envelope. Nunca a amei assim. No absoluto da imaginação. No vazio da existência. (AF, p. 
83). 
 

O contato com o que suscita o lembrar é sempre uma virtualidade, um jogo de 
substituições. A experiência do estar lembrando fala por si não apenas na recomposição dos sentimentos 
de outrora (do modo como o objeto lembrado era compreendido e reconhecido), mas também 
determinando a emergência de sentimentos novos, que por vezes trazem luzes críticas ao passado. Pode-
se dizer que, em se tratando do processo memorialístico, os símbolos falam por si, independentes do 
referencial a que se ligam, tendo uma realidade palpável e própria. 

Essa situação é tratada com mais complexidade quando a ela se acrescenta a discussão 
lingüística, com acento sobre a experiência de rememoração da palavra do outro. Ainda no capítulo X, há 
um encontro de discursos em franco diálogo no que Cláudio lembra. Descrevendo confusamente o tempo 
que pode ter sido o da foto em que Oriana aparece, Cláudio lembra-se de uma cantiga que se ouvia 
naqueles dias. A letra da cantiga é a “chave” de um processo de recuperação renovadora não apenas da 
imagem de Oriana, mas do tempo em que ela existiu. Qualquer tempo ou situação que a memória recria 
ou inventa se sustenta em “palavras” que os traduzem ou simbolizam. Os narradores/lembradores dos 
romances de Vergílio Ferreira são obsecados menos pelo que se viveu no passado do que pelo que se 
disse no passado, sendo a experiência do lembrar uma tentativa de revivência ou compreensão desse 
dizer.6 No que se refere à lembrança de pessoas do passado, é por meio do que restou de suas palavras 
que elas poderão (ou não) ser revividas.  Mas o modo de ser dessas palavras, em face da circunstância em 
que surge na vida de quem lembra, é refratário a qualquer verismo. A rememoração é necessariamente 
imprecisa, o que parece ser um objetivo de Cláudio como confiram algumas de suas afirmações: 

 

E tudo isso florescia absurdamente por sobre a amargura e a morte (de Oriana). Há 40 anos, 
talvez. Oriana, o puro vazio da minha excitação. Desfeita já no seu túmulo, outros mortos 
por cima. O nada absoluto da minha ficção. (...).Tudo é fictício na minha memória. O meu 
coração suspende-me, que é que me comove. (AF, p. 82 e 83) 
 

Contrapondo-se a esse pensamento de Cláudio, Miguel diz, irônico: “Extraordinário como 
para ti a ficção é que é” . (AF, p. 104). Desse modo, o ficcional (consciente) que a memória cria é a 
satisfação de uma necessidade de transcendência do que é finito. Isso é vivido como meio de iluminação e 
transcendência (a complexa e controvertida transcendência que não é eterna, a transcendência 
humanizada do existencialismo, com as medidas do humano e sua “divindade” precária. Mas 

                                                
6 No pensamento de Vergílio Ferreira o grande relevo dado à discussão sobre a linguagem associa-se à 
crença de que é ela que nos singulariza, individualiza e humaniza. O existencialismo vergiliano 
compreende como um dos mais graves embates dessa comunicação é a incerteza do reconhecimento da 
verdade do outro. O autor chama isso de o “mistério” da palavra, como afirma em Pensar: “Nós servimo-
nos do mistério para a nossa comunicação, porque toda a palavra é misteriosa”. (FERREIRA, Vergílio. 
Pensar. Lisboa, Bertrand, 1992. p.193 
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transcendência). Mas, além disso, a ficcionalidade é inerente à rememoração porque depende da 
representação por meio de palavras, irrefutavelmente imprecisas. Talvez seja a pressuposição disso o que 
permita a Cláudio responder a Miguel: “Mas todo real da realidade é a sua ficção” . (AF, p. 104). 

A aparência de “defesa de tese” dada à afirmação aponta para a hipótese de que a 
insistência nesse esquema conteudístico se liga a uma discussão de natureza existencial a respeito da 
relação entre a efemeridade/transcendência do vivido e a criação (por força do imaginário e do ficcional) 
de realidades compensadoras (ou não) em travessias vivenciais condicionadas à grandeza/miséria da 
palavra como núcleo organizador de tudo. 

 

RESUMO: Este estudo analisa o romance Até ao Fim (1987) de Vergílio Ferreira, buscando a 
compreensão e a situação do tema da memória no recorte final da obra do autor, um dos mais importantes 
romancistas portugueses do século XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: memória; ficção; transcendência, Até ao Fim, de Vergílio Ferreira. 
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Depois de Luís de Camões, o autor português mais referido e citado por Machado de Assis 

ao longo de sua obra é Almeida Garrett (1799-1854). 
O grande apreço do escritor brasileiro pelo português pode ser conferido em diversas 

passagens da obra machadiana, mas é certamente em texto escrito por ocasião do centenário de 
nascimento de Garrett e publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, em 4 fevereiro de 1899,  
que ele mais extensa e enfaticamente se formula.  

O tom geral do artigo, aliás, era dado já no seu parágrafo inicial: “Quem disse de Garrett 
que ele só por si valia uma literatura disse bem e breve o que dele se poderá escrever sem encarecimento 
nem falha. Também ele o proclamou assim, ainda que mais longamente, naquele prefácio das Viagens 
na Minha Terra, que é a sua maior apologia.” 1  

Machado referia-se ao “Prólogo” da edição de 1846 de Viagens na minha terra, 
supostamente redigido pelos editores da obra em livro, mas reconhecível como do punho do próprio 
Garrett. Sem pruridos de modéstia, o prólogo fazia um extenso elogio da obra garrettiana (na verdade 
um auto-elogio), pondo em destaque a vasta produção do autor, sua destreza nos mais diferentes gêneros 
literários, a maestria no trato com a língua portuguesa, a familiaridade com autores fundamentais das 
literaturas antigas e modernas, bem como o li vre trânsito entre o mundo da políti ca e o mundo das letras. 
Arrogava ainda ao escritor um “profundo conhecimento dos homens e das coisas, do coração humano e 
da razão humana”, sublinhando, enfim, que, paralelamente a uma sólida formação li vresca, corria 
também uma experiência imediata, pessoal e empírica, dos homens e do mundo.2 

Leitor de Viagens na minha terra, Machado evocava de imediato em seu texto de 
homenagem tal romance e seu curioso prólogo, certamente corroborando a “apologia” que este continha. 
Encontrava assim ensejo para reali zar uma viagem no tempo, retornando à sua mocidade, quando do seu 
primeiro contato com a obra do escritor português. Leitura de formação e de primeira hora, Garrett 
vinha ombrear com outros autores queridos daquela geração que debutava em meados do século XIX, 
fortemente impregnada pelos influxos do Romantismo: 

 

Estávamos perto do óbito do poeta; tínhamos balbuciado as suas páginas, como as de 
outros, que também foram poetas ou prosadores, romancistas ou dramaturgos, oradores ou 
humoristas, quando ele foi tudo isso a um tempo, deixando um primor em cada gênero. 
Éramos moços todos. Nenhum havia nascido com o Camões e a Dona Branca (obras de 
Garrett, publicadas em 1825 e 1826), nenhum mais velho que estes, menos ainda algum 
que datasse daquele dia 4 de fevereiro de 1799, quando a raça portuguesa deu de si o seu 
maior engenho depois de Camões. 
Nem só éramos moços, éramos ainda românticos; cantava em nós a toada de Gonçalves 
Dias, ouvíamos Alencar domar os mares bravios da sua terra, naquele poema em prosa que 
nos deixou, o Álvares de Azevedo era o nosso aperiti vo de Byron e Shakespeare. De 
Garrett até as anedotas nos encantavam. Cá chegavam por cima dos mares o eco dos seus 
tempos verdes e maduros, os amores que trouxera, a amizade que eles e a poesia deram e 
mantiveram entre o poeta luso e o nosso Itamaracá, o pico dos seus ditos e finalmente as 
graças teimosas dos seus últimos anos.3 
 

                                                
1 ASSIS, Obra completa,  vol. 3, p. 931. 
2 GARRETT, Obras de Almeida Garrett, vol. 1, pp. 05-08. 
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Machado de Assis fazia questão de registrar a ótima acolhida de Garrett no Brasil , além de 
colocá-lo ao lado de alguns dos próceres incontestáveis do melhor Romantismo brasileiro, como 
Gonçalves Dias, José de Alencar e Álvares de Azevedo. Na continuação do artigo, iria revelar sua 
familiaridade com a biografia intelectual do escritor, analisando sua formação ainda dentro dos cânones 
do classicismo literário e sua posterior conversão à nova escola, sublinhando algumas passagens de sua 
trajetória, da vida literária à vida pública. Referia-se ainda a algumas obras de Garrett em específico, 
uma ou outra objeto de rápido comentário.  

Tratando do papel de Almeida Garrett como introdutor da escola romântica em Portugal, 
Machado assinalava os filt ros pessoais e nacionais através dos quais tal operação se dava, justamente 
tentando minimizar a eventual pecha de simples imitador de modismos estrangeiros: “Garrett, posto 
fosse em sua terra o iniciador das novas formas, não foi copista delas, e tudo que lhe saiu das mãos 
trazia um cunho próprio e puramente nacional. Pelo assunto, pelo tom, pela língua, pelo sentimento era 
o homem da sua pátria e do seu século. A este encheu durante cerca de quarenta anos.” 4 

O escritor tangia aqui a nota nacional, tema a que se dedicara no célebre “Notícia da Atual 
Literatura Brasileira” (“ Instinto de Nacionalidade” , de 1873). São evidentes todos aqueles tópicos caros 
ao nacionalismo literário que o ensaísta, relativamente ao Brasil , então tratara e pusera em questão: a 
valorização da língua pátria, o específico no espaço e no tempo, a cor local, o espírito nacional etc.5  

Ao mesmo tempo, Machado remetia também àquele “sentimento íntimo” , expressão com 
que procurava resolver no mesmo ensaio as tensões entre o local e o universal na literatura - os impasses 
do nacionalismo romântico como então se lhe apresentavam. Todo o segmento “pelo sentimento era 
homem da sua pátria e do seu século” coincide, quase nos mesmos termos, com a parte inicial daquela 
célebre formulação: “O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o 
torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no 
espaço.” 6 

Porém, é nos fragmentos finais do texto comemorativo que os ecos do nacionalismo 
romântico vão se nuançar e os pressupostos do “sentimento íntimo” , no que toca a Garrett, mais 
claramente se formular. Logo após comentar as incursões do escritor português pela vida pública de seu 
país, Machado proferia, conclusivamente: “Em todo caso, não é o políti co que ora celebramos, mas o 
escritor, um dos maiores da língua, um dos primeiros do século, e o que junta em seus li vros a alma da 
nação com a vida da humanidade.” 7 

A fusão final sugerida (“a alma da nação” mais “a vida da humanidade” ) e a eli são 
daqueles condicionamentos espaciais e temporais (“um dos maiores da língua”, e não apenas da 
literatura portuguesa; “um dos maiores do século” , e não apenas no âmbito da escola romântica em seu 
país) projetam a obra de Garrett para além das constrições nacionais e epocais, justificando, enfim, o 
próprio interesse de Machado também na idade madura, longe já do encantamento juvenil e do ambiente 
romântico de formação. Garrett, em suma, encarnava para Machado aquele escritor prototípico que ele 
vislumbrara no ensaio de 1873. 

Certamente não é mera coincidência o fato de Almeida Garrett, entrevisto como o segundo 
maior engenho da literatura portuguesa depois de Camões, ser também o segundo autor português mais 
visitado por Machado. Referências a ele e à sua obra se espraiam num arco de ambrangência que vai de 
textos bastante recuados no tempo, passam decisivamente pelo marco das Memórias póstumas de Brás 
Cubas (“Prólogo da Terceira Edição” , 1896), até chegar a outros já bastante tardios. São evidências 
inequívocas do interesse de toda uma vida. 

Como curiosidade, seria interessante explicitar aqui os limites extremos do arco. 
A referência mais remota a Almeida Garrett encontra-se no poema “Um Sorriso” , de 4 de 

agosto de 1855, e publicado no dia 10 do mesmo mês e ano na Marmota Fluminense. O poema trazia em 
epígrafe dois versos extraídos do volume Flores sem fruto, de 1845: “Em seus lábios um sorriso / É a luz 
do paraíso.” 8  

E não se tratava de ocorrência casual e isolada. Duas outras referências surgiriam em 
seguida no mesmo periódico. Ainda no ano de 1855, no corpo do poema “No Álbum do Sr. Francisco 

                                                                                                                                          
3 ASSIS, op. cit., p. 931. 
4 Op. cit., p. 932. 
5 Op. cit., pp. 801-809. 
6 Op. cit., p. 804. 
7 Op. cit., pp. 932-933. 
8 MASSA, Dispersos de Machado de Assis, p. 13. Os versos de Garrett são do poema “A Minha Rosa”, 
de Flores sem fruto (Obras de Almeida Garrett, vol. 2, p. 100).   
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Gonçalves Braga” (10/08/1855), Machado proferia, em tom de evidente entusiasmo: “Do Garrett divino 
- o Vate excelso / Renasce o brilho inspirador das trovas” . No ano seguinte, Garrett emprestaria 
novamente versos seus para compor a epígrafe de outra primícia do jovem Machado, o poema “Foge!” 
(24/04/1856). São exemplos bem palpáveis daquele entusiasmo juvenil que o escritor maduro registraria, 
muitos anos depois, no texto de homenagem por ocasião do centenário de nascimento do autor português 
(1899).9   

No outro extremo, a referência mais tardia aparece em correspondência endereçada a 
Mário de Alencar, datada de 21 de janeiro de 1908, o ano da morte de Machado de Assis. Trata-se de 
uma rápida digressão literária, na qual Machado comenta algumas opções formais de Mário em obra a 
que este pretendia dedicar-se: “Sobre o verso solto, em que pretende fazê-lo, não pode ter senão os meus 
aplausos. Sabe como aprecio este verso nosso, que o gosto da rima tornou desusado; é o verso de Garrett 
e de Gonçalves Dias, e ambos, aliás, sabiam rimar tão bem.” 10 

Entre 1855 e 1908, para além do já comentado artigo por ocasião do centenário e a sempre 
lembrada referência a Viagens na minha terra no “Prólogo da Terceira Edição” de Memórias póstumas 
de Brás Cubas, o escritor brasileiro iria passar algumas vezes pelo nome de Garrett em seus escritos, 
com menor ou maior detença, mas sempre com igual apreço. 

Gostaria de destacar uma dentre essas tantas referências, justamente aquela que me 
sugeriu o título da presente comunicação (“O Tejo desemboca no Amazonas” ). Além de uma nova 
homenagem a Garrett, ela é também bastante sugestiva do modo como Machado percebia a articulação 
das literaturas portuguesa e brasileira àquela altura (e, por detrás disso, dos próprios vínculos entre 
Portugal e Brasil ). 

Em discurso proferido a 7 de dezembro de 1897 por ocasião da sessão de encerramento das 
atividades da Academia Brasileira de Letras naquele seu mesmo ano de fundação, o presidente Machado 
de Assis lembrava aos acadêmicos que constava em regimento “adotar no fim de cada ano o programa 
dos trabalhos do ano vindouro” . Resumia então qual era o programa, insistindo mais adiante na 
importância de reali zá-lo criteriosamente. Compunha-se este de três itens: 1) dar andamento ao “anuário 
bibliográfico” ; 2) coligir dados para um “dicionário bibliográfico nacional” ; e 3) dar início à 
organização de um “vocabulário crítico dos brasileirismos entrados na língua portuguesa e das 
diferenças no modo de falar e escrever dos dois povos” .11 

Chamava especialmente a atenção para a reali zação deste último tópico: “As formas novas 
da língua, ou pela composição de vocábulos, filhos de usos e costumes americanos, ou pela modificação 
de sentido original, ou ainda por alterações gráficas, serão matérias de útil e porfiado estudo. Com os 
elementos que existem esparsos e os que se organizarem, far-se-á qualquer coisa que no próximo século 
se irá emendando e completando.” 12 Era tarefa, pois, da Academia, já em seu momento inicial, 
investigar as renovações várias operadas na língua portuguesa pelo seu uso efetivo em ambiente 
brasileiro, transformações ocorridas em virtude da distância no tempo e no espaço em relação à matriz 
européia.    

Reconhecidas e valorizadas tais transformações, o mesmo presidente iria insistir no papel 
tutelar da Academia relativamente à língua, com o que acabava também por estabelecer certos limites no 
que toca à legimitadade dos agentes das transformações lingüísticas: “A Academia, trabalhando pelo 
conhecimento desses fenômenos, buscará ser, com o tempo, a guarda da nossa língua. Caber-lhe-á então 
defendê-la daquilo que não venha das fontes legítimas - o povo e os escritores - não confundindo a 
moda, que perece, com o moderno, que vivifica. Guardar não é impor; nenhum de vós tem para si que a 
Academia decrete fórmulas.” E insistia em seguida no papel referencial e normalizador da tradição 
letrada: “E depois para guardar uma língua, é preciso que ela se guarde também a si mesma, e o melhor 
dos processos é ainda a composição e a conservação de obras clássicas. A autoridade dos mortos não 
aflige, e é definiti va.” 13 

A passagem parece ser, em alguma extensão, uma glosa do que se lia naquele mesmo 
“Notícia da Atual Literatura Brasileira”, de 1873, quando o ensaísta tratava, já nos parágrafos finais do 
ensaio, justamente do tópico “ língua”. Novamente a postulação daquela dialética entre o “moderno” e o 
“clássico” , entre a “renovação” e a “conservação” , da tensão entre o uso da língua pelos “escritores” e 

                                                
9 MASSA, op cit, pp. 20 e 27. 
10 ASSIS, op. cit., p. 1085. 
11 ASSIS, op. cit., p. 927. 
12 Op. cit., p. 927. 
13 Op. cit., pp. 927-928. 
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pelo “povo” (portanto, em alguma medida, também entre a escrita e a oralidade). O escritor procurava 
um ponto intermédio e ótimo entre os extremos - o uso cotidiano efetivo e o legado da tradição literária. 

Sugestivamente, na continuação do mesmo parágrafo e preparando o desfecho do discurso, 
logo após lembrar a “autoridade dos mortos” , e portanto o peso e papel da tradição, Machado 
mencionava Almeida Garrett e, por intermédio deste, também Luís de Camões. Através de passagem da 
obra garrettiana, criava uma bela imagem que incorporava algumas das tensões anteriormente indicadas, 
concentradas agora, expli citamente, numa outra - a das conexões entre Portugal e Brasil - , e definia 
assim o lugar da Academia Brasileira de Letras em todo esse complexo: “Garrett pôs na boca de Camões 
aquela célebre exortação em que transfere ao ‘Generoso Amazonas’ o legado do casal paterno. Sejamos 
um braço do Amazonas; guardemos em águas tranqüilas e sadias o que ele acarretar na marcha do 
tempo.” 14      

A passagem aludida pode ser lida na estrofe XXI, do Canto Décimo, do Camões (1825), de 
Almeida Garrett. Nesse relativamente extenso poema narrativo em dez cantos, Garrett tratava do retorno 
do vate português ao torrão natal ao final da vida, depois do exílio no Oriente e da conclusão de Os 
Lusíadas. Camões, na versão do romântico português, voltava para morrer em Portugal, encontrando 
como prêmio para o seu grande cometimento literário a incompreensão de seus contemporâneos. Voltava 
ainda para testemunhar a derrocada (políti ca, econômica, espiritual) do Império que celebrara no seu 
poema épico. Na estrofe em questão, uma das últimas do Camões, e pela boca de seu protagonista (o 
próprio Luís de Camões), podia-se ler: 

 

“Onde levas tuas águas, Tejo aurífero? 
Onde, a que mares? Já teu nome ignora 
Neptuno que de ouvi-lo estremecia. 
Soberbo Tejo, nem padrão ao menos 
Ficará de tua glória? Nem herdeiro 
De teu renome?... Sim: recebe-o, guarda-o, 
Generoso Amazonas, o legado 
De honra, de fama e brio: não se acabe 
A língua, o nome português na Terra.15  
 

O Tejo surgia na estrofe como uma sinédoque de Portugal, assim como o Amazonas 
aparecia relativamente ao Brasil .  

Era das margens do Tejo que partiam as naus para o comércio e para a conquista. O fluxo 
de suas águas em direção às águas dos oceanos representa bem os vínculos do pequeno país no extremo 
ocidental do continente europeu com os tantos e imensos continentes a que aportaram os navegadores 
durante o processo de expansão ultramarina. Esse liame de muitas águas, doces e salgadas, simbolizava 
o próprio Império português, que tinha no Tejo seu nascedouro, cuja “glória” o Camões épico cantara e 
cujo ocaso o Camões garrettiano agora lamenta. 

Mas vale lembrar que, no complexo poético camoniano, as águas do rio são ainda a 
habitação das famosas “Tágides” invocadas logo no início de Os Lusíadas (Canto I, est. 4 e 5), as ninfas 
do Tejo inspiradoras de sua poesia lírica (o “verso humilde” , proveniente de “agreste avena ou frauta 
ruda”), e, como queria também na mesma “ invocação” do poema, da poesia épica (o “som alto e 
sublimado” da “tuba canora e beli cosa”).16 Representam, portanto, a fonte do engenho poético, e, para o 
caso, a própria poesia camoniana, condensação máxima da língua e cultura portuguesas, na visão de 
Garrett e de tantos outros. 

São muitos os sentidos sobrepostos, como se vê, compondo um “ legado” que funde a 
herança material à espiritual, e que o próprio Camões de Garrett, diante da ingratidão e esquecimento 
dos portugueses seus contemporâneos, oferecia, num arroubo algo profético, ao “Generoso Amazonas” , a 
fim de que não se acabasse “a língua”, nem “o nome português na Terra”. 

Há em toda a passagem, certamente, bem como no poema como um todo, a manifestação 
de um patriotismo exacerbado, posto na boca de um dos heróis culturais do Renascimento português por 
um dos próceres do nacionalismo romântico do mesmo país. A crise nacional de fins do séc. XVI, de que 

                                                
14 Op. cit., p. 928. 
15 GARRETT, Obras de Almeida Garrett, vol. 2, p. 417. 
16 CAMÕES, Os lusíadas, p. 72. 
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Camões era testemunha, encontrava contrapartida na crise de inícios do XIX. A matéria histórica 
reelaborada por Garrett podia ser projetada contra o contexto políti co-cultural de seu próprio tempo. As 
invasões napolêonicas, a mudança da sede do Reino para o Brasil , a posterior emancipação políti ca da 
ex-colônia, a volta de D. João VI a Portugal, momentos capitais permeados pelas muitas insurreições 
liberais que varriam a Europa e o país, compunham um pano de fundo contra o qual se liam tantas das 
obras de Garrett, seja o Camões, sejam ainda obras decisivas como Frei Luís de Sousa e Viagens na 
minha terra.  

Mas não deixa de ser digna de nota, certamente, essa breve projeção do nacionalismo 
português em direção ao além-mar, entrevendo-se no “Generoso Amazonas” um lugar de acolhimento 
das “águas” do mesmo Tejo (com todo o simbolismo mais atrás apontado). O adjetivo “generoso” remete 
à profusão das águas do grande rio, e, ato contínuo, à extensão do território brasileiro. Mas designa 
também, agora do ponto de vista do próprio Almeida Garrett, uma qualidade moral do povo brasileiro e 
uma destinação histórica que o poeta, pelas palavras atribuídas a seu protagonista, propõe sublinhar. 

Machado retoma o episódio garrettiano,  concorda com todo o simbolismo aí implicado e 
complementa esse amálgama de referências fluviais, sugerindo ser a Academia Brasileira de Letras (e 
seus intelectuais) um “braço” do grande rio brasileiro, de águas “tranqüilas” e “sadias” , propícias, 
portanto, para a preservação do patrimônio que ele, agora no seu próprio caudal, estaria levando adiante. 

Talvez não fosse exagero entrever, a partir das mesmas sugestões metafóricas, um possível 
lugar simbólico nesse “mapa imaginado” (aproveitando-se aqui o título desta mesa) para a obra de 
Machado relativamente à de Garrett, ou mesmo à de Camões, ou ainda à própria literatura portuguesa 
como um todo. O estudo extenso e minucioso das referências, alusões, citações de Machado 
relativamente à tradição literária lusa (dos trovadores galego-portugueses aos próprios contemporâneos, 
para além do episódio O primo Basílio / Eça de Queirós), revela um assíduo leitor dessa tradição.17 
Atendendo ele mesmo aos apelos do seu querido Almeida Garrett (contrariando, portanto, qualquer 
arroubo de nacionalismo antilusitano), “recebia” e “guardava” aquele “legado” lingüístico e literário de 
além-mar, como o “generoso Amazonas” (contrariando toda e qualquer verossimilhança geográfica) 
acolhia as águas do Tejo - o Tejo de Camões, Garrett e de tantos outros. 

 

RESUMO: A presente comunicação pretende abordar alguns lances do aproveitamento que Machado de 
Assis faz de fragmentos do escritor português Alemida Garrett, dando destaque para um discurso 
proferido na Academia Brasileira de Letras, em 7 de dezembro de 1897, por ocasião de sessão de 
encerramento das atividades anuais daquela agremiação.  
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ABSTRACT: This study analyzes Saramago’s tale O conto da ilha desconhecida, with the approach to 
the journey dream undertaken by the protagonist on the search for himself. He and his partner (just a 
Baltazar Sete-Sóis and Blimunda Sete-Luas) deprived from the power, nurtered the hopeful dream of 
conquest, where the genuine Portuguese soul l ies.  
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0. Introdução:  

Descortinar a produção literária de José Saramago implica, necessariamente, o 
despojamento de quaisquer amarras que aprisionam o leitor a essa ou aquela leitura. É preciso, antes de 
mais nada, ler Saramago com olhos de desconfiança, pois inevitavelmente há um engodo no meio do 
caminho, a já “esperada” surpresa. Assim é nos romances, como bem acentua a estudiosa Beatriz Berrini: 
“suas palavras, primeiramente, fazem-nos caminhar dentro desses limites espaciais e temporais, para 
entretanto logo nos oferecer horizontes mais amplos, uma leitura nova do mundo.”(1998, p. 27); assim 
também o é no gênero conto, ainda que menos brilhantemente trilhado pelo autor de Memorial do 
convento.  

Trilhar O conto da ilha desconhecida constitui uma façanha, porém, inusitada no conjunto 
da obra saramagueana, na medida em que o tropeço se dá mais rapidamente, devido mesmo à 
condensação da trama, ao número limitado de personagens, à demarcação precisa do espaço e do tempo, 
característicos desse gênero. O leitor, portanto, enleado pela ânsia de realização do protagonista, navega 
em suspenso na narrativa, à deriva de seu controle, entregue ao sabor dos acontecimentos. Quando 
finalmente aporta, depara-se com o cais do inesperado; é nesse momento que o texto de Saramago 
ascende sobre qualquer leitura pré-concebida e ganha ares mais filosóficos, em que estão em jogo a sua 
concepção do homem e das suas relações com o universo. O espanto – imperdoável (?) para o leitor 
maduro de Saramago – novamente se configura e o resultado qual é: a leitura-revelação, desvelada e 
desnuda, desancorada, enfim. 
 

1. O signo do anonimato: 
Com enredo relativamente simples e com a maestria da linguagem que o caracteriza, como 

bem ressalta Miriam Rodrigues Braga: “ [Saramago] encanta seus leitores, porque o seu trabalho com a 
palavra, na linguagem literária, é de artesão: ele resgata o seu valor, cria realidades, questiona o Homem, 
o Mundo, a História e a Literatura.” (BRAGA: 1999, p. 16), o leitor é, de fato, envolvido pela teia muito 
bem urdida de sua ficção, “engendrando uma composição narrativa balizada pela ambigüização e pela 
contradição de seus elementos constitutivos” .(BRAGA: 1999,  p. 12). 

Partindo, pois, da história de um homem que anseia ter um barco para descobrir uma ilha 
desconhecida, ainda não mapeada pelos atlas geográficos, junto à nobreza, na pessoa do rei, Saramago 
tece uma intricada narrativa, aparentemente linear. O personagem protagonista, assaz pretensioso, resolve 
bater à porta do rei com o intuito de lhe pedir um barco “Com notável atrevimento” , espera ser atendido 
durante três dias, até que o rei, “repartido entre a curiosidade que não pudera reprimir e o desagrado de 
ver tanta gente junta”, satisfaz o desejo do homem – “um louco varrido, dos que têm a mania das 
navegações” – concedendo-lhe um barco que, aparentemente, tinha o aspecto de uma caravela. Deveria, 
no entanto, navegar bem e de modo seguro. Sem tripulação, apenas contando com a colaboração 
audaciosa da mulher da limpeza, que trabalhava no palácio do rei a limpar e a abrir portas, ávida por 
realizar também seu sonho de libertação, o homem do barco finalmente lança-se ao mar a bordo da 
caravela denominada “A Iha Desconhecida”. 

Curiosamente, nenhum dos personagens é identificado por um nome, apenas por seu desejo 
de posse (“o homem do barco” ), por seu posto honorífico (“o rei” , “o primeiro-secretário” , “o capitão do 
porto” ) ou por sua função social (“a mulher da limpeza” ). Isso se torna curioso, na medida em que 
Saramago, em vários de seus romances, atribui singular importância aos nomes de seus personagens, vide 
Blimunda e Marcenda: “são palavras doutro mundo, doutro lugar, femininos mas de raça gerúndia...” 
(SARAMAGO: 1984, pp. 352-353); o mesmo não se dá em Ensaio sobre a  
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cegueira (1995) e, parcialmente, em Todos os nomes (1997), marcados pelo anonimato.  
No tocante a essa última obra, vale destacar que o único personagem nomeado se chama 

José, que, segundo Berrini, “ trata-se de um nome comum, digno, não tendo diante de si um destino 
excepcional. O próprio texto alude à ‘ insignificância da personagem’” (1998, p. 180). 

Já em Ensaio sobre a cegueira, nenhum de seus personagens é nomeado, o que, para 
Eduardo Calbucci, não constitui, de fato, um verdadeiro anonimato, antes um suposto, dado que são 
sempre individualizados. “Essa ausência de nomes” , ainda sob a perspectiva de Calbucci, “cria um efeito 
universalizante, constatando que as grandes desgraças igualam os homens nos medos, nas necessidades e 
nos sonhos.” (1999, p. 88) 

Ainda no que diz respeito a esse anonimato em Ensaio sobre a cegueira, Shirley de Souza 
Gomes Carreira sustenta que essa “supressão da identidade a partir do nome está associada à cegueira que 
se espalha. As personagens são identificadas por outros meios: pelas profissões que exerciam antes de 
ficarem cegas, pelas relações de parentesco ou por traços físicos marcantes. Ao assumirem que os nomes 
são desnecessários ao seu relacionamento no manicômio, as personagens deixam implícita a trajetória que 
terão que seguir, na descoberta dolorosa do eu e do outro.” (2002, p. 03) 

É justamente o que acontece em O conto da ilha desconhecida. Ao leitor não é dado 
conhecer os nomes dos personagens, bem como as coordenadas espácio-temporais onde se desenrolam as 
ações da narrativa. Em que reinado? Já que o pedido pelo barco se faz junto à porta das petições? Na casa 
de um rei que só atendia os seus suplicantes por meio de seus subordinados e que se dignava a atender 
quem lhe oferecesse algo vantajoso na porta dos obséquios. Funcionando mais como um local de 
passagem entre dois estados (o rei se digna a abrir a porta das petições pessoalmente para atender o 
homem do barco; este acompanhado por uma multidão surpresa e ávida também por ser atendida), entre 
dois mundos (o da nobreza, representado pelo rei, e o do povo, representado pelo homem do barco), entre 
o conhecido e o desconhecido (no diálogo que se estabelece entre o rei e o homem do barco e entre o que 
se pede e para que fim). A porta, portanto, constitui um espaço privilegiado na narrativa, pois que “não 
somente indica uma passagem, mas convida a atravessá-la. É o convite à viagem rumo ao além...” 
(CHEVALIER & GHEERBRANT: 1995, p. 735).  

Admitindo diversas interpretações esotéricas, é possível também identificar uma dimensão 
escatológica para o signo da porta, no contexto da narrativa de Saramago. Funcionando, pois, como local 
de passagem e também de chegada (o homem do barco se dirige ao seu objetivo ao transpor o espaço da 
porta), torna-se, nas palavras de Chevalier & Gheerbrant, “o símbolo da iminência do acesso e da 
possibili dade de acesso a uma realidade superior ” (1995, p. 736). É o que, de fato, se comprova tanto em 
relação ao homem do barco, quanto em relação à mulher da limpeza, que resolve abandonar o espaço da 
casa do rei, cercada por portas que não se abriam constantemente aos pedidos, pela porta das 
decisões:“..que é raro ser usada, mas quando o é, é” (SARAMAGO: 2002, p. 23)  
 

2. A construção da identidade:  
O mais inusitado, no tocante às coordenadas espácio-temporais, diz respeito à intenção do 

protagonista. Afinal, sua busca é locali zar uma ilha. Até aí o espaço parece bem definido. No entanto, a 
tal il ha desejada não se encontra nos mapas, pois que é desconhecida. Logo, um espaço imaginado, ainda 
que concebido logicamente, fruto filosófico da vontade humana de descortinar novos horizontes. 

Tânia Franco Carvalhal ressalta que as ilhas “são espaços intervalares, que de mar a mar 
liberam a fantasia entre viagens. Enfim, uma ilha é um lugar onde buscamos o que não conhecemos mas 
que supomos que exista.” (CARVALHAL: s/d, p. 04). Configurando-se como um dos temas 
fundamentais da literatura, evocada, muitas vezes, de forma mítica, a busca da ilha deserta ou da ilha 
desconhecida, ou ainda da ilha rica em surpresas seria o refúgio, espaço de união entre a consciência e a 
verdade contra o assédio do inconsciente. Assim, contra o choque impetuoso das ondas o homem anseia 
pela proteção do rochedo. 

Território imaginário e utópico, a ilha, no conto em questão, representa o espaço da 
reflexão, necessário para a formação da identidade; local para onde se evade a consciência em busca de 
sua condição existencial. É o que expressa metaforicamente o homem do barco à mulher da limpeza, a 
propósito da necessidade de se ter um ofício para sobreviver: “Tens com certeza um mester, um ofício, 
uma profissão, como agora se diz, Tenho, tive, terei se for preciso, mas quero encontrar a ilha 
desconhecida, quero saber quem sou eu quando nela estiver” (SARAMAGO: 2002, p. 40). 
Filosoficamente, contrariando sua origem simples e despojada, o homem do barco enuncia que a viagem 
nada mais é do que uma busca identitária: “Que é necessário sair da ilha para se ver a ilha, que não nos 
vemos se não nos saímos de nós” (SARAMAGO: 2002, p. 41). 

A identidade é, pois, responsável pela estabilização e locali zação do sujeito que constrói 
sua narrativa particular do “eu” a partir de uma elaboração discursiva definida. Daí Saramago ter dado 
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voz a um representante do povo, no caso o homem do barco, para expressar algo que seria compatível 
com o discurso de um representante da nobreza, no caso o filósofo do rei. De forma irônica, Saramago 
acentua esse desconcerto, como efetivamente desenvolveu ao longo de Memorial do convento, ao ter 
concedido voz aos personagens marginais, Baltazar Sete-Sóis e Blimunda Sete-Luas, excluídos do 
registro da História. Literalmente, então, o narrador concede a palavra ao homem do barco para que lance 
sua alfinetada sobre o discurso da nobreza: “Disse o homem, Deixemos as filosofias para o filósofo do 
rei, que para isso é que lhe pagam, agora vamos nós comer,...” (SARAMAGO: 2002, p. 41) 

Tamanho desconcerto se verifica também por ocasião do encontro pessoal do rei com o 
homem que se atrevia a enfrentá-lo. Sem mais delongas, o pedido pelo barco se dá de modo imperativo e 
inusitado, visto que não consiste num pedido previsível como um título, uma condecoração ou uma soma 
em dinheiro. A frase “Dá-me um barco” amplia seu leque de abrangência e se transforma em um pedido 
coletivo de todos que não se impunham pela voz. Aos gritos, clamam ao rei para que conceda ao homem 
o barco que tanto almeja: “ ...resolveram intervir a favor do homem que queria o barco, começando a 
gritar, Dá-lhe o barco, dá-lhe o barco...” (SARAMAGO: 2002, p. 19) 

Ao ocupar o lugar privilegiado da narrativa, o homem do barco subleva a voz ideológica 
dos oprimidos, em detrimento da visão e voz unívocas da ideologia dominante, resgatando os sonhos de 
libertação, sufocados nos pedidos sem eco à porta do palácio do rei.  

O poder da linguagem é tamanho que permite a posse do discurso do outro. O 
desconhecido, pela linguagem, passa a ser desmistificado. É o que se constata quando do diálogo entre o 
herói da narrativa e o capitão do porto: “O capitão disse, Não to aconselharia, capitão sou eu, e não me 
atrevo com qualquer barco, Dá-me então um com que possa atrever-me eu, não, um desses não, dá-me 
antes um barco que eu respeite e que possa respeitar-me a mim, Essa linguagem é de marinheiro, mas tu 
não és marinheiro, Se tenho a linguagem, é como se o fosse” (SARAMAGO: 2002, pp. 26 e 27). 

Essa atribuição à língua de uma dimensão ontológica parece ser inerente à escritura de 
Saramago, que busca compreender o que significa ser humano, quando evidencia, em suas obras, 
temáticas que incitam a busca da identidade individual e coletiva. Ele realiza, por conseguinte, segundo 
Braga, “um trabalho em que procura evidenciar a idéia de que a língua é a expressão de identidade, 
diretamente comprometida com a existência de determinados impulsos, forças instintivas, orientados 
coletivamente, que reenviam para uma relação lingüística concretizada.”.(1999, p. 104) 

Sob essa perspectiva, o domínio discursivo do homem do barco se estende para além da 
fronteira do mundo tangível e passa a beirar os diversos campos do conhecimento, quais forças instintivas 
latejando por esculpir a palavra. É o que se evidencia em algumas passagens, já de posse de seu maior 
bem, agora compartilhado com a mulher da limpeza: “Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, 
ter deve ser a pior maneira de gostar.” (SARAMAGO: 2002, p. 32); “Que tenhas sonhos feli zes, foi a 
frase que lhe saiu, daqui a pouco, quando lá estiver em baixo, deitado no seu beliche, vir-lhe-ão à idéia 
outras frases, mais espirituosas, sobretudo mais insinuantes, como se espera que sejam as de um homem 
quando está a sós com uma mulher.” (SARAMAGO: 2002, pp. 49 e 50) 
 

3. O barco e seu significado simbólico:  
No tocante a esse elemento na narrativa, importa salientar que adquire conotações 

diferentes segundo sua funcionalidade. Desse modo, enquanto desejo ainda nebuloso, fruto da vontade e 
impetuosidade do protagonista, é cognominado “barco” . No seu sentido lato, pois, passa a designar o 
nome genérico de qualquer embarcação. Entretanto, quando adquire sua funcionalidade específica: a de 
descobrir ilhas desconhecidas, passa a ser denominado “caravela”, não obstante a decadência desse tipo 
de embarcação, reconhecida pelo capitão do porto. 

A partir de um levantamento da ocorrência do vocábulo “barco” ao longo do conto, foi 
possível constatar que seu emprego se deu por cinqüenta e três vezes, ao passo que o vocábulo “caravela” 
esteve presente por treze vezes. Tamanha desproporção se deve ao peso de significação atribuído a cada 
um desses termos no decorrer da história. Quando o objetivo é designar genericamente uma embarcação, 
como de fato acontece na maioria dos casos, o termo mais empregado é “barco” , principalmente pela 
mulher da limpeza, decidida a cuidar do aspecto físico da embarcação, de modo a mantê-la à altura de seu 
propósito maior: o de descobrir ilhas desconhecidas. Quando, porém, o sentido a ser alcançado equivale a 
uma condição já instituída, o emprego passa a ser “caravela”, como se verifica no discurso do 
protagonista, idealizador da viagem/sonho por mares já há muito navegados. 

Isso se torna bem evidente nas linhas finais da narrativa, no momento em que o casal 
resolve pintar, na proa do barco, o nome que a embarcação ainda não possuía: “o homem e a mulher 
foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que faltava dar à 
caravela” (SARAMAGO: 2002, p. 62). Nomeando, assim, a embarcação, atribuindo-lhe um sentido de 
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identidade individualizada, ganha maior status a empresa desbravadora que serve de leitmotiv da 
narrativa; logo o vocábulo mais apropriado deve ser “caravela”. 

Importa ainda destacar que o único nome a figurar como individualidade é justamente o da 
caravela, lançada ao mar da descoberta pessoal, carregando a bordo a legitimidade da alma portuguesa. 

Além da ocorrência explícita tanto do vocábulo “barco” , quanto do vocábulo “caravela”, 
revela-se, implicitamente, a presença de outro tipo de embarcação, apenas suscitada durante o longo 
sonho do viajante protagonista. Assim, em dado momento do sonho, acompanhados pelos marinheiros 
que comporiam finalmente a tripulação da caravela, estão várias espécies de animais, bem como um 
número considerável de mulheres, que mal caberiam numa embarcação desse tipo. Tamanha população, 
ainda que no plano onírico, se justifica dada a real intenção da viagem: desvendar uma ilha desconhecida 
que, invariavelmente, se configura uma ilha deserta.  

Simbolicamente, portanto, a caravela transmuta-se em arca e, mais propriamente, em Arca 
de Noé. Segundo a tradição cristã, conforme acentuam Chevalier & Gheerbrant, “a Arca é um dos 
símbolos mais ricos: símbolo da morada protegida por Deus (Noé) e salvaguarda das espécies; símbolo da 
presença de Deus em meio ao povo de sua escolha; uma espécie de santuário móvel, garantindo a aliança 
entre Deus e seu povo; finalmente, símbolo da Igreja.” (1995, p. 73). 

Retomando o Antigo Testamento, por ocasião do dilúvio anunciado por Deus a Noé, 
observa-se que Noé é de fato o escolhido para dar seguimento à criação divina, em virtude de sua 
integridade e justiça, obedecendo aos mandamentos de Deus. Assim, a salvação de Noé e de toda a sua 
família corresponde a um exemplo da graça e misericórdia da aliança de Deus. A arca/caravela do 
personagem principal, resultado da imaginação fértil dos amantes da arte da navegação, ganha ares 
bíbli cos na medida em que se propõe a habitar uma terra desconhecida, a semeá-la para que o culti vo seja 
profícuo e a colheita farta. Com o pacto da aliança firmado entre a consciência, que ousa, mesmo sem 
tripulação, descortinar novas ilhas, e a inconsciência, lugar por excelência da realização dos desejos mais 
recônditos, é lançada ao mar alto a caravela dos sonhos, qual uma “floresta que navega e se balanceia 
sobre as ondas” (SARAMAGO: 2002, p. 61), onde tudo é possível e tudo é permitido. Ao cortar as 
primeiras espigas, símbolo do crescimento e da fertilidade, o homem do barco acorda e se vê ao lado da 
mulher da limpeza; juntos chegam à maturidade de seu desenvolvimento psíquico, onde reside 
simultaneamente “a cor feminina da terra vermelha e a cor máscula do céu azul” (CHEVALIER & 
GHEERBRANT: 1995, p. 397). Dessa dualidade fundamental, dessa união cósmica dos seres, fecunda-se 
o oceano íntimo da autodescoberta, o alimento que insufla a vida. 

A imagem da arca, portanto, guarda em si a imagem do seio materno, onde se processa a 
gestação do futuro e onde se dá o princípio de conservação e renascimento dos seres. 
 

4. O sonho dentro do sonho:  
Cumpre ainda considerar, dentro da abordagem proposta nesse trabalho, a presença singular 

do fenômeno do sonho, tanto o sonho imaginado no plano real da narrativa, quanto o sonho vivido no 
plano onírico pelo protagonista. Numa perspectiva bachelardiana, pode-se quali ficar o sonho de 
construção, idealizado pelo homem do barco, como devaneio, na medida em que “...é uma atividade 
onírica na qual subsiste uma clareza de consciência. O sonhador de devaneio está presente em seu 
devaneio. Mesmo quando o devaneio dá a impressão de uma fuga para fora do real, para fora do tempo e 
do lugar, o sonhador do devaneio sabe que é ele que se ausenta – é ele, em carne e osso, que se torna um 
‘espírito’ , um fantasma do passado ou da viagem” .(BACHELARD: 1988, p.144). 

O fluir do devaneio se desencadeia a partir da anima – o componente feminino da 
personalidade, visto ser a responsável pela propulsão da mente humana para a criação de imagens que 
irão se configurar em “realidades” no mundo. Aliando, portanto, a imaginação material, personificada no 
barco/caravela/arca/, à vontade de realização, o protagonista açambarca o seu projeto de identidade, tendo 
como companheira nessa jornada a mulher da limpeza, seu verdadeiro animus, tão viril em sua 
determinação de segui-lo e de abandonar antigas práticas, quanto bela em sua pulsão feminina. 

Ao conquistar o futuro no sonho, antes mesmo de conquistá-lo pela experiência, o 
protagonista dá vazão ao seu inconsciente, que aflora e lhe dirige a vida desde então. O retorno ao plano 
da consciência apenas executará o que já foi vivido e experenciado no plano onírico, sem qualquer dúvida 
ou receio que ainda possa habitar a alma do personagem.  

Em outras narrativas de Saramago, como no romance exemplar Memorial do Convento, 
novamente é o sonho idealizado que move as ações humanas para a conquista da liberdade. Por meio da 
passarola, símbolo da alma que se liberta do corpo, os personagens Baltazar, Blimunda e Scarlatti, 
nascidos na ficção para dialogarem com a história oficial, empreendem o sonho de voar a partir da 
imaginação criadora do personagem histórico Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. “O sonho de 
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voar”, como destaca Eduardo Calbucci, “é o revés da arbitrariedade do absolutismo de D. João V.” (1999, 
p. 31). Todos sonhadores que devaneiam... 

Nas palavras profundamente poéticas de Bachelard, pode-se sintetizar essa magnífica 
experiência onírica à seguinte reflexão: “O sonhador, em seu devaneio sem limite nem reserva, se entrega 
de corpo e alma à imagem que acaba de encantá-lo” .(1988, p. 167) É o que se constata, claramente, em 
Memorial do Convento, no comportamento e nas ações sobretudo do Padre Bartolomeu de Gusmão e nas 
de Baltazar, o soldado maneta. De forma também evidente, comportando-se como um verdadeiro 
sonhador que devaneia ao absoluto e a esse devaneio se entrega plenamente, está o homem do barco, 
encantado pelo desconhecido de si mesmo e pela possibili dade de decifrá-lo. 

A navegação sem mapa, empreendida metaforicamente, subjaz na literatura portuguesa 
contemporânea, afora Saramago, na obra poética de Sophia de Mello Breyner Andresen. Em seu li vro de 
poemas intitulado Navegações, editado, pela primeira vez, em 1983, a autora percorre o veio temático dos 
descobrimentos e das navegações, tanto reaproveitando a metáfora da navegação, quanto associando-a à 
sabedoria e à descoberta do conhecimento. De acordo com a estudiosa da produção poética de Sophia, 
Maria Madalena Marcos Carlos Teixeira da Silva, da Universidade dos Açores, “a descoberta da Verdade 
que se oculta sob as coisas, e que constitui o seu verdadeiro ser, implica ainda uma verdadeira navegação 
‘sem mapa’ , em busca da Ordem primeira que rege o mundo e a nossa existência...” (1997, p. 181). 

Dentro ainda da cosmovisão da autora, identifica-se, remontando-se ao conto saramagueano 
em questão, a referência decisiva à ilha, justificada, no contexto geral de sua obra, por suas características 
naturais de espaço isolado, primitivo, onde se vislumbra a “Ordem primeira das coisas” .(SILVA: 1997, p. 
185). No V poema de “Ilhas” , do li vro Navegações, esse diálogo com o devaneio il imitado do 
protagonista de O conto da ilha desconhecida se torna mais estreito, de modo a compor o que 
filosoficamente Bachelard chama de “o cogito do sonhador”, ou seja, “o devaneio passa a ter um objeto, 
um simples objeto, amigo e companheiro do sonhador” (BACHELARD: 1988, p. 22). Eis o poema: “Ali 
vimos a veemência do visível/ O aparecer total exposto inteiro/ E aquilo que nem sequer ousáramos 
sonhar/ Era o verdadeiro. “ (ANDRESEN: 1983, p. 255). Vivendo, pois, intensamente, a imagem do 
objeto imaginado, o sonhador passa a ser invadido pela feli cidade cósmica, que infunde todo o seu ser e 
lhe desperta a consciência cintilante. Daí a revelação transmutada em ato, em caravela que se lança ao 
mar para sulcar o oceano mais profundo de nós mesmos. 
 

5. CONCLUSÃO:  
A título de conclusão da análise desse singularíssimo conto de Saramago, publicado em 

1998, foi possível evidenciar que, sob o signo do anonimato, os personagens o homem do barco e a 
mulher da limpeza intentam empreender a viagem da construção da própria identidade, sobrepondo-se ao 
poder estabelecido pelo valor do discurso, por si só identitário. A ilha desconhecida, objeto idealizado 
pelo protagonista, configura-se como o devaneio necessário para a conquista “cintilante” do ser. 

Graças à embarcação símbolo, ora simplesmente barco, ora estrategicamente caravela, o 
protagonista conduz a sua consciência para a revelação de si mesmo, mesmo sem tripulação e as 
condições ideais para a navegação no mar tenebroso do inconsciente. Assim, no plano onírico, reveste-se 
da autoridade de Noé e, em meio ao dilúvio da inconsciência, navega em sua Arca inquebrantável, à 
procura da seara boa para o plantio. Ao sulcar o oceano, prepara a semeadura do autoconhecimento. 
 

RESUMO: Análise do conto saramagueano O conto da ilha desconhecida, com enfoque sobre a viagem-
sonho empreendida pelo protagonista à procura de si mesmo. Ele e sua companheira (tal qual Baltazar 
Sete-Sóis e Blimunda Sete-Luas), alijados do poder, alimentam o sonho esperançoso da conquista, onde 
reside a legítima alma portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: viagem; sonho; alma portuguesa. 
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ABSTRACT: This paper deals with a contemporary narrative – the short-story “T eorema” (1963), written 
by Herberto Helder – and attempts at examining the connections between history and fiction, grounded 
on a discussion of the myth as far as language is concerned.    
 
KEYWORDS: Contemporary Portuguese narrative; History and fiction; myth; irony; representation 
codes.  
 

 
Pois que faria eu com tanto Passado 

Senão passar-lhe ao lado, 
Deitando-lhe o enviesado 

Olhar da ironia? 
(Manuel António de Pina, 

 “Neste preciso tempo, neste preciso lugar” ) 
 
 

0. Introdução 
 

“Teorema”, conto de Herberto Helder publicado em 1963 no volume Os passos em volta, 
recoloca em cena as figuras de D. Pedro e Inês de Castro, as quais povoam o imaginário português – mas 
não só – desde que viram suas histórias pessoais entrelaçadas indissoluvelmente à História de uma Nação 
que ainda buscava, de forma incerta, os rumos a tomar. Conforme Maria Leonor Machado Sousa (1993), 
a história de Pedro e Inês mantém ainda hoje uma vitalidade como inspiração literária que todas as outras 
perderam, porque o mito que ela consubstancia corresponde afinal a uma ânsia universal do homem, 
desejando vencer a morte, por um lado, e, por outro, recuperar um bem – neste caso, um objeto de amor.  
Helder, assumindo em sua ficção que a memória não é moralmente neutra, cria uma narrativa ambígua 
que registra exatamente o novo modo e o novo alcance que regem a forma como hoje nos relacionamos 
novamente com esta consistente “mitologia lusíada” que a própria literatura ajudou a fomentar. Este 
processo de ficcionalização da História constitui uma forma de a criação literária – e, por conseguinte, da 
sua leitura – expressar as suas reflexões não só sobre o Portugal que foi, mas também, e principalmente, 
sobre o Portugal que é. A reinvenção e problematização do mundo por meio da linguagem literária 
engloba uma problematização do contexto histórico e de toda uma tradição acerca das “verdades” 
consagradas ao longo do tempo. Não por acaso esta “versão nova” é capaz de, simultaneamente, recordar 
e tensionar a tradição, promovendo um jogo de tempos que deslinda as fronteiras da cronologia, 
recolocando ficcionalmente a ordem cícli ca do mito como uma tentativa de “vencer” a História e 
suplantar a angústia do tempo, redimindo ironicamente a tragédia de toda uma Nação.  

Se, como diz Durand (2001), o mito é o imaginário em discurso, tal proposição autoriza-nos 
a analisá-lo ao nível da composição literária, buscando entender como se erguem os pilares de sustentação 
de uma nação imaginada. Neste caso, em especial, privilegia-se, para a referida análise, a consideração 
do arranjo temporal específico do conto, bem como a do foco narrativo e do seu estatuto irônico como 
elementos articuladores da reflexão que pela narrativa se constrói sobre o modo como a história se faz 
presente na ficção portuguesa  contemporânea. 

 

1. Um narrador bárbaro, puro, louco e de fé 
Todo artefato artístico é tributário de uma tradição com a qual dialoga, polemiza, que 

recupera e, por vezes, nega. O diálogo, a polêmica, a recuperação e mesmo a negação surgem 
textualizados de diferentes maneiras nas diferentes obras, e a crítica que procura entender essas 
complexas relações entre o “novo” e o “antigo” atribuiu a elas nomes diversos: intertextualidade, paródia, 
pastiche, paráfrase, aproveitamento de fontes, e tantos outros. Tais nomes geralmente procuram dar conta 
da natureza de tais relações: implícitas ou explícitas; problemáticas ou pacíficas; propositais ou casuais. 

Parto da hipótese de que o conto em questão opta por relacionar-se de forma explícita, 
pacífica e proposital com a tradição de que é tributário e sobre cujos  alicerces se ergue. 



Márcia Valéria Zamboni GOBBI      637 
 

Não é desconhecida a história do amor entre D. Inês de Castro e D. Pedro; tampouco o é a 
história da tragédia que a esta primeira de amalgamou. Sobre ambas existem não só relatos 
historiográficos – como se podem ler as crônicas de Fernão Lopes – como também releituras literárias 
renomadas, como as de Camões, Antonio Ferreira, Antonio Patrício e Agustina Bessa-Luís – só para 
mencionar as que mais imediatamente nos vêm à memória, e que, como se vê, atravessam tempos e 
modos em direção à construção de um “patrimônio” histórico e cultural que já não é apenas português. 
Helder se aproveita desse conhecimento previamente e relativamente  partilhado para construir  a sua 
história, que não é a da morte de Inês,  mas outra: a que narra a morte de Pero Coelho, um dos “carrascos” 
de Inês, a partir de seu próprio ponto de vista.   

Dessas considerações já emerge a constatação inicial de que a relação entre o “novo” – o  
“Teorema” de Helder – e o “antigo”  - toda a tradição histórico-literária que nos fala desse amor trágico – 
é  explícita e proposital. A história do amor entre Inês de Castro e D. Pedro;  a história da execução de 
Inês; a história da rainha morta que viaja pelo reino para ser reverenciada por seus “súditos” : todas essas 
“antigas” histórias estão presentes, ainda que “em ausência”, na “nova” história construída por Herberto 
Helder – a da execução de Pero Coelho, narrada por ele mesmo.  De certa forma, a opção por este foco 
narrativo já demonstra que não se trata apenas de “mais uma” versão da história:: o conto nos oferece 
uma reflexão acerca de como se constrói uma tradição, ao mesmo tempo em que se acrescenta a ela, 
ajudando-a a permanecer viva e sempre renovada.  

Vale a pena observar que, não obstante o fato de o conceito de “tradição” ser comumente 
associado às idéias de imutabil idade, permanência e rigidez, as acepções “recordação, memória, eco” 
assinalam que, para além da repetição, a sobrevivência de uma tradição requer manipulações subjetivas 
nas quais  está implicada, mesmo que “sem querer”, a liberdade de recriação. A tradição intocada está 
fadada a cair no esquecimento e a perder o seu traço primeiro: a sobrevivência através das gerações. 

Desloquemo-nos, então, para o presente de onde o conto é narrado e ouçamos o que fala 
Pero Coelho, personagem-narrador, para aquele que ordenou a sua execução: “Senhor [...] agradeço-te a 
minha morte. E ofereço-te a morte de D. Inês. Isto era preciso para que o teu amor se salvasse” (Helder, 
1985, p. 118, grifos meus). Ou, ainda, ouçamo-lo durante os “preparativos” para a sua execução – “Matei 
para salvar o amor do rei” –  e mesmo depois dela ter-se consumado: “Matei por amor do amor” (p.119). 
O alcance metafórico dessas expressões é evidente: Pero matou Inês para salvar, como discurso, a história 
desse amor imortal,  perpetuando-o (e perpetuando-os)  no mito. O narrador declara mesmo que, nessa 
tarefa – a da construção mítica -, a atuação de D. Pedro foi fundamental: “O que este homem trabalhou 
pela nossa obra!” (id., p. 118)    

Não há, para o leitor, como permanecer “ ileso” ao tom profético dessas palavras, muito 
embora não pudéssemos entendê-las se as ouvíssemos mesmo do presente da história narrada. A 
“profecia” de Pero Coelho só nos é inteligível porque a nós ela não significa a antevisão do futuro, mas a 
confirmação de um passado que já se tornou tradição: o amor sobreviveu e é a ele que a literatura rendeu 
e continua a render homenagem. Ou seja: compreendemos a fala de Pero Coelho porque para nós ela já 
não é mais“profecia”, mas reminiscência. 

Para entendermos melhor o jogo temporal que se estabelece nesse conto que: 1) fala do 
passado (de algum fato que reconhecemos como histórico); 2) fala do passado como se fosse presente (o 
presente de Pero Coelho, narrador-protagonista do conto); e 3) fala do presente (o nosso, o da leitura) 
como se fosse futuro, vale a pena citar este fragmento, ainda que um tanto extenso, do último parágrafo 
do conto: 

 

D. Inês tomou conta das nossas almas. Liberta-se do casulo carnal, transforma-se  em luz, 
labareda, em nascente viva. Entra nas vozes, nos lugares. Nada é tão incorruptível como a 
sua morte.  No crisol do inferno havemos de ficar os três perenemente límpidos. O povo  só 
terá de receber-nos como alimento de geração em geração. Que ninguém tenha piedade. E 
Deus não é chamado para aqui. (Helder, 1985, p.121, grifos meus)   
 

Talvez agora fique mais clara a idéia de “profecia” que só o é porque é, antes, 
reminiscência. Pero Coelho, personagem narrador, ao expor a motivação do assassinato que cometeu, 
coloca que o fez para “salvar o amor do rei” e profetiza que D. Inês voltará, de geração em geração, não 
como espectro, mas como alimento para o povo. Como entender, contudo, tais palavras do personagem-
narrador, sem ter em vista a tradição histórico-literária que perpetuou, sim, o amor do rei e a figura de 
Inês de Castro?  Parece ser clara a referência a uma tradição que já se cumpriu, mas que é convocada, na 
economia narrativa do conto, como um “vir a ser” . Todos os tempos, enfim, convergem para o 
“espetáculo” . De certa forma, em “Teorema” desfaz-se o encadeamento temporal lógico notado na 
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construção dos textos tradicionais. Isso contribui para a composição de uma narrativa em que a 
“memória” do mito se sobrepõe à ordem temporal, por precisar existir, por estar plasmado na alma do 
povo que necessita dos acontecimentos do passado e, por isso, ironicamente, o narrador afirma:  “Esta 
noite foi feita para nós, para o rei e para mim. Meditaremos. Somos ambos  sábios à custa de nossos 
crimes e do comum amor à eternidade” (Helder,   1985, p. 120) 

Pero Coelho não se responsabiliza, assim, apenas pela execução da amante favorita do rei, 
mas também se coloca como o deflagrador de algo que, hoje sabemos, já se cumpriu: a miti ficação do 
casal Pedro e Inês e do seu amor “eterno”. É interessante observar que, dando a Pero Coelho a 
incumbência de deflagrar o processo de mitificação do amor entre Pedro e Inês, o conto não só dá voz a 
uma figura até então secundária da História como também desloca a figura de D. Pedro. O assassinato de 
Inês salva o amor do rei do esquecimento e inaugura uma tradição que o ressuscitará dia após dia por 
meio da criação literária – e, obviamente, da sua leitura.  

 

2. O avesso do avesso 
Ao mesmo tempo em que o texto resgata, portanto, a origem do mito, ressalta, por meio de 

uma linguagem ambivalente, a sua falácia, no sentido de que o mito revela-se, então, como construção  
historicamente motivada em que se apagam a sua constitutiva função explicativa, cosmificadora, 
universalizante, e o seu poder concili ador, unificador para sobrelevarem as contradições implicadas na 
compreensão de uma história que a ficção questiona. Parece-nos possível, então, falar em uma paródia do 
mito, discursivamente construída, e que tem por efeito provocar uma desestabili zação no leitor, na medida 
em que recoloca a partir de outros prismas as suas expectativas,  os seus condicionamentos  e as suas 
convicções na leitura do processo histórico.  O uso abusivo, mas nada aleatório, da adjetivação no conto 
(“rei louco, inocente e brutal” ; “gente bárbara e pura” ; “espetáculo sinistro e exaltante”) parece 
justamente servir de “instrumento” de acentuação dessas contradições. 

Quanto ao processo irônico de construção da narrativa, ele é evidenciado pela própria 
figurativização do texto, pois D. Pedro come o coração de Pero Coelho e este passa a viver e a crescer 
dentro daquele. Da mesma forma que o mito cristão tem como motivo o alimento partilhado, D. Pedro, ao 
alimentar-se do corpo (ao menos de parte do corpo) de Pero, alimenta-se também de tudo o que ele 
representa e contém: a vontade do povo. O narrador não reclama sua morte, pois sabe que era necessária 
para a construção do mito. 

Do mesmo modo, o texto de Herberto Helder  se apropria de outros textos: da crônica de 
Fernão Lopes, dos discursos bíbli cos, ficcionais e lendários:  devora-os (ainda que seja para, em seguida, 
subvertê-los) e, ao mesmo tempo, os revivifica, já que eles habitam o conto e “crescem”  nele - eis o 
grande paradoxo do texto paródico, que é, simultaneamente, manifestação de continuidade, transferência 
e reorganização do passado, sem excluir a crítica e a avaliação. Continuidade sugerida por aquilo que 
Linda Hutcheon  (1985) denomina “transcontextualização”, ou seja, a retirada da obra de arte – ou de um 
discurso historicamente definido e cristalizado – de seu contexto original e sua posterior inserção em um 
novo contexto, que exige nova forma e novo tratamento para que possa preencher-se de sentido mesmo 
nesse ambiente cultural diferenciado. É justamente no seio da idéia em movimento – sugerida já pelo 
valor semântico do prefixo trans – e na consciência crítica da possibili dade de reavaliação – em voga, 
principalmente, no exercício de “reorganização do passado” por meio da paródia – que a ironia irá se 
agregar ao intento paródico, avultando ou sobressaltando, por meio de suas “arestas cortantes” (Hutcheon, 
2000), a distância critica e avaliativa o discurso paródico em relação ao texto que lhe serve como 
substrato. Sob esse aspecto, portanto, os elos entretecidos com a paródia e a ironia não deixam e servir 
como importante instrumento de uma consciência histórica atual de reconstrução e preenchimento de 
formas e modelos ligados a um passado monolítico e acabado apenas em sua aparência.     

Por outro lado, recuperam-se aí, também, os dogmas sacrificial e salvífico do mito cristão, 
os quais, invertidos em sua função, constituem o álibi de um assassino. Este é um ponto muito curioso da 
composição do conto: em seu jogo discursivo, o narrador, um assassino flagrado no exato momento da 
sua punição, da sua execução,consegue argumentar a seu favor e inverter o julgamento moral da história, 
de modo a justificar-se e, até mesmo, a vangloriar-se de seu ato; ele passa a ser o “mártir” que, graças a 
seu “crime” imprime ao povo a quem seu ato serviu um matiz diferenciador que o “eleva”, em relação aos 
outros povos – que, enfim, o “miti fica”. Segundo Oliver Thomson, em sua [A] assustadora história da 
maldade (2002, p. 110), “a mitologia tem muito a ver com a história da ética, porque mitos coletivos 
constituem uma imensa parte do sistema de controle do comportamento” . Podemos assim argumentar que 
a ficção que, para desmitificar, remitifica em chave paródica, pode estar interessada em desvendar o jogo 
de espelhos da ideologia dominante, em desmascarar as falsas aparências, revelando o oculto e criando 
artisticamente novas miragens narrativas, novos mitos estéticos. Tais narrativas lançam, pois, o mito 
contra o mito, revelando o modus operandi do mito histórico-social original que lhe serviu como ponto de 
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partida. Essa desmitificação operada pela ficção tem, assim, dupla função: ética e ideológica, já que visa a 
denunciar as máscaras superpostas por trás das quais se esconde o discurso oficial. Todavia, como 
indiciamos, para desconstruir esse mito “oficial” , o artista utili za-se do próprio mito. Esse mito construído 
age, pois, como a lente de um ampliador.  A imagem que resulta do negativo ampliado é invertida nos 
tons principais: o escuro da película torna-se claro na imagem projetada; o claro, escuro; o pecadoo,  
virtude e luta; a esquerda, a direita; o alto, o baixo. Tudo isso sem esquecer que, para se obter uma 
imagem ampliada, a partir de um negativo, esse deve encontrar-se em posição invertida. A imagem 
ampliada surgirá, então, na posição normal, fazendo-nos esquecer o efeito da sua origem: uma realidade 
de ponta-cabeça.  

Ao longo de toda a narrativa, Pero espalha pistas para que sejam decodificados os traços de 
uma sociedade que se esconde sob o véu de uma religiosidade hipócrita e enganadora, capaz de  cometer 
atrocidades que se justificam pela fé, pela pureza e pela benevolência: “Somos também um povo cheio de 
fé. Temos fé   na guerra, na justiça, na crueldade, no amor, na eternidade. Somos todos loucos” . (Helder, 
1985, p. 119). 

Pero, que morreu para salvar o amor do amor, diz também que “o povo só terá de receber-
nos como alimento, de geração em geração” (Helder, 1985, p. 121). Nesse sentido, Helder propõe-nos a 
leitura de sua narrativa como um ritual de presentificação. Lê-lo é comungar dessa história inalienável do 
imaginário lusitano, é realizar, pela leitura – e a cada vez -  o “milagre da sua ressurreição”.  

A origem etimológica de teorema pode render alguns comentários interessantes: a palavra 
vem do grego, e remete a teós – deus, divindade:  é “o que se pode contemplar, objeto de estudo ou 
meditação,  conceito especulativo”  (Houaiss,  2000, p. 2697); também é possível verificar a raiz latina de 
teorema, significando uma “proposição de verdade estimada”. Da mesma origem  é a palavra theatron 
que, a princípio, significava o lugar de onde se vê. Essa definição remete-nos ao cenário em que se passa 
a execução de Pero,e nos lembra a relação do espetáculo com o jogo de poder: ele está rodeado de 
espectadores e o rei está num lugar privilegiado da platéia, no centro e no alto, lugar representativo de um 
juiz. O espetáculo é composto e apresentado com a intenção de agradá-lo. O juiz, ou a pessoa mais 
importante da platéia, deve comprazer-se com a apresentação - assim como nós, leitores, comprazemo-
nos diante desse discurso ousado,  paradoxal e ambíguo forjado pela ficção.  

Voltando ao narrador: mais do que narrar, ele teatraliza o episódio/espetáculo de sua morte 
ambivalente, transforma-a num ritual.É importante ressaltar que, pelo fato de toda a narrativa estar 
perpassada pela ironia, também as imagens deverão, assim, ser lidas nessa perspectiva. Ressalte-se que a 
linguagem de Pero Coelho está impregnada de antíteses, repetições e antífrases, expedientes próprios da 
linguagem poética, cujo efeito é, de início, o estranhamento do leitor, que se vê ante um universo díspar e 
paradoxal. Coelho, por meio de seu discurso, transforma o ritual grotesco de sua morte em um ritual – 
parodicamente – sublime. O foco deixa de centrar-se sobre a história para centrar-se sobre a escritura, 
sobre o seu modo de formar. 

A mistura ou confluência de tempos (como vimos) e de espaços no texto  é também 
significativa: essa dinâmica dessacraliza os procedimentos da cronologia histórica, preocupada com as 
datações, os monumentos, os registros comprobatórios dos acontecimentos. Helder revela, assim, a perda 
de sentido do fato histórico isolado, datado e paralisado num espaço-tempo abstrato, cujos referentes não 
mais remetem à complexidade das ações humanas  ou das relações sociais que os engendraram, mas são 
tão só monumentos inertes, frios, preenchendo espaços públicos sem memória: “O marquês de Sá da 
Bandeira é que ignora tudo, verde e colonialista no alto do plinto de granito. As pombas voam em redor, 
pousam-lhe na cabeça e nos ombros, e cagam-lhe em cima” (Helder,  1985, p. 120).  

O “caso” de Pedro e Inês, assim, descola-se de seu tempo e de seu espaço quando passa a 
circular – ou melhor, quando por ele passam a circular referentes anacrônicos, como os que remetem ao 
período manuelino, das grandes navegações;  ao período das lutas liberais, representadas pelo próprio  
Marquês de Sá da Bandeira; e referentes da modernidade, marcada pela presença do cláxon do automóvel, 
que remete ao tempo da enunciação, da construção do texto. 

A propósito: Herberto Helder escreve o conto quando Portugal, sob a ditadura salazarista, 
sofre com o “silêncio das falas” , conforme Maria de Lourdes Netto Simões (1998) denomina aqueles 
tempos de recrudescimento da censura. Esse é um dado fundamental para a construção do sentido desse 
teorema: a articulação temporal e a justaposição de espaços no conto levam à crítica e à autocrítica 
histórica, pela analogia entre os contextos em cena – analogia não só entre os espaços que desembocaram 
na modernidade, arquitetonicamente saturada de imagens e estilos dissonantes (o espaço do kitsch) mas, 
fundamentalmente, analogia entre os homens que, em sua síntese, representam o homem português: 
“Somos um povo bárbaro e puro, e é uma grande responsabili dade encontrar-se alguém à cabeça de um 
povo assim.  Felizmente o rei está à  altura do cargo, entende a nossa alma obscura, religiosa, tão próxima 
da terra” (Helder, 1985, p. 119).  Dessa forma, Helder vai traçando a “ identidade” – pela analogia entre 
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passado e presente – desse povo português (idólatra e “cheio de fé” ) e a de seus líderes: à figura de D. 
Pedro sobrepõe-se a de Salazar e de seu regime repressor. 

A ironia como estratégia construtiva desse texto nasce na tensão dos elementos discursivos 
selecionados e articulados – retrabalhados – pelo autor. Helder insere a História na história e 
simultaneamente a subverte, vira-a do avesso ao parodiar seus referentes. Com isso, burla a censura de 
uma época de repressão e de enquadramento poli cial. Por meio da alegoria, supera o silêncio imposto e a 
sua condição. Daí, no texto, a identificação, ambivalente, com o “marginal” Pero Coelho, a quem dá a 
voz: ambos personagens  periféricos da História, ao serem devorados pela engrenagem do poder censório, 
ambiguamente – pelo ato criador – irão crescendo  dentro do rei que lhes comeu o coração – alquimia 
possível apenas no plano da arte que, pelo discurso, a tudo recria e, assim, supera.   

 

3. Dizer de novo ou dizer o novo? 
A essa altura, já é possível especular sobre a “verdadeira” temática do conto. Parece-me 

que a tradição – a que, talvez inadequadamente, identifiquei o “antigo” , já que ela só é tradição porque 
recuperada e recriada periodicamente – é muito mais do que aproveitada neste conto: ela é tematizada. 
Herberto Helder expõe-nos, discursivamente, o processo de formação da tradição literária, faz desse 
processo matéria-prima para a sua ficção. Não nos esqueçamos de que, embora tradição designe uma 
prática ou saber herdado, repetido de geração em geração e à qual se atribui uma origem ancestral e uma 
estabili dade de conteúdo, Eric Hobsbawn defende que tais características não resistem ao serem 
colocadas em análise. Hobsbawn defende  que o conteúdo de tradições populares ou nacionais é 
modificado, pois a “ tradição” comporta um fundo ilusório, imaginário. Mantida com finalidades 
simbólicas, a etiqueta tradicional pode camuflar o passado, instituindo símbolos aos quais se identifica. 
Ela é “um pedaço do passado talhado de acordo com o presente” (apud Del Priore, 2003, p. 9). 

“Teorema” pode ser lido,  sim, como um conto que, ao mesmo tempo que ficcionaliza, 
reflete a respeito da tradição literária e apresenta um ponto de vista particular a respeito do que ela  é e de 
como ela se constrói. Nesse sentido, parece-me lícito dizer que a sua relação com tal tradição não é só 
pacífica: ao colocar na boca do personagem-narrador a sua própria concepção de tradição, Herberto 
Helder, ainda, ajuda a construí-la, ressuscitando, mais uma vez, Inês. Benjamin nos lembra que a 
encenação do passado converte o fluxo de acontecimentos em quadros cênicos, condensa-os em lugares 
concretos, em formas mensuráveis: Toda imagem do passado não reconhecida pelo presente como uma de 
suas próprias imagens tende a desaparecer irrecuperavelmente. Tal presente se mantém dissociado da 
cronologia.  

Tão importante quanto reconhecer as relações que o conto “Teorema” estabelece com a 
tradição é  observar que tal atitude, antes de ser gratuita ou mesmo ocasional, está vinculada a uma 
maneira bastante atual de encara-la: se a modernidade foi construída sobre os signos do novo,  da ruptura, 
do ineditismo, da originalidade e é, segundo Octávio Paz (1984, p.25), a expressão de uma “sociedade 
singular que procura seu fundamento não no passado, nem em nenhum princípio imóvel, mas na 
mudança”,  é patente que a sua relação com o que chamamos de “tradição” não pode ser pacífica. 
Lembremos as palavras de Voltaire, para quem o passado era “o obscuro cenário da barbárie” (apud 
Fuentes, 1990, p. 42), ou, como exemplo mais próximo, temporal e espacialmente, de nós, nas inúmeras 
paródias de poemas conhecidos reescritos pelos autores modernistas: nelas, a idéia de paródia como 
“homenagem” ou “reconhecimento” é muito rara, imperando, mesmo, a atitude polemizadora, destruidora 
e de recusa à tradição. 

Os tempos atuais, por seu turno, parecem oferecer novas maneiras de ver a tradição. E não 
só “ver” como também remexer, reconstruir, incorporar. Até mesmo o conceito de paródia como negação 
da tradição – muito presente no ideário de alguns dos modernistas brasileiros – começa a conviver com 
um outro significado (também etimologicamente motivado): o de canto paralelo que, apesar de manter 
um distanciamento crítico do canto primeiro, deve a ele a sua possibili dade de existência – e reconhece 
isso (Hutcheon, 1985). É nesse reconhecimento  que reside o diferencial de atitude para com a tradição 
que a arte da chamada pós-modernidade implementa. 

“Teorema”, ainda que guarde uma distância crítica da tradição de que se apropria – e isso 
pode ser observado, como dissemos,  pelo deslocamento das figuras de D. Pedro e de Inês do eixo central 
de seu enredo - ,  não prescinde dela em nenhum momento. Muito pelo contrário: dela necessita, 
inclusive, para que possa ser compreendido por seus leitores. 

Nesse sentido, são definitivamente inadequados os adjetivos empregados, no início desta 
breve análise, para caracterizar “Teorema” – o novo – e a tradição histórico-literária que consagrou e 
perpetuou o amor de Pedro e Inês – o antigo. O que a ficção contemporânea parece nos mostrar  é que 
esses limites (entre o novo e o antigo) já não podem ser traçados com precisão: a tradição embasa a 
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construção do conto e abre portas para a sua leitura; o conto, por seu turno, atualiza a tradição e contribui 
para a sua perpetuação por, pelo menos, mais uma geração.   

Para encerrar estas observações sobre “Teorema”, cito duas falas inspiradas que desejaria 
ficassem como mote para a continuidade desse diálogo que o próprio conto sugere que seja incessante. A 
primeira é de Agnes Heller, e diz: “Não há mundo artístico sem um sujeito criador e um sujeito 
recebedor. [Isso] significa  (...) que a obra de arte, embora seja uma coisa “em-si” , contém ao mesmo 
tempo algo “para-nós” , contém o sujeito nela, contém algo do sujeito criador como do sujeito receptor.” 
(1986, p. 130). A segunda é do próprio Herberto Helder, e nos convida a entrar de modo muito peculiar 
nesta ciranda de “casos de amor”, que se estende ao texto e ao que ele representa como expressão de uma  
Nação imaginada, lida à distância da Pátria-filha que se quer irmã na construção de uma leitura do mundo 
em que vivemos:         

 

Era uma vez um lugar com um pequeno inferno e um pequeno paraíso, e as pessoas 
andavam de um lado para outro, e encontravam-nos, a eles, ao inferno e ao paraíso, e 
tomavam-nos como seus, e eles eram seus de verdade. As pessoas eram pequenas, mas 
faziam muito ruído. E diziam: é o meu inferno, é o meu paraíso.  E não devemos malquerer 
às mitologias assim, porque são das pessoas, e nesse assunto de pessoas, amá-las  é que é 
bom. E então a gente ama as mitologias delas. 
 

RESUMO: O conto “Teorema” (1963), de Herberto Helder, é analisado nessa comunicação ao nível da 
composição literária, privilegiando-se a consideração do foco narrativo e do seu estatuto irônico como  
elementos articuladores do mito e da história, o que leva a uma reflexão sobre o modo como eles se fazem 
presentes na ficção portuguesa contemporânea. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa portuguesa contemporânea; história e ficção; mito; ironia; códigos de 
representação. 
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ABSTRACT: Based on the novel As batalhas do Caia , written by the Portuguese author Mário Cláuido, 
this article is an attempt to sound out one of the tendencies of the contemporary literature, which aims to 
include in the same fictional text not only the critical inventory of reality, but the reflection on the intern 
process of constitution of the literary work as well.   
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0. O ser da literatura  

Hodiernamente, a teoria e a crítica literárias têm tomado conhecimento, de forma muito 
arguta, de seus atributos. Esse discernimento de seu fazer torna-se notável quando ao mesmo tempo se 
percebe que tal demarcação não embarga a comunicação da teoria e da crítica com outras áreas do saber. 
Ao contrário, há um alargamento imprescindível e imperioso que, reconhecendo um centro de 
antecedentes teóricos inerentes ao literário, abarca outros ramos do conhecimento humano, construindo 
uma espécie de disciplina ou matéria-síntese1. É bem verdade que a atração irresistível pelo alargamento 
(que não deixa de ser um alargamento semântico do próprio vocábulo “crítica”) não pode toldar o papel 
cardinal da crítica literária de falar do “ser da literatura”2 e de suas formas de manifestação. Pois o 
atributo próprio da crítica contemporânea é o de iluminar, através da concretude de cada obra, a idéia de 
literatura e os instrumentos de que essa idéia se vale para tornar-se uma coisa sensível. Tudo isso sem 
perder de vista, é claro, a noção de que “falar do sentido de uma obra é contar uma história de leitura” 
(Culler, 1997: 43). 

Uma obra literária, em sua materialidade de artefato, é o objeto a partir do qual o crítico ou 
o leitor afeito vão se dar conta das formas literárias. Como essas formas difundem-se de modo 
idiossincrático em cada obra concreta, a análise perspicaz pode, então, compreender não só a compleição 
dessas formas, mas também seu desempenho na composição da obra. Isto não quer dizer, de maneira 
alguma, que são as formas o ponto de paragem da análise literária. Na verdade, elas devem ser percebidas 
como elementos que conduzem o raciocínio para a apreensão do fenômeno literário em sua profundidade 
máxima. Aqui, sim, pode-se dizer que o descortino desse fenômeno é o desígnio último da crítica: afinal, 
divisar a literatura a partir de uma perspectiva que alcança profundidade e amplitude máximas significa 
enxergar o real com olhar incisivo e panorâmico. Pois  

                                                                 
1 Quando se fala, aqui, em matéria-síntese, está-se evocando não uma tentativa de solução, mas sim uma 
questão insolúvel que há muito atormenta o homem e talvez por isso (por sua insolubilidade) seja o 
grande gerador de energia criativa que alimenta seu pensamento. Pois o grande ideal da filosofia — para 
ficarmos em apenas um exemplo apenas —, em qualquer tempo, tem sido o de “solucionar problemas, 
mostrar como as coisas são ou desembaraçar uma dificuldade e assim colocar um fim nos escritos sobre 
um assunto, entendendo-o corretamente. É claro que a filosofia não é a única a nutrir essa esperança. 
Qualquer disciplina deve supor a possibilidade de resolver um problema, encontrar a verdade e assim 
escrever as últimas palavras sobre um assunto. A idéia de uma disciplina é a idéia de uma investigação 
em que se poderia dar um fim à escrita. Os críticos literários, consternados pela proliferação de 
interpretações e pela expectativa de um futuro em que a escrita produzirá cada vez mais escrita, (...) 
freqüentemente tentam imaginar modos de dar um fim à escrita, reformulando os objetivos da crítica 
literária para transformá-la em uma verdadeira disciplina. As declarações sobre o verdadeiro propósito da 
crítica literária (...) evocam a esperança de dizer a última palavra, interrompendo o processo de 
comentário. Na verdade, essa  esperança de entender corretamente é o que inspira os críticos a 
escreverem, embora eles saibam ao mesmo tempo que escrever nunca põe fim à escrita. Paradoxalmente, 
quanto mais vigorosa e autorizada for uma interpretação, mais escritos gera” (Culler, 1997: 104-5). 
2 Esta questão, a do “ser da literatura” (“ser” entendido como estado, não como ente), é capital para as 
discussões travadas ao longo deste artigo. A esse respeito, tomo aqui as postulações M. Blanchot (1987: 
12) “(...) a obra — a obra de arte, a obra literária — não é acabada nem inacabada: ela é. O que ela nos 
diz é exclusivamente isso: que é —  e nada mais. Fora disso, não é nada. Quem quer fazê-la exprimir algo 
mais, nada encontra, descobre que ela nada exprime. Aquele que vive na dependência da obra, seja para 
escrevê-la, seja para lê-la, pertence à solidão do que só a palavra ser exprime: palavra que a linguagem 
abriga dissimulando-a ou faz aparecer quando se oculta no vazio silencioso da obra”.(Grifo nosso.) 
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A realidade humana é uma realidade básica e fundamental em que a inserção da 
consciência no mundo parece cada vez mais essencial. É o enraizamento de nossa 
consciência no mundo que fundamenta a volta às próprias coisas e que capacita a 
fenomenologia a permanecer fiel à concreticidade da existência, (...) [e] permite fazer 
aparecer a intencionalidade da consciência, e (...) [é] a própria intencionalidade [que] liga a 
consciência às coisas e ao mundo (...). (Giles, 1989: 276) 

 

Aproveitando experiências da modernidade e a tendência que tomam os diversos campos 
do conhecimento humano na direção de um posicionamento transdiciplinar, a literatura contemporânea 
tem radicalizado uma postura de criação literária, principalmente no que tange à prosa, ao optar, em 
certos momentos, por enveredar por um caminho que se bifurca em duas veredas a princípio opostas e, 
portanto, aparentemente impossíveis de serem percorridas a um só tempo. Trata-se da atitude de unir, 
num mesmo texto ficcional, o inventário crítico da realidade e a reflexão sobre o processo de constituição 
interna da obra literária.   

Em As batalhas do Caia, romance do escritor português Mário Cláudio, há uma diluição 
das fronteiras que separam a ficção do ensaio. Esse diluir-se apresenta-se no texto na forma de uma 
teorização do próprio fazer literário. O leitor mais perspicaz, então, depara-se, a partir da enunciação 
mesma, com reflexões de ordem teórica e crítica sobre o escritor em seu afã. A estória que a narrativa faz 
sobressair é também a própria história do texto; em evidência está não somente o que se desenrola no 
palco, mas também os corredores que contornam a cena e que, normalmente, estariam fora da vista do 
espectador: uma espécie de ambiente íntimo além do alcance do grande público, em que resoluções são 
tomadas e ações outras são empreendidas; é o lado teórico a respeito do fazer literário que se faz presente 
no âmago mesmo da ficção, mas que não se quer patente, haja vista precisar alojar-se nas dobras mais 
íntimas da linguagem. De fato, parafraseando um comentário de Maurice Blanchot (1997: 189)  a respeito 
de um filósofo francês do século XX, pode-se dizer que em Mário Cláudio esse encontro num só homem 
de um escritor e de um crítico ou teórico literário, ambos excelentes, vem também da possibilidade que 
lhe oferecerem a crítica e a literatura de nele se encontrarem. E é ainda Blanchot, no mesmo texto, quem 
esclarece “que, na realidade, as obras de ficção estão cada vez mais pressionadas por pretensões teóricas e 
as obras teóricas são cada vez mais um apelo a problemas que exigem uma expressão concreta”. 
 

1. A biografia de um romance 
Sobre As batalhas do Caia, é preciso dizer que essa obra foi escrita a partir de um conto 

inacabado de Eça de Queirós, “A catástrofe”, e de citações também suas, em cartas a um amigo, Ramalho 
Urtigão, sobre um livro, cujo título seria A Batalha do Caia, que pretendia ainda escrever e publicar. A 
obra nunca foi concluída, apesar de o próprio Eça ter vaticinado não só o seu certo sucesso editorial, 
como o bombástico escândalo que causaria na sociedade portuguesa. Com base em pesquisas sobre esse 
material deixado por Eça de Queirós, o escritor contemporâneo Mário Cláudio resolveu construir uma 
ficção, As Batalhas do Caia, na qual figura, inclusive, o próprio Eça como personagem central. De certa 
forma, esse romance pode ser considerado uma biografia: a biografia dos últimos 22 anos da vida de Eça 
e que abarca o período em que viveu na Inglaterra e na Franca como diplomata. Na realidade, foi 
justamente nessa época que Eça elaborou o projeto de seu romance, nunca levado a cabo. Mas se, em sua 
vida, Eça de Queirós não conseguiu jamais concretizar esse propósito, no romance de Mário Cláudio, o 
outro romance torna-se empreendimento que vai se realizando. Porque, embora “biográfica”, As batalhas 
do Caia talvez figure (pelo menos nesta leitura ora proposta) como a biografia de uma escrita3. Escrita 
(grafia) que, como um ser de vida própria, começa a se fazer vida (bio) em lenta gestação: 
 

                                                                 
3 Normalmente quando se usa o termo escrita, está se fazendo referência tanto ao “processo” quanto ao 
“produto” resultante do ato de escrever ou de redigir. Para este artigo, será descartada a segunda acepção: 
o produto será referido ou como texto ou como obra, nunca como escrita. Isto se deve ao fato peculiar da 
proposta deste trabalho (que parece ser também uma das propostas de Mário Cláudio, no instante em que 
se dispõe a realizar a difícil tarefa de falar da literatura na ocasião mesma em que é realizada) de 
considerar o texto As batalhas do Caia como a biografia não apenas de uma pessoa, mas de uma 
atividade, de um processo. 
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Começa o nosso homem o seu novo romance por uma destas manhãs de Dezembro inglês, 
quando descem as temperaturas a menos de quarenta graus Farenheit. Embaciam-se as 
vidraças do gabinete de trabalho onde a lareira acesa, conferindo essa comodidade de 
ventre no qual o feto se avoluma, não afugenta completamente a enérgica vibração que o 
Inverno, sempre bem recebido, possui o dom de oferecer a quem persiste nas suas entranhas 
(Cláudio: 1995, 33-4)4. 

 

2. A representação da existência – um jogo lúdico 
A representação da existência, no romance de Mário Cláudio, como fruto de uma 

consciência ativa, supera qualquer gratuidade. Nada vem por acaso na sua ficção. Ao contrário: nela 
existe uma intencionalidade que “nada tem a ver com honestidade (...)” pois como “ausência e eterno 
disfarce, ela progride por caminhos oblíquos, e a evidência que lhe é própria tem a duplicidade da luz” 
(Blanchot, 1997: 187). Acompanhar, portanto, as trilhas sinuosas da representação humana nas páginas de 
seu romance requerer do leitor bem mais que atenção. Para não se ver perdido num labirinto de 
significações, deve ele exercitar a “má-fé” (Blanchot, loc. cit.) de se tornar cúmplice do escritor. Não há 
um terceiro caminho: ou toma parte com as “treitas” do romance, ou se torna objeto de galhofa do próprio 
“ser da literatura”, já que o ato de representar a realidade da travessia existencial humana é “um jogo de 
estonteante intencionalidade” (B.C., p. 129).  É uma brincadeira, a um só tempo, lúdica e séria, cujas 
regras só se explicam a partir do estatuto próprio do texto literário que se faz apto a confrontar “a relação 
do estético com os sistemas socialmente definidos” e a alternar “as noções simples de referência ou de 
realismo (...), seja pelo distanciamento irônico, seja pelo desestabilizador recurso ao fantástico” (Alves, 
1997: 9-10).  Não compreendendo o funcionamento desse jogo, o leitor permanecerá à mercê de uma 
concepção estreita de realismo e de referência capaz de eclipsar sua visão para o fenômeno artístico da 
obra de arte literária. Pior: ao invés de jogar o jogo, corre o risco de se tornar peça do mesmo jogo.  

Afinal, será tentador para o leitor apressado perceber, por exemplo, na construção do 
personagem Miguel da Estrela, um deslize do escritor; explicar como defeito de elaboração o fato de o 
personagem, num romance que soa com timbre “realista”, aparecer, num primeiro momento, mutilado, 
pois que “perdera o braço direito numa refrega” (B.C., p.155), e, em momento posterior, reaparecer “de 
mãos algemadas” (B.C., p. 158). A esse leitor, parecerá, talvez, ter surpreendido o romancista num ato 
falho, ou, na melhor das hipóteses, numa tentativa frustrada de ludibriar a ele, o leitor.  

Mas a complicação do tecido literário produzido em As batalhas do Caia, quando não 
embaraça esse leitor ingênuo na trama, certamente irá embaraçá-lo na urdidura. Pois as regras do jogo já 
haviam sido definidas. E já estava estabelecido que “mundo”, grafado com inicial minúscula, é diferente 
de “Mundo”, grafado com maiúscula (Cf. B.C., p.78). Afinal, assim como os brinquedos dos filhos de Eça 
de Queirós, os personagens ficcionais só têm vida dentro de um mundo paralelo ao Mundo, onde a 
imaginação é a força motriz da existência:  
 

E concebe-os [seus filhos] (...) na companhia de engenhos de rodas e de bonecas sentadas, 
de animais de olhar atônito e de casas construídas em cartolina. Quando aí [no andar de 
cima] os visita e se demora (...), é com a tristeza ligeiramente aterrada dos adultos que 
repara nos objetos caricaturais da existência, dela despossuídos e prontos a representá-la. 
(B.C., p. 77-8) 

 

A dimensão ficcional da obra, portanto, não pode ser confundida com seu referencial 
externo. E isso é bem lembrado por Maria Theresa Abelha Alves, quando aponta que “no relato da 
viagem que Eça de fato fez, no Sud Express de Paris a Portugal, ele tem por companheiro um personagem 
cujas malas tem as iniciais FM, logo, Fradique Mendes, uma ficção”(Alves, s/d: 7). E a respeito da 
elaboração desse personagem, em As batalhas do Caia, Eça de Queirós medita: “Pensou o nosso 
diplomata desde esse instante que entreteria a dita personagem regular correspondência com meia dúzia 
de almas gêmeas, persistindo num mundo paralelo ao Mundo” (B.C., p.78, [grifo nosso]). Ou seja, “as 
fingidas cartas deste [Fradique Mendes] são, muitas vezes, endereçadas a figuras verdadeiras” (Alves, loc. 
cit.): a utilização de recursos da escrita, neste caso possibilitado pelo fantástico, faz construir uma ponte 
entre ficção e realidade — um emissor que pertence ao mundo ficcional se corresponde com alguns 
receptores que pertencem ao Mundo. 

                                                                 
4 A partir deste ponto, as citações do romance As batalhas do Caia virão no corpo do texto, indicadas pela 
iniciais B.C., sempre seguidas pelo[s] respectivo[s] número[s] da[s] página[s]. 
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Essa representação da existência tecida também com fios do imaginário fantástico é 
deslindada através da associação sugerida entre o processo utilizado por Eça na concepção das suas 
personagens e a relação das crianças com mundo da imaginação e da fantasia. Não é à-toa que, no 
romance de Mário de Cláudio, à medida que reflete sobre a criação de suas personagens (cf. B.C., p. 78-
9), Eça de Queirós “com mil precauções procura consertar o amputado membro [o braço] do palhaço 
colorido”(B.C., p. 78-9), como lhe havia pedido o filho Antônio, e como faz com o personagem Miguel 
da Estrela. Essa postura vista no romance nada tem de ingênua. Afinal, 
 

Colocar-se acima e fora do desenrolar espontâneo das imagens, julgar e conduzir, fazer do 
funcionamento automático um jogo livre — este desligamento toma, com os românticos, o 
nome de ironia. Se ele evoca, com prazer, as imagens; se ele deseja tornar-se novamente 
criança e viver de novo na feliz interpretação do imaginário e do real, [o autor] quer, 
absolutamente, salvaguardar sua presença de espírito. Jogar o jogo, como a criança, não 
deve excluir, para ele, o prazer de assistir ao jogo como espectador. A ironia terá, pois, uma 
dupla função: face aos dados sensíveis, ela será uma escola de dúvida, permitindo recusar 
ao mundo tal como um grau de realidade absoluta e definitiva, e substituindo-o a todo 
instante pelo recurso ao dado psíquico movente, um mundo mutante, móvel, 
incessantemente imprevisível. Mas voltada, em seguida, para esta nova realidade, a ironia 
impedirá o espírito de se abandonar inteiramente ao fluxo dos sonhos. Ela é o órgão de 
equilíbrio que dá ao poeta a faculdade de esposar a vida do devir interior e exterior, sem 
jamais se engajar totalmente nele, nem nele se afogar (Béguin apud Bourgeois, 1994: 69 
[grifo no original]). 

 

O que o leitor apressado ou ingênuo então chamaria de defeito de construção não passa, 
portanto, de um recurso estilístico e retórico consciente, que tem a sofisticação de convidar, sutilmente, 
um interlocutor a participar de um jogo. Mas para ouvir o convite, esse leitor não pode ser tão inocente. 
Do contrário, como as crianças da estória “O flautista de Hamelin”, o que ele ouvirá é o som encantatório 
do instrumento de Hans, que o guiará para onde bem entender. Em outras palavras, se tornará apenas um 
títere do “ser da literatura”, alheio a sua própria existência ante o texto, inconsciente de sua condição de 
ente capaz de dar significação às coisas; incapaz até, como a personagem Emília — “sempre 
impregnando seu crochet da energia que não sabe que destino conferir (...) na dificuldade de conceber a 
existência além do quadro das refeições diárias” (B.C., p. 150) —, de experimentar a peso de existir5.  
Pois, como alerta a voz que se levanta ao final do livro, os “bolores (...), ascendidos a uma diversa 
natureza, teimarão eles em corroer a mente de um ingênuo, equiparando-o à marionete de uma marionete, 
para sempre arrumada no sótão de um teatrinho de brincar” (B.C., p. 203). Afinal, sem o peso da 
liberdade6, está condenado a não existir: 
 

                                                                 
5 Quando me refiro ao “peso de existir”, estou evocando a concepção sartriana de náusea. Nesta acepção, 
a náusea poderia ser definida como um sentimento mórbido, pois seria um sintoma da tomada de 
consciência da própria gratuidade da existência. Seria uma forma de afundar num niilismo desesperado e 
pleno. Mas, para Sartre, o niilismo é impossível, pois consistiria na própria supressão do ser. Por isso, o 
fulcro exato da vertigem, do mal-estar, é menos perceber a gratuidade das coisas, do que  estar consciente 
de que, não obstante essa gratuidade, o homem é responsável por sua existência. Essa responsabilidade, 
que é sentida a princípio como horror, desencadeia um primeiro movimento de recusa. Mas como 
consciência é liberdade de escolha, e pelo fato mesmo de experimentar o existir conscientemente, o 
homem não encontra alternativas, a não ser superar esta gratuidade. Ora, a virtual superação da gratuidade 
da existência vai implicar numa definição de homem como sendo a própria possibilidade de dar 
significação às coisas. Dessa forma, homem é atividade total. E atividade quer dizer necessidade de, a 
cada instante, optar por uma visão de mudo. A esse respeito cf. Abbagnano, 1993: 176-90 e Sartre, 1969.) 
6 Quando o homem se depara com a percepção tangível da própria existência e nela não encontra sentido, 
experimenta o medo e procura a fuga da responsabilidade que a existência cobra. Mas, depois de 
percebida, a existência se impõe como incapacidade de se esquivar da responsabilidade. É ela (a 
responsabilidade) que desperta a consciência para o fato de nos vermos agrilhoados a uma liberdade sem 
limites — aliás, a uma liberdade cujo único limite é a impossibilidade de ver-se dela abdicado: liberdade, 
portanto, nessa concepção, é também responsabilidade. E a náusea, assim como o medo ante a própria 
existência, é o espanto diante da existência das coisas, dos fatos. (cf. Sartre, 1997.) 



646     AS BATALHAS DO CAIA: A BIOGRAFIA DE UM ROMANCE 

 

Que nos resta afinal, concluída a tarefa murmurada pela voz de que não alcançamos 
distinguir os contornos, condenados que fomos ao perpétuo exílio, roubados ao horizonte 
fugidio da liberdade, precipitarmos no castigo de a ir buscar ao subterrâneo onde não se 
descortina liberdade alguma? (B.C., p. 130)  

 

3. As identidades intercambiáveis  
 

Por entre as suas deslocações anda o nosso José Maria, a socorrer-se dessa invejável 
liberdade que leva a que se manifeste inseparável o ser do autor do ser das suas 
personagens (B.C., p. 92).  

 

Essa afirmação levantada no romance remete a uma discussão teórica muito instigante: a 
questão do autor e da autoria no âmbito da literatura. Ao que parece, em As batalhas do Caia está posto, 
não só em prática, mas em debate, o fato de autor e personagens se igualarem como elementos 
constitutivos da obra literária. Ou seja, o autor passa a ser visto “não como uma pessoalidade, mas como 
sujeito feito (efeito) de escritura” (Andrade, 1998: vii). Essa posição, que o autor vai ocupar dentro do 
texto literário, é também um recurso da escrita. É uma estratégia que atua como parte do jogo irônico 
instalado no texto, onde a representação, a burla, a dissimulação, as ciladas e a tessitura da rede de 
enganos envolvem o leitor. Em verdade, parece que há um apagamento do autor, e nesse apagamento 
 

a que ele é convidado, o “grande escritor” ainda se sustenta: quem fala já não é ele mas 
tampouco se trata do puro deslizamento da fala de alguém. Do “Eu” apagado, ele conserva 
a afirmação autoritária, ainda silenciosa. Do tempo ativo, do instante, ele conserva o gume 
cortante, a rapidez violenta. Assim é que se conserva no interior da obra, contém-se onde já 
não possui apoio (Blanchot, 1987: 18).7 

 

A função do autor passa a ser, portanto, uma função discursiva, à semelhança do modo de 
existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade (Foucault, 
1992: 46). Como afirma Sérgio Laia, essa função “pode dar lugar, num mesmo texto, a várias vozes, a 
diferentes enunciadores, diferentes narradores, uma vez que, por exemplo, aquele que diz ‘eu’ao longo de 
um livro não é exatamente o mesmo que diz ‘eu’em sua conclusão” (Laia apud Andrade, 1998: 75).  E 
essa polifonia de vozes, gerada pela função discursiva do autor, introduz n’As Batalhas do Caia um tom 
irônico, quase a zombar de personagens e leitores. Se há — e de fato há — nesse romance uma reunião de 
diversas vozes, parece questão menor perguntar-se a quem pertence determinada voz. Afinal, um texto 
literário, como esse em estudo, encerra uma espécie de simulacro de sujeitos. É isso que é visto na 
tentativa de diálogo do narrador (autor?) de As batalhas do Caia com o personagem José Maria Eça de 
Queirós: 
 

E é nessas alturas que entendo urgentemente intervir, segredando-lhe avisos que não 
percebe ele donde vêm, se do céu ou da terra, se de dentro ou de fora da sua pessoa. Limito-
me todavia a dirigir-lhe os passos vacilantes, sugerindo-lhe nestes termos o que o bom 
senso impõe. 
(...) 
Ao verificar que não surtem qualquer êxito estas admoestações, as quais pela imensa pureza 
da intenção que as anima sempre acabam por o irritar, recorro a outros expedientes, e 
propondo-lhe o seguinte... 
(...) 
Mas não necessita o nosso diplomata das recomendações que lhe presto, porque é centrado 
no mais recôndito de sua natureza que teima em ir colhendo dos próprios infortúnios físicos 
o gérmen que em linhas rabiscadas sobre linhas põe a frutificar. (B.C., p. 60-61) 

                                                                 
7 Foucault, em O que é um autor,  discute por sua vez a impossibilidade de tratar o nome do autor como 
uma descrição definida daquele indivíduo cujo nome está na capa do livro, ou como o proprietário de 
determinadas obras. (Cf. Foucault, 1992.) 
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A escrita supõe então um diálogo silencioso, ou antes: um monólogo que denuncia a 
solidão do ato de escrever. Uma solidão presentificada por outra ausência: a do tempo. Mas o afastamento 
do tempo não é uma condição negativa (cf. Blanchot, 1987: 20). Pelo contrário. Esse tempo ausente é um 
tempo em que não há exclusão nem inclusão. Por isso, esse “tempo-nenhum”  avança da dimensão 
temporal e invade a dimensão espacial. O “aqui” da escrita torna-se então “lugar-nenhum”, e a imagem 
concreta das coisas volatiliza-se. O resultado mais drástico, talvez, é que o próprio “Eu” daquele que 
escreve perde seu referencial interno, só se reconhecendo na medida em que desmorona ante a imprecisão 
de um “Ele” sem rosto, logo, sem pessoalidade. 
 

Padeceu entretanto o saudoso escritor de uma casta inominável de violências, com o 
propósito de que rigorosamente lhe assentasse a história que contamos, e por esse motivo 
não se cansa de implorar perdão o que muito se declara responsável por atos tais. Foi 
necessário por exemplo alongar-lhe o tempo que antecede a morte, inclusive os transes de 
agonia (...). (B.C., p. 205 [grifos nossos]) 

 

A partir desse pequeno excerto lido acima, pergunta-se: além do suposto autor, quem mais 
faz parte do “nós” referido pelo verbo “contar”? Quem é “aquele” (não mais “nós”) que muito se declara 
responsável por certos atos contra o personagem e pede-lhe, inclusive, perdão? O tempo, aludido acima, e 
que é alongado, seria passível de mensuração?  

Estas perguntas, embora saltem aos olhos no momento em que se lê o trecho destacado, não 
têm muita importância. Respondê-las não irá acrescentar muito à leitura. Porque ler “seria, pois, não 
escrever de novo o livro, mas fazer com que o livro se escreva ou seja escrito — desta vez sem a 
intermediação do escritor, sem ninguém que o escreva” (Blanchot, 1987: 193 [grifos no original]).  Por 
mais íntima que seja a relação que possa subsistir entre o autor e seu texto (literário), qualquer leitura que 
sobrecarregue considerações a respeito do escritor, vai implicar, paradoxalmente, na deflagração de um 
ataque contra ele, a ponto de anulá-lo e, em conseqüência, deixar a obra entregue a si própria, “à sua 
presença anônima, à afirmação violenta, impessoal, que ela é” (Blanchot, loc. cit.). 

Ora, já foi sugerido anteriormente, a partir de Derrida, uma certa perspectiva de enfoque da 
relação entre “vida” e “escrita”. E, se esta unidade (vida/escrita) não significa confusão indiscriminada, 
também não implica num quadro de identidade pacífica, pois literatura não é reflexo nem espelho. 
Noutras palavras, “é num movimento paradoxal e sem paragem que se tece o intrincado enlaçamento 
formador de um terceiro termo(...): o texto que há na vida” (Andrade, 2002: 16), ou a vida dentro texto; 
pois o sopro que habita cada palavra só se deixa perceber através do movimento duplo que incita, ao 
mesmo tempo,  o convívio e contato estreitos e o afastamento, a separação. A realização da obra 
extrapola, pois, a própria existência de escritor: 
 

O escritor escreve um livro mas o livro ainda não é a obra, a obra só é obra quando através 
dela se pronuncia, na violência de um começo que lhe é próprio, a  palavra ser, evento que 
se concretiza quando a obra é a intimidade de alguém que a escreve e de alguém que a lê. 
(...) O escritor pertence à obra, mas o que lhe pertence é somente um livro, um amontoado 
mudo de palavras estéreis, o que há de mais insignificante no mundo (Blanchot, 1987: 13 
[grifo nosso]). 

 

Aproximar e distanciar, o jogo que é proposto em As batalhas do Caia para a consecução 
da obra que, de processo, só se tornará arte quando figurar como intimidade não só do que a escreve, mas 
do que a lê. Pois, na realização do texto literário, as linhas vão sendo traçadas “sobre folhas e folhas que 
se vão ajuntando, (...) é um tesouro que se forma, ou um segredo inviolável, até que as manuseie o que do 
Mudo chegou” (B.C. p. 32). 
 

RESUMO: Este artigo procura sondar, a partir do romance português As batalhas do Caia, de Mário 
Cláudio, uma vertente da literatura contemporânea, a qual esforça-se para englobar no texto ficcional não 
só o inventário crítico da realidade, mas também a reflexão sobre o processo de constituição interna da 
própria obra literária.   
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"Além disso, meu filho, fique atento: fazer li vros é um trabalho sem fim..."1  
 
"Disse o revisor, Sim, o nome deste sinal é deleatur, usamo-lo quando precisamos suprimir 
e apagar, a própria palavra o está a dizer, e tanto vale para letras soltas como para palavras 
completas, Lembra-me uma cobra que se tivesse arrependido no momento de morder a 
cauda, Bem observado, senhor doutor, realmente por muito agarrados que estejamos à vida, 
até uma serpente hesitaria diante da eternidade, Faça-me aí o desenho, mas devagar, É 
facílimo, basta apanhar-lhe o jeito, quem olhar distraidamente cuidará que a mão vai traçar 
o terrível círculo, mas não, repare que não rematei o movimento aqui onde o tinha 
começado, passei-lhe ao lado, por dentro, e agora vou continuar para baixo até cortar a 
parte inferior da curva, afinal o que parece mesmo é a letra Q maiúscula, nada mais, Que 
pena, um desenho que prometia tanto, Contentemo-nos com a ilusão da semelhança, porém, 
em verdade lhe digo, senhor doutor, se me posso exprimir em estilo profético, que o 
interesse da vida onde sempre esteve foi nas diferenças, Que tem isso que ver com a revisão 
tipográfica, Os senhores autores vivem nas alturas, não gastam o precioso saber em 
despiciências e insignificâncias, letras feridas, trocadas, invertidas, que assim lhes 
classificávamos os defeitos no tempo da composição manual, diferença e defeito, então, era 
tudo um"2  
 

Um pequeno detalhe, um sinal de revisão tipográfica, dá ensejo no parágrafo supracitado a 
um diálogo entre revisor e escritor no qual estão imbricados vozes, rastros ou outros sinais de textos 
bíbli cos com forte apelo hermenêutico. Veja-se: o escritor procura explicar o sinal a partir de uma suposta 
semelhança com uma cobra, no que é quase confirmado pelo revisor, se não fosse a mudança tênue, mas 
expressiva, de cobra para serpente3 e acompanhada pelo substantivo "eternidade". Instado pelo escritor a 
desenhar o sinal, o revisor acaba por, diria, dessacralizar a primeira associação, afinal nada mais é do que 
uma letra Q maiúscula. Isto apesar da expressão "terrível círculo", usada pelo escritor e que encareceria 
ainda mais o sentido de um reles sinal de revisão. Contudo, aproveita o revisor para, e primeira ocorrência 
explícita da reescritura de um dos enunciados típicos dos Evangelhos4, retomar este tom elevado, 
pretensamente sapiencial e com inclinações filosóficas, adjetivo este aliás usado linhas adiante pelo 
próprio escritor ao se referir ao caráter do revisor. Um tom elevado que embora não carregue a 
dramaticidade pretendida em "terrível círculo", coloca como eixo, numa leitura retrospectiva do romance, 
o sentido da narrativa em sua dupla acepção: o relato possui um significado e apesar dos rodeios/desvios 
tem uma direção. O que se verifica nas primeiras linhas do romance é portanto um jogo ou uma tentativa 
de, por analogia, saturar de significação o que é um simples sinal. Porém, observe-se que o diálogo que 
oscila entre o entusiasmo e a decepção, por um lado; e por outro, o aspecto sentencioso e paródico da 
frase "em verdade lhe digo", arma uma espécie de cerco hermenêutico no qual as personagens procuram 
ao mesmo tempo explorar as possibili dades e fechar o sentido de súbitas associações. 

                                                
1 Eclesiastes, 12,12. 
2 José SARAMAGO, História do Cerco de Lisboa, 1989,  p.11. Os negritos são meus. 
3 A serpente mordendo sua própria cauda é um dos símbolos religiosos mais antigos, sendo inclusive 
referência constante em alguns tratados alquímicos. Tal serpente recebe o nome de uroboros. Para 
maiores esclarecimentos sobre o arquétipo de Uroboros, veja-se Eric NEUMANN, História da origem da 
Consciência, 1995. 
4 Pode-se dizer que além da imagem da serpente, com forte reminiscência dos textos sagrados, o primeiro 
intertexto, prática que estrutura este romance, é o enunciado "em verdade lhe digo". 
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Dizia acima "forte apelo hermenêutico" porque o leitor, em sua mundividência, é 
provocado a prestar atenção logo de partida no movimento de apropriação e desapropriação de 
enunciados, imagens símbolos (a serpente) e de argumentos. Este procedimento será recorrente nesta obra 
e está dado nestas primeiras linhas, ainda que seja um truísmo assinalar isto, é importante sublinhar como 
o Cerco, objeto/conteúdo da narrativa, pois como se verá ao longo da narração trata-se de contar a 
História do Cerco de Lisboa, é também a forma de exposição do relato, a prática ou o procedimento, se 
quisermos a metáfora ou alegoria, a partir do qual se constrói os vários níveis de significação do relato. O 
fio condutor da minha análise será, ao escolher a imagem da rosa e a questão amorosa, indicar que este 
cerco hermenêutico, já esboçado na abertura do romance, é possível graças ao uso da figura da alegoria e 
de uma estilização paródica. O que irei explorar, nesta comunicação, são os três significados da alegoria 
dos teólogos inscritos na relação amorosa, quais sejam, o moral/tropológico, o anagógico/escatológico e o 
tipológico. 

 

A Figura da Serpente e o Estilo Profético 
A primeira associação entre o sinal e a cobra arrependida de morder sua própria cauda 

contém um sugestivo poder de explicação não apenas do trabalho de um revisor mas do próprio estatuto 
da escrita de José Saramago. Em análises de romances anteriores pude observar que a ironia, 
procedimento recorrente na obra do escritor, não vai até as últimas conseqüências. A escrita de José 
Saramago, sinuosa em seus desvios e digressões, não chega a ser totalmente traiçoeira com o leitor e 
consigo própria. Não morde a sua cauda e tampouco ameaça tirar o leitor do seu Éden. Penso basicamente 
em que tipo de traição cometeria o narrador com as supostas expectativas do leitor, possivelmente 
nenhuma decisiva para a economia do romance. Antes, oferece-lhe um mundo com significações bastante 
amarradas. É o que se verá com o estudo da obra em questão a partir da hipótese de leitura que haveria 
três cercos atravessando a narração. Primeiro, o cerco no sentido literal, isto é, o relato do Cerco de 
Lisboa, embora aqui já se possa aventar se no fundo não são dois cercos: a Lisboa tomada pelos 
portugueses dos mouros e uma outra, situada no presente e constantemente confrontada ou relacionada 
aquela primeira. Segundo, o cerco meta ficcional, entendendo por este o movimento de uma escrita que se 
auto-interroga constantemente e busca prender suas significações ou discutir seus próprios 
procedimentos; os desvios, rodeios e adiamentos simulam justamente uma espécie de combate do 
narrador/autor com a matéria da narração. Terceiro, o cerco amoroso, ou o próprio fim do cerco, 
conforme sugere o personagem Raimundo em um dado momento da narração; veja-se expressões como 
"cidade do corpo, mão invasora, invisível muro" e a mais direta, "o amor é o fim do cerco" 
(SARAMAGO, 1989, p.330). Este último seria o propriamente alegórico ou figurado. Um outro cerco 
possível seria ao leitor na medida em que o narrador5 franqueia pouco espaço de interpretação da obra, 
aliás característica ostensiva se, e caso a comparação proceder, pensarmos no estilo profético, pois o 
relato é acompanhado de uma explicação que arremata o sentido da história. Poderíamos dizer que ao 
invés de um círculo hermenêutico, ou além deste, teríamos em História do Cerco de Lisboa, um cerco 
hermenêutico. Sintetizando: no plano da escrita há o enfrentamento das palavras, a exposição das 
dificuldades do narrador em compor os caracteres das personagens, também há a estratégia narrativa de 
disseminação dos desvios, tentativa renitente de quebrar a linearidade da prosa e mesmo a temporalidade. 
No plano figurado há o combate enquanto metáfora dos desejos femininos e masculinos. Por fim, um 
outro aspecto fundamental seria postular a existência de um narrador hermeneuta, o narrador como um 
deus Hermes6, capaz de agregar estas três modalidades de cerco ou conferir-lhes a devida unidade. 
Considerando-se os três níveis do cerco e a presença do narrador poder-se-ia dizer de "mundo de 
significações fechadas" ou "excesso de significação e sentido".  

                                                
5 Sobre a atitude deste narrador veja-se o seguinte comentário de Linda Santos Costa:  "O que ressalta é o 
papel monopolizador do narrador que tem sempre na mão os fios com que tece a história e com que 
enreda o leitor , fingindo não tecer, não enredar." (os negritos são meus). Linda Santos COSTA, "Trocar 
de Rosa" in Jornal de Letras, Artes e Idéias, nº 359, 23 de maio de 1989, pp.16/17. 
6Para uma síntese das principais características do deus Hermes ver:  Junito de Souza BRANDÃO, 
"Hermes, O Trismegisto" in Revista de Cultura Vozes, Vol.77, novembro de 1983, nº 09, pp.69/71.  Da 
caracterização empreendida por Brandão destaco o seguinte fragmento: "Possuidor de um bastão mágico, 
o caduceu; de um chapéu, que podia torná-lo invisível; de sandálias de ouro e de asinhas nos pés, ele é o 
deus que não se perde na noite, porque conhece todos os caminhos, tornando-se, destarte, o mensageiro 
dos deuses, dada sua discrição; sabia fechar-se (obra hermética), daí ser também o deus 'psicopompo', isto 
é, guia os mortos daqui para lá (Hades), como de lá para cá..." (p.70) O narrador de História do Cerco de 
Lisboa, a despeito dos vários desvios fabricados no percurso narrativo, não perde o fio da meada: transita 
do presente para o passado e vice-versa. 
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O estilo profético, expressão usada pelo revisor, ou estil ização paródica, caso se queira 
apanhar com esta noção o princípio que estrutura esta narrativa, é o que nos permite pensar como o 
narrador e demais personagens saturam de significação pequenos detalhes do cotidiano. A autoridade da 
atitude profética se funda num chamado, numa vocação divina, porém ela se comunica na transmissão de 
uma mensagem cujo circuito de significação passa invariavelmente por uma espécie de analogia entre 
coisas terrestres e realidades transcendentes. Se na palavra profética há castigo e promessa de restauração, 
na paródica, presente em História do Cerco de Lisboa, há rasura/correção e promessa de transformação.  

 

O Motivo da Rosa (Alegor ia moral/Tropológica) 
 

"(...)não havia nada de novo debaixo da rosa do sol"7  
 

Se uma rosa fenece, corramos, dirá o mais afoito ou entusiasta, a apanhar uma outra e assim 
sucessivamente enquanto rosas houver e desejo de apanhá-las. Porém, cada rosa é única assim como o 
gesto de substituí-la por outra? Trocar de rosa8 é se apanhar numa contradição: repete-se o desejo de 
desfrutar do seu viço e se confessa ser o tempo mesmo um destruidor. Do que aproveitaria uma rosa que 
durasse para sempre? O que faz de uma rosa uma rosa, ao contrário do ouro, por exemplo, não é sua 
raridade, pode-se culti var rosas, basta técnica e meio físico adequado, mas justamente o ser perecível. É o 
fato dela pouco durar, associada aos seus atributos visuais e olfativos, o que permite tornar-se  uma das 
metáforas do amor. 

Em História do Cerco de Lisboa a primeira ocorrência da palavra "rosa" se dá no contexto 
em que escritor e revisor discutem sobre a precedência da literatura em relação às demais artes e à própria 
história. O escritor da história oficial elogia o revisor por este ter dado uma opinião bastante original, com 
matizes filosóficos, sobre a literatura já existir antes de ter nascido. Contudo, o ceticismo do revisor 
descarta haver algum tipo de originalidade neste ponto de vista e citando Salomão retoma o tom 
sapiencial da passagem inexorável do tempo. Rosa do sol sugere aqui o fenecimento, o morrer e o 
renascer do dia, a repetição incansável de dias e noites, mais apropriado seria prosseguir no raciocínio e 
afirmar que se trata aqui da representação de um tempo físico, exterior, no qual o homem é presa, vítima 
do movimento natural do universo. Ao trazer a palavra "rosa" para esta experiência do fluxo do tempo o 
que se adensa é o próprio sentido da finitude, paradoxalmente representado num movimento interminável 
do sol. Nada mais frágil, efêmero e diverso do que uma rosa e também nada mais constante, vital e 
sempre o mesmo do que o sol.  Caso se queira ver na metáfora da rosa mais uma pilastra a sustentar esta 
arquitetura do texto ficcional de História do Cerco de Lisboa terei que postular para essa primeira 
ocorrência da imagem a produção de uma virtualidade de significados da narrativa, virtualidade que se 
entremostra quando infiro que da junção entre rosa e sol se está a pensar a relação entre 
novidade/diferença e repetição, o outro e o mesmo. Em suma, três palavras: geração, alteridade e 
identidade. 

Como passarei da rosa do sol, metáfora primeira ocorrida no diálogo entre revisor e 
escritor, à rosa branca no solitário, a enfeitar a mesa da Doutora Maria Sara, responsável por zelar pelas 
regras de uma editora depois que um revisor, Raimundo Benvindo da Silva, colocou um não onde havia 
um sim na História do Cerco de Lisboa? No início da narrativa a ocorrência de rosa do sol traz 
virtualmente, como a semente para o fruto a ser germinado, questões relativas à alteridade e identidade, 
conforme já assinalei há pouco. Transcorrido um número expressivo de páginas o retorno da imagem da 
rosa serve como mediação para uma relação amorosa em vias de nascer, Raimundo e Maria Sara. O 
primeiro signo de que um cerco amoroso está a se configurar é quando há a citação dos versos de um 
poeta "o íntimo rumor que abre as rosas" e a associação reali zada entre "roçar inefável das pétalas" e "o 
roçar da manga contra a curva do seio" (SARAMAGO, 1989, p.170). Ao tocar a rosa branca no solitário, 
Raimundo realiza, com tal gesto, a primeira investida deste cerco amoroso: "(...) foi como se o homem, ao 
tocar a rosa, tivesse aflorado na mulher uma escondida intimidade, daquelas da alma, não do corpo." 
(SARAMAGO, 1989, p.171). A aproximação de Raimundo junto a Maria Sara se faz pela mediação da 
rosa. De certa forma, o contato entre seres ou coisas sempre é indireto, o que confirma o modus operandi 
da escrita, isto é, ela se faz por desvios, obliqua, semelhante à relação de Raimundo e Maria Sara, na qual 
um terceiro elemento faz a transição. A rosa, dialética do outro e do mesmo, da proximidade e da 

                                                
7 José SARAMAGO, História do Cerco de Lisboa, p.15. 
8 Para uma leitura sobre o motivo da rosa em História do Cerco de Lisboa, ver: Linda Santos COSTA, 
"Trocar de Rosa" in Jornal de Letras, Artes e Idéias, nº 359, 23 de maio de 1989, pp.16/17. 
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distância, porque afinal, ao mesmo tempo, que ela sugere com a carícia feita por Raimundo a 
aproximação deste à alguma coisa na alma, e não no corpo, de Maria Sara, a mesma rosa é signo da 
distância que ainda há entre os dois (Raimundo e Maria Sara//corpo e alma).  A rosa, objeto de transição 
entre as duas personagens, ainda é o lugar por onde um não saber se revela: 

 

"Raimundo Silva olha a rosa, não são só as pessoas que não sabem para o que nascem." 
(SARAMAGO, 1989, p.172). 
 

Pode-se ver na metáfora da rosa não somente um tema da narrativa, podendo ser este último 
deslocado ou tomado arbitrariamente para análise, quero dizer, uma escolha afetiva na qual o leitor, ao 
modo bachelardiano, produz algum tipo de devaneio e conhecimento sobre a imagem poética. Além de 
uma função semântica para o que se está chamando de cerco amoroso, há em tal metáfora uma outra, qual 
seja, estrutural, na medida em que a recorrência da rosa implica a forma encontrada para recuperar a 
relação do revisor com Maria Sara e mesmo para fazer progredir a narração (mecanismo de progressão) 
quando se quer passar do relato da Lisboa dos Mouros a do século XX. Enfim, a rosa é o que retoma, faz 
a transição entre as duas temporalidades e também ajuda na progressão da narrativa. É o que se infere a 
partir desta passagem: 

 

"Pelo meio da tarde, numa pausa entre as dificuldades do cerco e as futili dades do romance, 
o tal que a editora espera, Raimundo Silva saiu à rua, a espairecer. Não pensava mais do 
que isso, dar uma volta, distrair-se, arrumar idéias. Mas, tendo passado à porta duma 
florista, entrou e comprou uma rosa. Branca. E agora está voltando para casa, um pouco 
envergonhado por levar uma flor na mão." (SARAMAGO, 1989, p.194). 
 

O Amor é o Fim do Cerco ( alegor ia anagógica/escatológica e tropológica/moral) 
 

"Peut-on caractériser se rapport avec l'autre par l'Eros comme un échec? Encore une fois, 
oui, si l 'on adopte la terminologie des descriptions courantes, si on veut caractériser 
l'érotique par le 'saisir', le 'posséder', ou, le 'connaître'. Il n'y a rien de tout cela ou échec de 
tout cela, dans l'eros. Si on pouvait posséder, saisir et connaître l'autre, il ne serait pas 
l'autre. Posséder, connaître, saisir sont des synonymes du pouvoir."9 
 

Fim no sentido de objetivo ou finalidade e também como término, cessação de uma 
circunstância. Dizer que com a realização do amor o cerco termina ou que o objetivo, a finalidade ou a 
meta do cerco é o amor parece ser uma única coisa. Mas dado sutil e contudo importante é o fato de que 
se combate o que se deseja. Várias são as razões do porquê se luta por uma cidade ou por alguém, mas 
quer se pense no cerco em seu sentido próprio, a tentativa de tomada de uma cidade, ou no sentido 
figurado, o querer se apropriar de uma outra pessoa, ou melhor, vencer as suas resistências, há sempre a 
figura do desejo. Assim como não há amor sem cerco também é pouco provável este último sem o 
primeiro. São como duas faces de uma única moeda e nisto resiste o valor de ambos. Mais apropriado 
seria dizer que o valor desta moeda é produzido por esta relação de que um precisa do outro para melhor 
dizer sua diferença. E no que consiste tal valor? Qual a sua função?  

Se pensarmos no cerco em seu sentido literal uma de suas funções foi servir de local 
fundador do que se chamou reino de Portugal. Portanto, a construção de uma identidade e a atribuição de 
um sentido a um evento que custou como toda guerra vidas humanas. Sentido que postula uma 
particularidade, o Reino de Portugal, e uma universalidade, a expansão/dilatação da fé católi ca. A 
imbricação destes dois elementos está presente nos excertos citados pelo narrador de fontes como a 
Crônica de D. Afonso Henriques, de Frei Antonio Brandão, as constantes referências a carta de Osberno 
de Frei Rogério Gil . Porém, na História do Cerco de Lisboa, levada a cabo por Raimundo Silva, há como 
que em fili grana a interseção de dois planos históricos num ponto preciso: a experiência amorosa de dois 
casais. De um lado, Ouroana, raptada pelo cavaleiro Henrique na região da Galiza, e Mogueime, soldado 
que cede suas costas para que um oficial suba e tenha acesso aos muros da cidade de Santarém. De outro 

                                                
9 Emmanuel LEVINAS, Le Temps et L'Autre, Paris: PUF, 2001, p.83. 
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lado, na Lisboa do século XX, Raimundo Silva, o revisor que rasura o li vro de um escritor ao colocar um 
não no lugar de um sim, e Maria Sara, a coordenadora dos revisores, designada para tal função justamente 
depois que a editora descobre a rasura de Raimundo Silva. Será ela que irá sugerir a partir do erro uma 
nova História do Cerco. A rasura ou erro modificará a existência daquelas personagens destituídas de 
importância nas crônicas oficiais. Por exemplo, nesta nova História D. Afonso está sujeito a dividir seu 
papel de protagonista no evento com o soldado Mogueime e a barregã Ouroana. O não de Raimundo 
Silva trará modificações substantivas para a sua vida de revisor exemplar e mesmo a reescritura da 
história confirma a idéia de que se reconta o passado para modificar o presente. 

O amor é o fim do cerco (SARAMAGO, 1989, p.330). A narrativa procura provar a 
veracidade da sentença, afinal o fim do cerco de Lisboa é quase concomitante ao encontro de Ouroana  e 
Mogueime (SARAMAGO, 1989, p.326). O que ocorre é que o narrador, por uma série de estratagemas, o 
mais explícito é o comentário metanarrativo, adia tal encontro desde os primeiros episódios. E se o faz é 
com o intuito de estabelecer uma espécie de alegoria do fato histórico. Os portugueses tomam dos mouros 
a cidade de Lisboa e isto está relatado na penúltima página do romance. Logo em seguida, último 
parágrafo (SARAMAGO, 1989, p.348) , o relato se fecha com a informação de que Ouroana e Mogueime 
foram para a Galizia e Raimundo e Maria Sara permaneceram na Lisboa do século XX. A cena final 
descreve estes últimos deitados na cama, sendo que a última frase não deixa de possuir um alto teor de 
sentido alegórico (metafórico): "Não adormeceram logo. Sob o alpendre da varanda respirava uma 
sombra." (SARAMAGO, 1989, p.348). Que sombra é essa e qual o seu vínculo com o casal do século 
XX? Nota-se nas linhas finais do romance como a figura do narrador é a encarnação do deus Hermes. 
Intermediário dos dois mundos, a Lisboa dos mouros e a dos portugueses do século XX, este narrador é 
um hermeneuta das frases pronunciadas pelas personagens. Em História do Cerco de Lisboa ocorre algo 
semelhante à narrativa de Manual de Pintura e Caligrafia. Neste último, observa-se também como o 
nascimento da relação amorosa entre duas personagens é acompanhado pelo nascimento de uma nova 
sociedade, o fim do regime salazarista. História do Cerco de Lisboa faz processo idêntico, i.e., se em 
Manual de Pintura e Caligrafia o amor prefigura uma nova identidade, em História do Cerco de Lisboa 
ele também prefigura o fim do cerco tanto no sentido figurado (a relação amorosa, seus trâmites, pensada 
na metáfora do combate) quando no literal (os portugueses venceram as resistências dos mouros). 
Paulatinamente se estabelecem relações entre as resistências de cristãos e mouros, de um lado; e os casais, 
Ouroana e Mogueime, Raimundo e Maria Sara, de outro lado. E o que permite estabelecer as relações 
entre os dois lados? O fato de haver em comum, nos dois cercos, o desejo de se apossar de algo. É quando 
o amor de Ouroana e Mogueime se realiza que se precipita o fim do relato com a queda de Lisboa.  O fim 
do cerco e do seu relato representa para Ouroana e Mogueime, Raimundo e Maria Sara uma nova vida, 
uma transformação qualitativa da condição inicial da narrativa; anuncia-se e reali za-se no amor a 
promessa de transformação, um dos atributos da vocação profética, aqui estilizada na relação dos dois 
casais. Poder-se-ia dizer que enquanto entre o Cerco de Lisboa e o "cerco do amor" há uma alegoria de 
ordem anagógica (escatológica), nunca é demasiado lembrar a frase "O amor é o fim do cerco", entre os 
casais acima mencionados ela, a alegoria, é da ordem tipológica, ou seja, o amor de Mogueime e Ouroana 
prefigura o de Raimundo e Maria Sara, relação explicitada pelo próprio revisor. Sugiro que tanto narrador 
como personagens procedem como se fossem espécies de exegetas/teológos. 

A empreitada em narrar o cerco de Lisboa não se resume a uma dessacralização de um 
evento histórico, capitaneado, na posteridade, tanto por católi cos quanto por ateus ou agnósticos para 
marcar ou uma virada significativa na história da ocupação árabe da península ibérica ou da formação do 
Reino de Portugal. Saramago, o seu narrador, parece não querer fazer o inventário das fontes do evento, 
ainda que sucinto, para iluminar com os olhos do presente o que há de profundamente mítico. A narração 
do Cerco não é  um capítulo a mais no processo de emancipação do homem moderno para se ver li vre do 
medo e da esperança religiosas. Se o saldo final da narrativa não se mede pelo grau de aproximação da 
verdade dos fatos, questão aliás tematizada no interior do romance, ou da crítica das fontes e pseudo 
fontes do evento, então o que talvez ela pretenda seja algo mais ambicioso do que esmaecer as fronteiras 
entre o registro literário e historiográfico, ainda que isso esteja contemplado na obra em questão. E ainda, 
se o que conta no romance moderno, segundo comentário de João A. Hansen a propósito dos percevejos 
em Memorial do Convento, são os pormenores/detalhes, lugares de interpretação a primeira vista 
irrelevantes, para o leitor incauto, mas para o leitor crítico, chave de leitura da obra, então o que é 
intrigante neste romance História do Cerco de Lisboa é o sonho de Raimundo com o interior vazio das 
muralhas. É possível que o núcleo da intriga esteja em fazer concordar nos níveis dos três cercos, da 
escrita, o amoroso e de Lisboa, esta pequena discordância: o vazio do que desejamos. Discordância 
porque afinal promete-se em todo cerco tomar posse do que é supostamente do inimigo, do que está 
cercado pelas muralhas, mas se está vazio então qual é o ganho? Postulo para esse sonho do personagem 
Raimundo o fio da meada para quem queira ver em História do Cerco de Lisboa uma hermenêutica que 
se faz na obra. 
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Ao término da leitura desse romance fico com a sensação de que para além do acúmulo de 
referências intertextuais a organizar a narrativa, há duas fundamentais e que dialogam entre si, quando 
não muito exercem uma sobre a outra um movimento dialético. Uma é negação da outra. Refiro-me ao 
Eclesiastes, com o seu motivo recorrente do desengano e da vaidade do mundo, e o Cântico dos 
Cânticos10, com a promessa do encontro amoroso. É como se, em História do Cerco de Lisboa, ao 
desengano do Eclesiastes se afirmasse a promessa do Cântico. Digo afirmar, mas olhando o processo da 
narrativa, o que percebo é que a promessa é tanto afirmação dos seus conteúdos quanto negação da 
matéria e forma do Eclesiastes. Porém, o que faz de História do Cerco de Lisboa um livro instigante não 
é tanto o flerte com uma escrita da história ao modo dos Anales, mas o pôr numa intriga, rarefeita é bom 
dizer, uma vez que a reflexão parece levar vantagem em relação à ação dramática, a necessidade de se 
vincular desengano e promessa, Cântico e Eclesiastes. O medo que espreita em toda promessa é que 
sejamos desenganados. Entretanto, só posso saber disso ou confirmar isso se algum tipo de crença 
mantiver, se acreditar na realização do meu desejo. Tentando concluir: engano e desengano, ilusão e 
desilusão, crença e descrença são aqui tecidas numa intriga cujo resultado é mostrar que tais antíteses são 
faces da mesma moeda: o desejo trípli ce da escrita , da história do cerco, do amor dos casais, o que não 
deixa de ser desejo único de uma escrita que discutes as condições de sua própria possibili dade. 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é pensar a possibili dade de uma hermenêutica em História do Cerco 
de Lisboa, de José Saramago. Proponho como hipótese de leitura a existência de três cercos estruturando 
a narrativa: o literal, o meta ficcional e o amoroso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hermenêutica ; José Saramago. 
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10 Para uma compreensão do estatuto do leitor na exegese antiga e moderna do Cântico dos Cânticos 
recomendo a leitura do artigo de J.P. SONNET intitulado "'Figures (anciennes et nouvelles) du lecteur' 
Du Cantique des Cantiques au Livre entier" in Nouvelle Revue Théologique. Tome CXIII , Belgique, 
Casterman Editeurs, 1991, pp.75/86. O artigo de Sonnet é um comentário extenso ao li vro de A.-M. 
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au sein d'elle-même." (p.86) 
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ABSTRACT: The space, in the time of creation poetic of “ Navegações” , is an adjacent space between the 
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Voltada para as coisas reais, vistas imageticamente ou na dureza do cotidiano, a poetisa 
Sophia de Mello Breyner Andresen proporciona uma exaltação afirmativa do espaço litoral em que 
imaginação e realidade se fundem. A exemplo dessa declaração temos o li vro Navegações, escrito entre 
1977 e 1982. 

Objetivando o entendimento do que o teórico Michel Maffesoli (2001:2) compreende por 
imaginário, pode-se afirmar que essa categoria é uma representação que formata a maneira do homem 
pensar o seu meio particular e social e não sua realidade, conforme diz: “Em geral, opõe-se o imaginário 
ao real, ao verdadeiro. O imaginário seria uma ficção, algo sem consistência ou realidade, algo diferente 
da realidade econômica, política ou social, que seria, digamos, palpável, tangível.” Tal conceito irmana-se 
à preocupação da poetisa em relação ao universo humano. Assim, as mais humildes manifestações da 
vida, os sentimentos mais elevados; os seres diminutos e a grandiosidade que eles encerram; os episódios 
mais singelos e os acontecimentos mais grotescos são representações do real que recebem, em oposição, 
um tratamento de aura imagética. Compreende-se, entretanto que não só o imaginário tratado por 
Maffesoli , mas também que a teoria contida no ensaio A água e os sonhos de Gaston Bachelard 
completam uma leitura apropriada ao imaginário trabalhado em Navegações. Afinal, Bachelard (1997:4) 
entende o sonho, a fantasia, a rêverie como categorias próprias da eficácia das construções mentais em 
relação ao concreto e, por sua vez, elege os quatro elementos da natureza (água, terra, fogo e ar) como 
explicação dessas categorias. 

É inegável na trama do imaginário português a recorrência das imagens de um povo 
predestinadamente colonizador e oniricamente imperial, assim como são recorrentes também, na história 
e na literatura portuguesa, as metáforas do mar e do navegar. Sabe-se que, consolidada a nacionalidade de 
Portugal, o povo luso, cônscio da magnitude de seu papel histórico, projeta-se por meio das Grandes 
Navegações, e a partir daí, proclama para o mundo a sua nacionalidade, estampa a língua, amplia seu 
império e o seu destino de povo descobridor. Na história, o homem português quis o mar e dele retirou 
todo o seu imaginário. 

Analisando o poema Navegações sob a luz do imaginário bachelardiano, percebe-se, a 
priori, que o mar, com todas as suas possibili dades é a marca hídrica desse poema. O impulso onírico 
surge a partir do amanhecer da viagem real.1 Naquele momento, brota o cenário “ líquido” no qual a água 
escorr ia de todas as imagens. Como se vê, é da água que emerge o pensamento em devaneio da autora, 
tornando os poemas construções que emanam do concreto e convergem para o maravilhamento de uma 
paisagem onírica. Partindo-se desses pressupostos, o real e o imaginário do poema andarão em perfeita 
harmonia, ora estará em evidência um, ora outro. Desse modo, a poetisa ao invés de lidar apenas com a 
realidade crua, lida também, com os simbolismos que tecem o mundo imaginário. 

A viagem da autora ao Oriente estabelece a base do real no poema. O seu discurso por 
ocasião da entrega do Prémio de Centro Português da Associação de Críticos Literários (1984:7-8), 
confirma essa hipótese: “Escrevi as Navegações exactamente porque o Conselho de Revolução, em 1977, 
me convidou a ir a Macau para tomar parte na celebração do Dia de Camões. Foi o meu primeiro 

                                                
∗ Maria d Conceição Oli veira Guimarães é Doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Pesquisadora na Base “Literatura, Gênero e Imaginário” do Núcleo de Estudos Portugueses – NEP 
da UFRN. Professora de Prática de Ensino em Língua Portuguesa e Literatura na UFRN. 
1 “ Na longa viagem, à ida, de madruga, quando as cortinas ainda estavam corridas, e a cabine estava ainda na 
penumbra, ouvi o microfone dizer a meia voz:  Estamos a sobrevoar a costa do Vietname. Corri uma cortina e vi 
um ar fulgurantemente azul e lá em baixo um mar ainda mais azul. E, perto de uma longa costa verde, vi no mar três 
il has de coral azul-escuro, cercadas de uma transparência azulada.” 
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encontro com o Oriente.” Declaração pormenorizada que comprova o entremeamento da história literária 
com estilhaços da história das Grandes Navegações adornado pelo imaginário. Assim, o espaço do 
momento da criação poética é o espaço limítrofe entre a carnalidade geográfica e o ambiente metafísico. 

O espírito aurático da imaginação parte do real para se instalar por completo no onirismo 
provocado pelo espanto e pelo deslumbramento do olhar inicial2, portanto, pondo-se lado a lado os 
fragmentos do discurso da autora e o próprio poema, temos confirmado o real e o imaginário como duas 
realidades encenadas no mesmo espetáculo por um único ator. Durante toda a apresentação, o que se 
evidencia é a alternância, ora do desdobramento, quando a realidade do visto é superior a realidade do 
feito pela empresa do descobrimento, ora da união, quando a digressão onírica excede a ambas. Ciente da 
história, tomada pela intensa emoção e imersa sob questionamentos3 a poetisa mergulha nesse tempo e 
constrói seu discurso artístico-literário. 

A primeira parte de Navegações, que se intitula “ Ilhas” , é composta por sete poemas 
numerados, iniciados em 1977 e os dois últimos realizados em 1979. Dispostos como um canto épico à 
maneira de Os Lusíadas e de Mensagem, embora numa escala abaixo desses em relação à continuidade, 
essa “narrativa” proporciona também um olhar à desocultação, ao descobrimento. Ao se seguir a viagem 
imposta pelo discurso poético da autora, percebe-se claramente o olhar em êxtase. A costa Oriental, 
descrita no primeiro poema, oferece-se em sua plenitude. A floresta, a praia, o céu e as nuvens possuem 
uma particular definição que ultrapassa o real. Note-se na atribuição das cores de cada elemento da 
natureza um tom a mais, e em dado momento, adquirindo antropomorfização, categoria própria ao 
espírito que se encontra numa zona entre o sonho e a realidade. Assim, a praia é branca, mas de uma 
brancura cor de rosa. As ilhas possuem luminosidade de cor azul, mas um azul puro e violento em 
contraste às nuvens, metaforizadas em garças milagrosas. 

Ainda como acontecimento lírico, compreende-se que a primeira pessoa do plural indica a 
inclusão da autora tanto na jornada em que se encontra, quanto no feito evocado pela memória, fato esse, 
também evidenciado pela inserção proposital no último verso que faz o trânsito do real para o imaginário: 
“E extinguiram-se em nós memória e tempo.”  

O verso inicial do segundo poema vem sob o signo do ensimesmar: Navegação abstracta. 
Denuncia o ato absorto, contemplativo, estado em rêverie do eu poético. Marca enfaticamente a 
percepção da navegação onírica. Verifica-se novamente a importância da primeira pessoa do plural, pois 
no poema seguinte, a inclusão do “nós” força o eu lírico a retomar o diálogo com os antepassados mesmo 
que a realidade do presente seja de encanto. A Navegação abstracta é a navegação em estado de rêverie, 
contudo, a navegação real, cravada em linha reta, visualiza a terra e o mar como uma cartografia de 
safiras azuis. 

Os poemas seguintes adotam a mesma narrativa em que a geografia, a história e a Natureza 
são (re)imaginadas e (re)escritas. O real é desvelado pela luz matutina, clarificando o espaço dos 
ausentes. O imaginário recompõe a jornada de seus antepassados e lhes pontua as paragens desse navegar. 
As paisagens oníricas apresentadas são metáforas em cruzamento de sensações distintas que dão 
significância à abstração do real. O Oriente desponta pelo surgir em flor de ilhas, os peixes são descritos 
com negras quilhas, e as aves são transladadas em brancas liras. Ainda se pode considerar outro 
elemento que coloca em relevância a dicotomia, concreto e onírico. Pense-se na cor azul das ilhas tantas 
vezes ditas e observe-se que O doce azul de Oriente do quarto poema se opõe ao azul tão puro e tão 
violento do primeiro, evidenciando, naquele, a cor real do que o olhar abstraiu, e neste, a cor concebida 
por um pensamento em devaneio. 

Embora em Os Lusíadas haja um tratamento diferenciado em relação à maneira de 
representar As Grandes Navegações, não é difícil perceber no diálogo da poetisa com seu predecessor, a 
temática da viagem, do empreendimento ou do destino. A variante se processa em conformidade com a 
forma de ver e descrever tal jornada. Na estância camoniana, tudo são temores, ainda que nada detenha os 
lusos, pois é necessário que realizem o feito ao qual se propuseram, como se vê no Canto V, estância 16: 
“Contar-te longamente as perigosas/ Cousas do mar, que os homens não entendem,/ Súbitas trovoadas 
temerosas,/ Relâmpagos que o ar em fogo acendem,/ Negros chuveiros, noites tenebrosas,/ Bramidos de 
trovões que o mundo fendem…,” Em Sophia, o que se impõe é a intensidade do real com todo o 
esplendor das coisas vistas. Nesse caso, o eu poético está assente num momento de observação onírica 
rememorada pelas crônicas da época do descobrimento. 

Fundamental será analisar, palavra por palavra, o primeiro verso para apontar a 
intertextualidade discursiva: Ali vimos a veemência do visível. Parece evidente, em primeira leitura, que o 
“Ali ” da poetisa versa sobre a costa Oriental, pois o poema faz referências explícitas a esse dado, em 

                                                
2 “Escrevi os primeiros poemas simultaneamente a partir da minha imaginação, desse primeiro olhar e a partir do meu 
próprio maravilhamento.”  
3 “O que terá sido chegar aqui desprevenido?”  



Maria da Conceição Oliveira GUIMARÃES      657 
 

 

momentos anteriores. Apesar disso, há que se lembrar que aqueles navegantes singraram mares nunca 
dantes navegados. Por que, então, não pensar na possibili dade de que o “ali ” referido no poema possa ser 
apresentado como um elemento ambíguo do espaço navegado? Será ali no mar da costa africana, da costa 
brasileira, nas novas ilhas, ou por toda a extensão marítima cruzada pelos navegantes? Atentar para a 
seqüência dos termos vimos a veemência do visível, torna-se essencial na ilação intertextual. Em Os 
Lusíadas (1979. Canto V, estância 16), temos: “Os casos vi…” “Vi claramente visto,” “Eu vi certamente 
(e não presumo/ que a vista me enganava….)” Na epopéia camoniana, as expressões encerram uma 
repetição com a finalidade de enfatizar a idéia do irrefutável. Em Navegações, o argumento se apresenta 
de forma mais sutil, de modo abstrato mesmo que a substância do seu olhar seja o testemunho da 
intensidade com que se apresenta o concreto. 

Diante da contingência do visível, o imaginário se amplia. A referência inicial do poema é a 
marca de que os descobridores empreendiam a despeito de qualquer desfecho. Dúvidas, receios e certezas 
eram emanações do povo e essas não punham em causa a vaidade de descobrir novos mundos. Do canto 
camoniano temos o substrato da interferência do Velho do Restelo, mitificação do homem da rua contra o 
empreendimento perigoso. Essa voz é sentida no texto da poetisa, mesmo que sob uma suavidade 
estrutural vocabular. As intrigas políticas e o descontentamento das mães, das esposas, das noivas estão 
registrados por meio de dois versos singulares: “(Atrás deixando conluios e conversas/ Intrigas surdas de 
bordéis e paços)” . 

A predestinação onírica está também consubstanciada no mito sebastianista, que, como ator 
de ação divina, selou o seu destino e por conseqüência, a redenção prometida a seu povo. Atitudes de 
emblema e grandeza desse destino foram produzidas anteriormente por Camões na épica, por Fernando 
Pessoa em Mensagem e agora, resgatadas por Sophia em Navegações. Em “O desejado” de Mensagem, 
(2002:53), poema fortemente marcado pelo apelo messiânico, Fernando Pessoa inclui a acepção do 
imaginário português e oferece, como símbolo, o sempre sonhado retorno de D. Sebastião: “Onde quer 
que, entre sombras e dizeres,/ Jazas, remoto, sente-te sonhado,/ E ergue-te do fundo de não-seres/ Para teu 
novo fado!” No poema da autora já não há mais o tom messiânico encontrado em Mensagem, antes, 
porém a ciência do sonho desfeito e a esperança frustrada. O amor e a esperança dedicados outrora ao 
Soberano D. Sebastião sugere, em outra instância, uma desilusão e um desespero em sabê-lo não 
pertencer mais ao projeto de conquistas e reconstrução: “Difícil é saber de frente a tua morte/ E não te 
esperar nunca mais nos espelhos da bruma” . 

A segunda e última parte de Navegações, denominada “Deriva” formula a chegada e o 
deslumbramento que, aos poucos, se arrefece pela afliti va constatação de não ter encontrado o esperado, 
acontecimento intrínseco a todos os projetos de navegação. Os sete primeiros poemas vão construindo aos 
poucos uma descrição singular do lugar onde a poetisa se encontra, às portas do Oriente. O imaginário é 
convocado a partir do título, que induz à noção de pensamento em devaneio. No instante do primeiro 
olhar, o eu lírico encontra-se apartado de seu rumo, numa viagem que parecia encomendada para 
ilustração de sua vida, mas que se tornou um símbolo para sua existência literária. 

O tratamento poético resultante do deslumbramento frente ao real caracteriza-se de um 
mundo pacífico e silencioso. Vemos nesses versos que tudo é quietude e paz e nada é revelador de um 
mundo de fúria. O silêncio desli za sob os ventos que sopram regularmente e não sob lufadas; as velas não 
se encontram intumescidas, mas brandamente inchadas; o mar não se encontra revolto, mas com um 
brilho de escamas numa analogia aos peixes que se esgueiram silenciosamente sob as águas. E, por fim, a 
visão de extáticos luares confere magia ao todo. 

Com o mesmo cuidado de um cronista que se dedica à construção de uma crônica de 
viagem, a poetisa apresenta os personagens que chegaram ao Oriente para compor, numa visão inicial, a 
história entre estrangeiros e nativos, fazendo das questões históricas motivos de poesia. Sophia Breyner 
evoca um passado, sonhado ou real, e nele se posta como partícipe do processo, evidenciando um grau de 
envolvimento com o presente que traz à luz, lembranças, imaginações ou fatos. 

Na seqüência poética, mais uma vez o diálogo literário é travado com Fernando Pessoa. Se 
em Pessoa o próprio título do poema “Epitáfio de Bartolomeu Dias” 4, formaliza a história para em 
seguida, tratá-la poeticamente, Sophia, ao contrário, particulariza-a e segreda para que se possa recuperar 
o personagem. Pessoa: “Jaz aqui, na pequena praia extrema,/ O Capitão do Fim. Dobrado o Assombro,/ O 
mar é o mesmo: já ninguém o tema!/ Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro.” Sophia: “Ele porém 
dobrou o cabo e não achou a Índia/ E o mar o devorou com o instinto que há no mar” . 

                                                
4 O principal navegador da esquadra de Cabral era um marinheiro experiente, tendo sido o primeiro a chegar ao Cabo 
das Tormentas, como o denominou em 1488, ligando seu nome a um dos mais importantes acontecimentos da história 
das navegações. Não transpôs o Cabo em razão do motim dos tripulantes, levou os demais superiores da embarcação 
a optarem pelo retorno. Quando a armada de Cabral navegava em direção ao Cabo, após sua estada no Brasil , um 
forte temporal causou o naufrágio de quatro naus, estando entre elas a de Bartolomeu Dias. 
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Em “Deriva” há duas estrofes que são uma glosa li vre à Carta de Pero Vaz de Caminha. A 
exemplo do cronista-mor da armada portuguesa, a poetisa enleada pela paisagem natural, transmuda-se no 
cronista-mor de seu tempo para contar o que hoje seu olhar captou. E assim, diferentes raças surgem para 
compor o mapa das novas experiências oníricas. O mundo novo que traz aos portugueses o Éden, o 
Paraíso, não foi narrado anteriormente pelos descobridores, mas agora a poetisa transubstancia essa 
realidade num sonho ricamente adornado por uma natureza que lhe oferece todas as galas de um Paraíso 
visto ou idealizado: “Dos homens nus e negros contarei/ E de como não havendo já connosco/ Quem de 
seu falar algo entendesse/ Juntos dançámos p’ra nos entendermos”  

O oitavo poema de “Deriva” condensa os anteriores. Esplendor de uma criação a partir de 
seu olhar, conforme a poetisa declara sobre a constituição desse poema: 

 

À medida que os poemas iam surgindo ia-se decidindo em mim a vontade de os editar ao 
lado dos mapas da época, os mapas onde ainda é visível o olhar inicial, o deslumbramento 
perante o deslumbramento, perante a diferença, perante a multipli cidade do real, a 
veemência do real mais belo que o imaginado, o maravilhamento perante os coqueiros, os 
elefantes, as ilhas, os telhados arqueados dos pagodes. 
 

Dos dezenove versos do poema há treze aparições do verbo ver que estão particularizados 
na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, vi. A insistência anafórica reafirma a multiplicidade 
das coisas vistas pelo eu poético. Cristaliza o momento, defronta-se com o real e retoma o testemunho da 
poetisa. Entretanto, esse andamento afirmativo é quebrado no décimo sexto verso quando a poetisa 
contrapõe vi por não vi: Só o de Preste João não vi sinais.  

O poema se constrói por um movimento circular, recriando uma mútua interferência entre 
um passado nostalgicamente histórico e um presente que se manifesta, aos olhos da autora, como 
grandeza ainda não realizada. Nesse aspecto, a viagem em devaneio é a aventura em busca do mesmo 
reino que os navegantes buscavam na viagem histórica. Em Os Lusíadas, a narrativa é recheada de 
tormentas e desilusões, pois além do mau tempo no trajeto, os navegadores não encontraram o desejado 
reino do Prestes João5. Não há em “Navegações” tais temores, entretanto o eu lírico também não 
encontrou o tão cobiçado império cristão, contudo foi recompensado pelo império visual, e a imagem que 
se apresentou foi de uma autêntica e pacífica descoberta. 

 

VIII  
Vi as águas os cabos vi as ilhas 
E o longo baloiçar dos coqueirais 
Vi lagunas azuis como safiras 
Rápidas aves furtivos animais 
Vi prodígios espantos maravilhas 
Vi homens nus bailando nos areais 
E ouvi o fundo som de suas falas 
Que já nenhum de nós entendeu mais 
Vi ferros vi setas e vi lanças 
Oiro também à flor das ondas finas 
E o diverso fulgor dos outros metais 
Vi pérolas e conchas e corais 
Desertos, fontes trêmulas campinas 
Vi o rosto de Eurydice das neblinas 
Vi o frescor das coisas naturais 
Só o de Preste João não vi sinais 
As ordens que levava não cumpri 

                                                
5 Esse relato está posto na história portuguesa sobre o tema da grande aventura geográfica empreendida na Monarquia 
de Avis. “Desinteressando-se quanto possível das intrigas, compli cações e guerras européias, a monarquia de Ávis 
reali za a sua grande aventura geográfica: ocupação de um rosário de praças da costa atlântica do Marrocos, as quais 
asseguram o poli ciamento do oceano e da defesa das costas portuguesas contra a pirataria argelina, e se tornam centro 
de notícias sobre o interior do continente negro; achado das ilhas atlânticas do norte e do centro do oceano; périplo de 
todo continente negro até dobrar o cabo da Boa Esperança; viagem de reconhecimento através do norte da África para 
alcançar notícias de um vago império cristão, que era o de Prestes João ou Antiópia, e o caminho para Índia, a grande 
miragem da época.”  
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E assim contando tudo quanto vi 
Não sei se tudo errei ou descobri  
 

Percebe-se que o olhar lançado por Sophia em direção ao descobrimento, codificado em 
Navegações, não é o mesmo adotado no imaginário português do século XVI, nem é a epopéia 
camoniana, tão pouco se insere no projeto profetizador de “Mensagem” de Fernando Pessoa, embora se 
inclua numa tradição aberta por esses poetas. O registro do passado histórico é inquestionável, apesar de 
Sophia e seus predecessores, cada um a seu modo, construa a partir de suas especificidades e motivações. 

Navegações é uma “narrativa” híbrida � ���������	�
��� ístico-literária, parte histórico-políti ca �
que a poetisa lança mão para nos contar, além do feito e da gesta do grande império expansionista, o seu 
olhar. Tudo viu e sentiu nos mares orientais, mas a viagem real, em si, tem pouca importância em relação 
ao que seu olhar, pleno de alumbramento, abstraiu. Passado o encantamento, restam-lhe apenas partes de 
uma história a ser criticada e oniricamente vivida. O imaginário, nesse caso, é constituído tanto pelo 
campo das imagens oníricas bachelardianas, que se fazem representar pelas formas materiais, quanto do 
imaginário defendido por Maffesoli . Portanto, a junção das duas forças, real e imaginária, possibili ta uma 
simbiose entre o visível e o invisível, o cristal das águas e o lume do encantamento, a realidade e o sonho, 
numa tentativa de encontrar, por trás de imagens que se mostram, imagens que se ocultam. Em outras 
palavras, seria a revelação do imaginário na própria morfologia da paisagem. 

 

RESUMO: O espaço no momento da criação poética de “Navegações” é um espaço limítrofe entre a 
carnalidade geográfica e o ambiente metafísico. A junção dessas duas forças, real e imaginária, possibili ta 
uma simbiose entre o visível e o invisível, encontrando, por trás de imagens que se mostram, as imagens 
que se ocultam. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Espaço imaginário; espaço real; ambiente metafísico. 
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Dedicado “À memória do jovem pescador Lourenço São Miguel, morto sob um céu sem 
uma nuvem de começos de Janeiro de 1965 [a quem] eu, poeta, devo o meu poema ‘Morte ao meio-dia’, 
esta homenagem que, a um dos muitos desconhecidos mortos por nós no mar, alguém devia” e trazendo 
por epígrafe o sintomático extrato de Joyce, “Eu amo o meu país, pelos arenques juro que o amo/ Gostaria 
que vísseis quantas lágrimas a fio/ derramo ao ver cheio de emigrantes um comboio ou um navio", o livro 
País Possível, de Ruy Belo,1 publicado em 1973, em Lisboa, pela Assírio & Alvim, em seus Cadernos 
Peninsulares, põe em causa a noção de orgulho pátrio e a dolorosa desterritorialização intelectual do 
povo, decorrente das restrições ao livre pensamento, conseqüência nefasta do regime ditatorial português. 

Em 1973, Ruy Belo estava há dois anos exilado em Madri, lecionando português, pois em 
1967 candidatara-se a deputado pela oposição, tornando-se malvisto pelo regime ainda ditatorial, apesar 
da morte de Salazar em 1970. Volta a Lisboa somente em 1977, quando tenta uma bolsa do Ministério da 
Cultura, que lhe é negada, o que o leva a um obscuro emprego de professor de curso noturno de uma 
escola técnica em Cacém. Natural de S. João da Ribeira, nascido em 1933, morre com 45 anos, em 
Queluz, como o maior representante da poesia da década de 60, uma poesia perseguida pelo culto à 
linguagem e ao experimentalismo, mas em busca de uma nova espécie de engajamento, diante das 
mudanças por que atravessava o país, com a guerra colonial, as revoltas dos estudantes e a crise da 
ditadura.  

Ruy Belo publicara seu primeiro livro, Aquele Grande Rio Eufrates, em 1961, dez anos 
depois de seu ingresso na Faculdade de Direito de Coimbra, que concluíra em 1956. Nesse mesmo ano de 
1961 entrara na Faculdade de Letras de Lisboa e recebera bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, após 
ter obtido em Roma um diploma de doutorado em Direito Canônico pela Universidade de Sto. Tomás de 
Aquino, em 1958 e ter trabalhado no meio editorial lisboeta em seu retorno a Portugal. De formação 
católica, diz ele que, “no termo de dez anos de uma aventura mística” (pertencera à organização radical 
Opus Dei de 1951 a 1961), saíra “para a rua e para o dia-a-dia” com um “punhado de poemas” (Belo, 
2000, p.16), desiludido da religião e transportando sua inquietude para as lutas pela emancipação do 
povo. Na maior parte de sua vida de poeta e ativista atuou sob o poder discricionário da ditadura 
salazarista, cuja polícia política vigiava atentamente os intelectuais portugueses. Produto da década de 
1960, sua poesia no entanto não acompanha o estilo vanguardista que caracteriza colegas de geração 
como E.M. de Melo e Castro e Ana Hatherly. Também não se afina com as pesquisas de expressividade 
verbal perseguidas por nomes como Casimiro de Brito, Maria Teresa Horta, Fiama Hasse Pais Brandão 
ou Gastão Cruz. Esse refúgio na opacidade da linguagem poética indicia formas de driblar a mordaça 
imposta pelo regime. No entender do crítico Fernando Martinho, Ruy Belo “passa, afinal, ao lado destas 
orientações, praticando uma poesia abertamente discursiva”.2  Essa proximidade com a prosa o coloca, 

                                                 
1 BELO, Ruy. País possível. In: ___. Todos os poemas. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000. P.355-
398. 
2 MARTINHO, Fernando J. B. Modernismo, vanguarda e pós-modernismo na poesia 
portuguesa contemporânea. In: ___. Panorama da literatura universal. Lisboa: Círculo de 
Leitores, s.d. 
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porém, em situação duplamente visada: pela censura, a quem a comunicabilidade do verso deixa em 
alerta, e pelos círculos leitores de poesia, acostumados ao hermetismo e concretismo dos 
experimentalistas. 

País Possível é seu nono livro e nele se percebe com clareza a transição da aventura 
linguageira àquilo que o mesmo Fernando Martinho refere como um interesse particular “em tudo o que, 
como um deles disse, ‘desenvolva [o poema] para além dele’, o que será uma outra forma de acentuar que 
não é apenas um texto mas também algo que não se pode separar da vida”. 3 Essa atitude transparece já na 
dedicatória, em que o poeta paga um débito histórico a todos os anônimos trabalhadores que a aventura 
marítima portuguesa sacrificou na figura do jovem pescador Lourenço. Por outro lado, é reforçada pela 
epígrafe irônica de James Joyce sobre o amor a um país que expulsa seus filhos. Já no primeiro poema, 
“Morte ao meio-dia”, diz-se, iradamente, na nona e décima estrofes:  
 

O meu país é o que o mar não quer 
É o pescador cuspido à praia à luz do dia 
Pois a areia cresceu e o povo em vão requer 
Curvado o que de fronte erguida já lhe pertencia 
 
A minha terra é uma grande estrada 
Que põe a pedra entre o homem e a mulher 
O homem vende a vida e verga sob a enxada 
O meu país é o que o mar não quer 

 

O compromisso social dessa coletânea, no entanto, não se assemelha ao da poesia engajada 
de tendência socialista, dos tempos do neo-realismo em Portugal. O autor faz questão de frisar, no 
prefácio, que seu livro se compõe de poemas destinados a “serem uma reflexão sobre o próprio poeta e a 
realidade que o rodeia, de serem uma forma de intervenção, de compromisso, de luta por um mundo 
melhor [...] sem, por outro lado, o poeta pactuar com a demagogia, com o oportunismo que afinal 
representa não ver primordialmente na arte criação de beleza, construção de objetos tanto quanto possível 
belos em si mesmos, embora de difícil acesso porque a arte é difícil e precisa que, através da educação, da 
divulgação, da interpretação, quem a receba possa assim e só assim ter acesso a ela e assim se sentir vivo, 
vertical, e assim atuar, intervir”(p.361). 

A poética de Belo não é concessiva. Admite o esteticismo como fim, desde que vá além de 
si mesmo, adquirindo função emancipatória entre os leitores. Essa crucial interação entre arte e utilidade o 
situa na linha dos poetas horacianos do dolce et utile, não porque sua formação intelectual tenha passado 
pelos pátios do Vaticano, pelo pragmatismo de certos movimentos místico-religiosos, ou pela herança da 
poesia e da retórica latinas. Impele-o a constatação de que seu país vive “num estado de alienação ou 
alheamento”, em que haverá leitores que “talvez tenham dificuldade em compreendê-lo porque houve 
quem se empenhasse em que não compreendessem, nem pensassem, porque pensar é realmente um 
perigo, o maior dos perigos. Pensar, pensar como um homem que nasceu livre e quer morrer livre, leva 
depois inevitavelmente a atuar, a lutar contra qualquer forma de opressão”(p.361). 

Esse movimento de abertura da poesia para o povo repercute no poema “Versos do Pobre 
Católico”, em que a religiosidade portuguesa é associada a uma instrumentalização pelas elites 
governantes para fins de dominação ideológica. Entretanto, o leito estável da torrente de versos de sintaxe 
interna paratática, espécie poética de stream of consciousness, ainda é de reverência, como se ter “a fronte 
fria e dois olhos brilhantes” como a estátua de Nossa Senhora da Assunção que os fiéis festejam fosse 
sinal de reprovação da santa ante o abuso a que a submetem e possibilidade de que responda à singular 
oferenda do sujeito lírico: 
 

....................................................................................................... 
Nem palavras nem coisas tenho para teu altar 
e é hoje a tua festa agora é que me lembra ó senhora da assunção 
Venho como um gatuno – o que rouba de frente arrisca e puxa a faca, 
Não o político o industrial o presidente dos conselhos de administração 
-- depositar à superfície desse teu imenso olhar 
 

                                                 
3 Idem, ibidem, p.288. 
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poisado sobre os dias e os gestos e as águas na ressaca 
entre aromas e fumos esta enorme incorrigível distracção 
que me enche a vida o passo e o regaço e deixo finalmente transbordar 
.............................................................................................(p. 364-365) 

 

Ao poeta distraído compete dar palavras erráticas às coisas e aos lugares, não mais porque a 
poesia é arte de linguagem e deve trazê-la à vista do leitor com sua espessura e resistência, mas porque o 
espaço nacional em derrocada as requer e ao mesmo tempo as impede: é um “país sem olhos e sem boca” 
(“Lugar Onde”, p.365), “matéria para mais esquecimento” (p.366), que o poema deve reverter: 
 

....................................................................... 
Neste país do espaço raso do silêncio e solidão 
solidão da vidraça solidão da chuva 
país natal dos barcos e do mar 
do preto como cor profissional 
dos templos onde a devoção se multiplica em luzes 
do natal que há no mar da póvoa de varzim 
país do sino objecto inútil 
única coisa a mais sobre estes dias 
Aqui é que eu coisa feita de dias única razão 
vou polindo o poema sensação de segurança 
com a saúde de um grito ao sol 
combalido tirito imito a dor 
de se poder estar só e haver casas 
cuidados mastigados coisas sérias 
o bafo sobre o aço como o vento na água 
................................................................... 

 

O retrato do espaço social português sob os últimos momentos da ditadura militar é 
implacável, satirizando-se a naturalização do cotidiano opressivo, a onipresença da Igreja conservadora, a 
uniformidade apática dos dias, a atmosfera de silêncio amedrontado, mas nele a figura do poeta toma 
vulto, não como herói libertador, mas como mais um que é “coisa feita de dias” e que, no fluir do tempo, 
sofre “a morte pequenina celular e muito pessoal” como todos esses outros que não falam e não vêem. 

Para abalar essa inanidade do povo, à poesia cumpre o papel de reproduzir no verso os 
fragmentos da fala comum, alinhavados desalinhadamente uns aos outros, como nas conversas do dia-a-
dia, mas ao reverso. Em País Possível a ironia é a arma do poeta, a mais constante e contundente, 
invertendo parodicamente os saberes populares, como em “O Valor do Vento”(“Mas só hoje soube o 
verdadeiro valor do vento/ O vento actualmente vale oitenta escudos/ Partiu-se o vidro grande da janela 
do meu quarto”, p.371), ou a propaganda cristão-governista, como em “Soneto Superdesenvolvido”: 
 

É tão suave ter bons sentimentos 
consola tanto a alma de quem os tem 
que as boas acções são inesquecíveis momentos 
e é um prazer fazer bem 
 
Por isso se no verão se chega a uma esplanada 
sabe melhor dar esmola que beber a laranjada 
Consola mais viver assim no meio de muitos pobres 
que conviver com gente a quem não falta nada 
 
E ao fim de tantos anos a dar do que é seu 
independentemente da maneira como se alcançou 
ainda por cima se tem lugar garantido no céu 
gozo acrescido ao muito que se gozou 
 
Teria este (se não tivesse outro sentido) 
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ser natural de um país subdesenvolvido. (p.367) 
 

Apesar do pessimismo da representação da nacionalidade, a paisagem dessa poesia não é só 
povoada de indivíduos hipócritas a explorar a massa inerme. Há lugar para a euforia e para a esperança, 
para cantar os estivadores (“Só eles suam mas só eles sabem/ o preço de estar vivo sobre a terra/ Só 
nessas mãos enormes é que cabem/ as coisas mais reais que a vida encerra” , p.369), as casas (“Só as 
casas explicam que exista/ uma palavra como intimidade/ Sem casas não haveria ruas/ a ruas onde 
passamos pelos outros/ mas passamos principalmente por nós”, p.371), as crianças desenhando peixes no 
asfalto a giz (“Mas desenhem elas o que desenharem/ essa é a forma do meu país/ e chamem elas o que 
lhe chamarem/ portugal será e lá serei feliz”, p.367).  

A possibilidade de mudança exige, na concepção da voz que canta, a retomada da inocência 
da infância, a restituição do abrigo dos lares protetores, e a valorização do trabalhador, o que implica a 
queda do regime que, mancomunado com o catolicismo mais reacionário, por longas décadas conferira, 
embora falsamente, identidade e orgulho nacional ao povo, a preço da radicalização das diferenças 
sociais, da emigração para as colônias, do desenraizamento da população, da desmobilização popular e de 
uma economia falimentar. 

Aos olhos do poeta, Portugal poderia ser um país desenvolvido e igualitário, mas tanto o 
governo quanto o povo acomodaram-se mutuamente numa estabilidade fictícia, que expulsa, quando não 
anula pela morte, quaisquer vozes dissidentes. O recurso do exílio, seja ele forçado ou induzido, 
estabelece uma fronteira que se torna produtora de diferença, permitindo o discernimento do que seria o 
“país possível”, se vontade popular houvesse. Também propicia a distância protetora para o exercício da 
crítica, mas a custo da desterritorialização, não aquela promovida pelos transportes modernos, que 
remove os limites nacionais e globaliza, mas a que destitui a identidade, estilhaçando-a pelos vários 
lugares de exílio. 

Se estar em Portugal é motivo de aflição e luto para o sujeito lírico, viver longe do país é 
igual tormento. Em “Nada Consta”, ergue-se a voz poética do exilado, com um sentimento de perda que 
as palavras não conseguem recuperar:  
 

........................................................ 
Quando as coisas se erguem contra o homem 
se eriçam agressivas contra ele 
nem ao poeta basta o parapeito das palavras 
Eu, por exemplo homem de pouco tempo 
trazido pelos dias aqui estou/ 
Continuo a dizer: se alguma coisa há 
que podias perder e ainda não perdeste 
de que já a perdeste podes estar certo  
Falta-me a folha cinco  
.......................................................(p. 372) 

 

O mesmo desgarramento se ouve em “Primeiro Poemas de Madrid”, em que o sujeito lírico 
convoca a todos para que espantem a solidão com o verso, evocando Kafka, Rilke, Unamuno, Cinatti, 
entre outros solitários, seja pelo absurdo da existência, pela inapreensibilidade da transcendência, seja 
pela dis tância intransponível. Afinal, no exílio, carrega-se o peso do país natal, onde estão os “humilhados 
e ofendidos”, a quem a poesia deve dar voz: 
 

.......................................................... 
Além de que não há nem tu nem eu falso problema 
há os sem pão e os sem sobremesa 
e até sem portugal questão antiga 
Assim se nos venderam os países  
peregrinos e hóspedes em outras terras 
nelas lançamos nossas viscerais raízes 
Mas o país está dentro de nós 
o país somos nós pois passa por aqui 
passa por nós os de auscultar palavras 
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essa guerra civil inevitável 
........................................................ (p.376) 

 

Seja para os exilados ou para os que ficam, a questão é a mesma, Portugal não há, pois “o 
país que tinha já de si pequeno/ fizeram-no pequeno para mim/ os donos das pessoas e das terras/ os 
vendilhões das almas no templo do mundo”(“Peregrino e Hóspede sobre a Terra”, p. 277). Se o exilado 
vagueia de lá para cá, se pode estar na Capela Sistina, dirigindo-se ao Jeremias de Miguel Angelo (“Eu 
sei que pensas jeremias eu vejo essa mão/ na exacta posição em que a coloca aquele que pensa/sob o 
peso que pesa o facto de pensar/ e de levar tamanho peso na cabeça”, “Diálogo com a Figura do Profeta 
Jeremias Pintada por Miguel Ângelo no Tecto da Capela Sistina”, p.378), ou, na Grécia, relembra que “o 
desafio de antígona e de prometeu/ é hoje ainda o nosso desafio/ embora como um rio o tempo haja 
corrido” (“Do Sono da Desperta Grécia”, p. 380), todas as paisagens servem-lhe de acicate, pois tanto a 
errância de viajante despatriado quanto a história desses lugares percorridos acentuam o valor da 
liberdade.  

É assim como o poema “No Aniversário da Libertação de Paris” (p.381-382), em que se 
glorifica a resistência dos civis franceses, a altivez dos mártires guerrilheiros ante a brutalidade nazista, 
contra um silenciado, mas implícito, pano de fundo da conformidade do povo português. O mesmo ocorre 
com “Um Rosto no Natal”, em que a visão de um nicaragüense, após o terremoto de Manágua, no dia de 
Natal, faz ver ao sujeito lírico a face do sofrimento a clamar por justiça, enquanto, incompreensível, “o 
deus que cria/consentia em seu dia o terramoto de manágua” (p.385). Igual atitude de protesto acontece 
em “Saudação a um Yankee: (p. 382), em que ao ex-soldado da Gu erra do Vietnã, a quem falta uma 
perna, o sujeito lírico se desculpa pelo olhar ríspido, enquanto lhe pondera que “a tua perna morta não 
termina já na bota/ no símbolo brutal desse poder nos dólares dissimulado/ e muitas vezes muito longe 
assegurado apenas/ para cobrar apenas na precária vida de um instável asiático/ o preço de um charuto 
sonhador fumado num escritório em nova york”(p.383). 

A consciência do exilado, entretanto, por mais que anseie pela terra natal, por um país livre, 
independente e justo, pelo próprio distanciamento e a dor de sentir-se desenraizada se torna lúcida o 
suficiente para perceber que palavras e papéis não substituem a ação. A expressão do desespero pela 
impotência do sentido que se encerra nos atos de linguagem irrompe nos versos anafóricos e iterativos de 
“Um Quarto as Coisas a Cabeça”: 
 

................................................................................... 
Hei-de passar a merda desta vida à procura de papéis?  
Sempre entre mim e ao que chamam coisas há-de haver palavras 
e dirão que há-de haver não só algum sentido para as coisas 
mas um sentido seja ele qual for para a merda da vida 
.................................................................................. 
E ter eu de passar a vida à procura da chave 
e procurar abrir e não saber da chave 
e não existir nunca a porta ou chave 
e chave ser palavra ambígua ter sentido 
e haver muitas palavras e muitíssimos sentidos 
e a vida ser só uma e ser a vida 
e haver mãos para as coisas gestos para as mãos 
e não haver que porra uma saída 
E esta cara esta cabeça susceptível de ser vista 
e tudo quanto faço interpretado e comentado 
e haver nomes e eu ser isto e não aquilo 
e eu sentir-me em nomes encerrado 
................................................................................. (p.384) 

 

Não encontrar as chaves é querer continuar preso, é defender-se da ameaça da experiência 
direta da ação, atitude que atormenta o intelectual, para quem o pensamento é o mundo. Para o poeta, a 
linguagem torna-se também espaço de exílio, pois nomear é dar sentido à coisa, mas ao mesmo tempo 
perdê-la. Poetar não é, pois, o caminho de regresso. Dar nome é demarcar, encerrar, mas igualmente é 
deixar-se invadir pela (in)compreensão do outro. Se, como dizia Sartre, o inferno são os outros, o eu se 
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sente tão esmagado pelo que dele dizem, pelas identidades que lhe conferem e que lhe desconstroem a 
pretensa unidade, que anseia, não pelo retorno à pátria, mas pela paz da morte. 

Daí que num poema sarcástico e profundamente desolado como “Odeio Este Tempo 
Detergente”, dê asas a sua indignação ante a poesia que se vende ao mercado publicitário, alegoria de um 
“o tempo português que alguma vez até em camões vê/ o antecessor e criador de coisa como a nato/ com 
a profética visão de quem consegue conceber tal obra/ bem pouco literária por sinal e só possível graças 
à visão/de quem com um só olho vê as coisas quatrocentos anos antes” (p.386).  

A possibilidade de regresso ao espaço da pátria estaca no poema final, “Pequena História 
Trágico-Terrestre”, elegia para um sujeito lírico desesperançado, a quem sobra a ironia e, a contragosto, o 
dever da denúncia se impõe sobre a fruição da beleza. A certa altura desse longo lamento por Portugal, 
diz o poeta: 
 

........................................................................ 
Em vez de renegar a nacionalidade não será melhor 
sondar o insondável oceano que separa 
homens privados da sua condição de portugueses 
por décadas sovados humilhados arrasados 
esquartejados esquadrinhados reduzidos a bocados 
dos dezassete mil assassinados da comuna? 
Como é possível consentir na vida 
sem pelo menos lhe imprimir a marca do polegar? 
Ou invencivelmente não nos repugnará 
aceitar mais mentiras que as estritamente necessárias? 
Porco adomecido do eça não será a nossa pátria? 
Mas a terra é pequena e não é grande a gente 
Desde o tormento metafísico de antero 
até o dies irae destes dias 
em que mãos desabrocha algum possível portugal?  
....................................................................... (p.395) 

 

A interrogação do sujeito lírico não encontra eco. Portugal continua impossível, perdido na 
própria história remota e incapaz de contemplar sua face contemporânea, de nação em crise, tanto interna 
quanto externamente. O poema termina com o reconhecimento da completa ausência de perspectiva para 
o sucesso de uma militância poética: “Desculpa ó meu amigo eu nada sei/ Diz-me: que há? Quem sou? 
Quantos são hoje?/ Que não está bem. Que sou incoerente/ que eu devia ter um sítio para as coisas/ Não 
sei. Tu tens razão. Eu realmente”(p.398). 

Como peça significativa da poesia pós-moderna portuguesa, Pais Possível apresenta as 
características típicas da poesia pós-1960: ainda se vale das montagens por fluxo associativo, das profusas 
alusões culturais, à poesia, às artes, à política e à história, recusa o verso medido por regularidades, 
trabalha as sonoridades por repetição posicional, acolhendo o legado dos modernistas. Entretanto, 
diferencia-se das vanguardas poéticas ao engajar-se num projeto participativo, com o fito de implodir a 
indiferença da sociedade de massa, que neutraliza a informação e é avessa à politização. 

A contrapêlo dessa inércia, a poesia pós-moderna enfatiza o sujeito e a confessionalidade, 
para aproximar-se do hiperindividualismo imediatista do cidadão, que vive à deriva, sem senso histórico e 
só absorve o presente. O poeta, para afetar essa espécie nova de público leitor, transforma sua existência 
em espetáculo, como faz Ruy Belo com suas vivências de ex-católico e de político auto-exilado. Ao gosto 
de seu tempo, olha a História portuguesa como um passado a ser recortado e trazido para o presente, 
como se o tempo não existisse, colado pelo processo da intertextualidade e da montagem surreal. Tudo 
pode conviver no mesmo verso: pensamento, exortações, diálogo, citações, fatos, comentário, 
interrogações, exclamações, assim como na mesma subjetividade confluem amor e ódio à pátria, desejo 
de revolução e vontade de autodestruição, cinismo anticatólico e devoção mística, provocação ao leitor e 
desprezo pelo povo conformista. Tanto o confessionalismo quanto a pretensa abertura da linguagem 
mostram-se simulacros, modos de uma poética antimimética, pois a sintaxe interna dos versos e das 
estrofes confunde os segmentos frasais, tornando-os opacos, e as dores e revoltas do sujeito lírico são 
cuidadosamente afeiçoadas pelo poeta para darem a impressão de espontaneidade e realismo. O 
inacabamento e a seqüência incongruente são estratégias de embalagem do produto poético – tornadas 
reconhecíveis e apreciadas pela estética moderna --para trazer o leitor para dentro do texto, de modo a que 
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complete e/ou reorganize o sentido, acabando por abandonar, pela fusão com o sujeito lírico instável, mas 
lutador, sua própria condição de consumidor conformista. 

Assim a poesia de Ruy Belo cumpre a intencionalidade de seu autor: sem renúncia à 
potência estética da palavra, delineia e ilumina uma área de sombra da História de Portugal, a dos anos de 
crise do regime ditatorial, em que o país, apegado a uma identidade histórica em falência, entregava-se ao 
conformismo, enquanto radicalizavam-se as desigualdades e se gestava o “país possível” nos sonhos dos 
patriotas. O espaço da sua poesia simula o distanciamento do exílio, para da ação que é a linguagem, 
alcançar o efeito da constituição de uma outra identidade nacional, mais desejável. 
 

RESUMO: Discutindo a poesia de Ruy Bello em País Possível, verifica-se como o poeta questiona a idéia 
de pátria e a desterritorialização intelectual do povo, decorrente das restrições à liberdade de idéias, 
operadas pela ditadura portuguesa. Constata-se que, nessa poesia, o sujeito lírico se confunde com a 
figura do poeta, como mais um que sofre “a morte pequenina celular e muito pessoal” que acomete seus 
concidadãos. Reagindo a essa inércia, os versos de Bello, de vertente pós-moderna, enfatizam o sujeito e 
a confessionalidade, para aproximarem-se dos que vivem à deriva, sem senso histórico, atados a um 
presente vazio. Olham a História portuguesa como um passado a ser recortado e trazido para o presente, 
como se o tempo não existisse, colado por processos intertextuais e de montagem surreal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ruy Bello; País Possível; poesia pós-moderna portuguesa; engajamento pós-
moderno; desterritorialização intelectual.  
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Tenho a experiência de ser um tradutor livre, e um autor com livre arbítrio. Mas aqui a 
liberdade por que optei traduz-se na liberdade de ir no rasto do poema até encontrar o autor 
sentado próximo do texto, e falando para mim. É, sem sombra de dúvida, um devaneio que 
estou a ter, um devaneio de tradutor que é também autor. 
Maria Gabriela Llansol 
 

Tendo publicado seu primeiro livro em 1962, Os pregos na erva, Maria Gabriela Llansol, 
depois de um intervalo de 11 anos, dá à luz seu segundo livro intitulado Depois dos pregos na erva 
(1973). Daí em diante suas publicações dão-se a ver seguidamente, divididas em duas trilogias: 
“Geografia dos Rebeldes” e “O litoral do Mundo”. A primeira trilogia é constituída por O livro das 
Comunidades (1977), A Restante Vida (1983) e Na Casa de Julho e Agosto (1984); a segunda, pelos 
livros Causa Amante (1984), Contos do Mal Errante (1986) e Da Sebe ao Ser (1988). Além das duas 
trilogias dois diários também foram lançados: Um Falcão no Punho (1985) e Finita (1987). 

Em 1990, Maria Gabriela Llansol escreve Um Beijo Dado Mais Tarde e por ele recebe o 
Prémio da Crítica de 1990 e, da Associação Portuguesa de Escritores, o Grande Prémio do Romance e 
da Novela de 19901. Continuando em ordem cronológica vieram Lisboaleipzig I: o encontro 
inesperado do diverso  (1994), Lisboaleipzig II: o ensaio de música (1994) e dois livros-carta: Amar um 
Cão (1990) e Hölder, de Hölderlin (1993). Em 1997, um terceiro diário foi publicado: Inquérito às 
Quatro Confidências; em 1998, Ardente Texto Joshua; em 2000, Onde vais drama-poesia? e 
Cantileno; em 2001, Parasceve; em 2002, O Senhor de Herbais. Por fim, em 2003, O começo de um 
livro é precioso e O jogo da liberdade da alma . 

Mas é só a partir de 1995 que Maria Gabriela Llansol dá mostras de desenvolver uma 
outra atividade que não exclusivamente a de escritora. Neste ano sai sua primeira tradução: Bilhetinhos 
com poemas, de Emily Dickinson, publicada pela Editora Colares. Vale ressaltar que Llansol se 
aventura inicialmente usando o pseudônimo de Ana Fontes e, a não ser pelo brilhante prefácio de A. 
Joaquim (Augusto Joaquim), nada mais revela-nos que é Llansol a tradutora do livro. Diz A. Joaquim 
no referido prefácio da tradução dos textos de Emily Dickinson:  

 

Salvo erro ou omissão ainda, só um escritor português se lhe refere como figura da sua 
obra. Refiro-me a Gabriela Llansol, num excerto do seu diário, com data de 9 de Julho de 
1979, em Jodoigne, na Bélgica, e inserido em Um Falcão no Punho, publicado em 
Lisboa, em 1985, pelas Edições Rolim. (...) No referido diário, a Dickinson está de visita 

                                                                 
1 Tendo já recebido o Prémio Casa de Mateus de 1985 por Um Falcão no Punho e o Prémio Inasset de 
1986 por Contos do Mal Errante. 
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aos Bronte e o referido fragmento termina dizendo que ‘trabalhava sem falar e, ao fim 
do dia, tinham-se esquecido que ela existia; apenas se via, sem quaisquer raízes, o 
resultado do seu trabalho’. (...) Na obra da Gabriela Llansol volta contudo a aparecer. 
No seu último livro O Ensaio de Música. É a figura de jovem mulher que se confronta, 
na cena do Cabo Espichel, com Baruch Espinosa. E é, em grande parte, sobre ela que se 
molda a figura de Infausta, amante heteronómica de Aossê. (A. Joaquim, 1995: 6) 

 

Mais adiante há uma outra referência explícita a Llansol: “(...) ter-se-á uma ideia do que 
seja articular diferenças. O ‘encontro inesperado do diverso’ como lhe chama Gabriela Llansol”. (A. 
Joaquim, 1995: 22) Mas estas são as únicas passagens que mencionam diretamente o texto de Llansol, 
além de denunciarem o autor do prefácio como alguém que possui um conhecimento, uma intimidade 
com a obra de Llansol. 

Em nenhum dos livros publicados posteriormente há indicação de que Bilhetinhos com 
poemas, de Emily Dickinson, é uma tradução de Llansol. Esta é também a única tradução de Llansol 
que sai publicada por outra editora que não a Relógio D’Água, como as posteriores, mas pela Editora 
Colares, conforme dito.  

Concomitantemente, mas sem uso de pseudônimo algum, Llansol traduz Sageza , de 
Verlaine (1995). A seguir Frutos e apontamentos, de R. M. Rilke (1996), O rapaz raro , de Rimbaud 
(1998), O alto voo da cotovia, Thérèse Martin, de Lisieux (1999), Mais novembro do que setembro , 
Apollinaire (2001) e Últimos poemas de amor, de Paul Éluard (2002).  

Interessa-nos aqui examinar a questão da tradução em Maria Gabriela Llansol; 
detidamente, analisar O alto voo da cotovia, de Thérèse Martin, de Lisieux (Santa Teresa do Menino 
Jesus e da Santa Face) à luz de um texto que é referência constante no âmbito dos estudos teóricos 
sobre tradução: “A Tarefa do Tradutor”, de Walter Benjamin. O ensaio de Benjamin, escrito em 1921, 
foi utilizado como prefácio de um conjunto de traduções de alguns poemas dos Tableaux parisiens de 
Baudelaire, publicados em 1923. 

Exceto Bilhetinhos com poemas, de Emily Dickinson, que tem o prefácio assinado por A. 
Joaquim, todas as demais traduções de Llansol têm seus prefácios assinados pela própria tradutora. São, 
por vezes, fragmentos do Diário de M. G. Llansol, cartas, textos que datam daquele período da tradução, 
ou não, às vezes anteriores, mas em todos eles encontramos uma reflexão sobre a tarefa do tradutor, sobre 
as dificuldades e os encontros decorrentes da tarefa de tradução. Em Sageza , tradução que é publicada 
também em 1995, por exemplo, Llansol, no prefácio que data de 13/I/95 (Acompanhando Verlaine ––– ), 
reflete sobre que título atribuir ao livro, considerando o original, Sagesse: 

 

______________ traduzir poemas, fez-me refletir em poema. O livro chamava-se 
Sagesse, era de Verlaine, e sozinho sobre a mesa aproximava-se da minha língua, que eu 
tomo por fulgor. (Llansol, 1995: 7) 
(...) É-me pedido que eu traduza Verlaine, é-me pedido que eu defenda as árvores 
exprimindo o meu sentimento de abandono por elas e, antes de tudo, esta manhã, trabalho 
na transumância de um poema, é-me pedido que eu traduza, neste país derrubador de 
árvores, a palavra luminosa, dobrada sobre si mesmo, difícil ______ Sagesse. 
Sagesse é o título do livro. Obviamente não posso traduzi-la por sabedoria (...). Não a 
posso traduzir por sabedorias, desarticular a palavra em saberes práticos, no plural que 
torna obscura a unidade. Abro o sentido do livro, a ondulação fluente dos contrários e, 
através dele, quase encontro Verlaine, como ele gostaria de ser reconhecido por mim – 
num alto, olhando uma cidade, sentado debaixo de uma árvore. Nada sei do Paraíso, vejo 
apenas um ponteiro girando no mostrador das horas, seccionando o dia em ramos 
frondosos de poemas. Que fazer senão tornar as imagens cada vez mais simples, Sageza é 
diferente de sabedoria, e contém mais – contém mais o quê? (...) Será a palavra Sageza  a 
justa para enunciar o livro? Sagaz na sabedoria é o caminho por onde vai a palavra –– e 
encontra uma clareira onde eu suponho que alcancei estes poemas, com o desejo 
profundo de obedecer às suas regras. (Llansol, 1995: 7-8)  

 

Ou ainda no prefácio da tradução que faz dos poemas de Rilke que, a bem dizer, consiste 
em um fragmento do seu Diário, datado de 13 de setembro de 1995, quando reflete sobre a possibilidade 
de uma justeza na tradução do título: 
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II- Todos os autores que eu amo formam um labirinto no seu texto. São um só, potência 
magnífica que o jardim do pensamento permite, ou O Vergel. Seria o título justo para 
estes poemas. E, no entanto, já que traduzo, preferi outro ––– Dívida de Coração à 
França. Rilke escreveu-os, sendo um grande escritor da língua alemã, directamente em 
francês, pelo simples movimento singular de uma palavra que invejava na língua alheia – 
e que o atraía. Diz-se que, com eles, pretendia também justificar o seu pedido de 
naturalização como suíço. Seja. Respeitei-lhe o movimento, tanto mais que, se soubesse a 
minha, também teria invejado vergel, como traduzi, no lugar de pomar. (Llansol, 1996: 8-
9)  

 

Por falar em títulos, chama a nossa atenção o título que Llansol atribui ao prefácio de O 
alto voo da cotovia: “Um jardim entre oliveiras”. Neste prefácio, dividido em cinco partes, a tradutora 
começa lembrando-se que Thérèse Martin surgiu-lhe há muito, no tempo remoto das primeiras leituras: 
 

___________ de facto, Teresa Martin surgiu-me na casca de uma árvore – há muito tempo 
–, quando eu ainda não trabalhava o texto mas ele, através do que eu lia, já trabalhava por 
mim. Era a hora das primeiras leituras, na Beira Interior, e, na nossa modesta casa de 
família, com jardim-olival, eu arrancava pequenos fragmentos dos troncos das árvores para 
os tornar pães do imaginário _____________ enquanto lia. (Llansol, 1999: 7) 

 

Nesse ato de rememorar seu nascimento para o mundo das letras, ela se recorda de sua 
vinda ao mundo:  

 

Eu não devia ter nascido. 
Ou, mais exactamente, aos olhos de minha avó Maria, a avó dos olhos azuis, eu deveria ter 
nascido, mas não de minha mãe. O meu pai casara erradamente. E o seu acto, imperdoável 
e irreversível, introduzira um ‘modestamente’ na casa de família. Deveria haver uma 
grande casa que não havia, um pomar enorme que era inexistente. As árvores deviam ser 
oliveiras e este ‘deviam’ nada deve à ordem familiar das ambições, nasce apenas da minha 
memória que se lembra que havia figueiras e oliveiras no quintal e não imagina que Teresa 
Martin me surgisse na casca de uma figueira. (Llansol, 1999: 7-8) 

 

Chega a ser intrigante o aparecimento de Thérèse Martin. Por que haveria ela de surgir para 
Llansol exatamente na casca de uma figueira? Se, como ela mesma diz, a figueira “é a árvore das traições, 
tem má sombra” (Llansol, 1999: 8)?2 Dentre as várias simbologias de figueira , há a de que “a figueira, 
assim como  a oliveira e a videira, é uma das árvores que simbolizam a abundância, tendo, porém, também 
seu aspecto negativo: quando seca, torna-se a árvore do mal” (Chevalier e Gheerbrant, 1995: 427). 
Interessante destacar que tanto a figueira quanto a oliveira e a parreira aparecem aqui no prefácio de 
Llansol: “Teresa lançava imagens, e Témia ia buscá-las. Batiam na casca de uma oliveira e ressaltavam. 
Enroscavam-se na parreira que cobria o poço e confundiam-se com os cachos em formação”. (Llansol, 
1999: 9) 

Quanto à figueira, ela “simboliza a ciência religiosa” (Chevalier e Gheerbrant, 1995: 427). 
Daí, talvez, podermos compreender que Teresa Martin surja para Llansol na casca de uma figueira, sendo 
a doutrina de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face a pequena via, o singelo caminho, por meio 
do qual se deve buscar “a excelência da virtude nas pequenas coisas” (Chalon, 1997: 12). 

“No esoterismo islâmico a figueira é associada à oliveira, para significar as dualidades de 
diversas naturezas.” (Chevalier e Gheerbrant, 1995: 427) Também da natureza humana, conforme Llansol 
nos faz ver:  

 

eu decidira, 
ou o texto decidia por mim, 

                                                                 
2 A respeito da maldição da figueira ler nas Sagradas Escrituras: A figueira seca (Mt. 21, 18-22); A 
figueira estéril (Lc. 13,6-9) e A figueira amaldiçoada (Mc. 11, 12-14). 
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que não havia famílias. Mas apenas seres, feitos em parte de figueira e, em parte, de 
oliveira. (Llansol, 1999: 9) 

 

A figueira simboliza ainda a imortalidade e o conhecimento superior, sendo que, para os 
chineses, a imortalidade não pode ser concebida senão através do espírito e do conhecimento. (Chevalier 
e Gheerbrant, 1995: 427). Conhecimento superior de Thérèse Martin, que desde a mais tenra infância 
demonstrara3 e que ficou imortalizado nos seus manuscritos (A, B e C) que Llansol, desde menina, lê, 
ainda que sem qualquer fé. Imortalidade de Thérèse Martin que Llansol, com seu trabalho, (como 
tradutora, vertendo os textos da santa do francês para o português, como autora, abrindo seu texto ao dela, 
transformando-a em figura4 em Ardente texto Joshua, participante de sua comunidade de escritura) trata 
de sustentar. A tradução, como a leitura, não será um modo de prolongar e amplificar a voz iniciada? 

Chevalier e Gheerbrant citam Jean Servier e dizem que ele chega à interpretação simbólica 
de figo, ao acrescentar:  

 

cheios de uma infinidade de sementes, os figos são um símbolo de fecundidade e, a este 
título, são a oferenda geralmente depositada nos rochedos, nas termas e nos santuários dos 
espíritos guardiães e dos Invisíveis: oferenda essa da qual pode compartilhar o viajante 
necessitado, porque ela é a dádiva do Invisível.  (Chevalier e Gheerbrant, 1995: 428) 

 

O figo: fruto que é dádiva do Invis ível, como a própria Thérèse Martin, presente do 
Imperceptível, dom do Obscuro Escondido. 

A oliveira é considerada uma Árvore abençoada, ligada à Luz, posto que o óleo da oliva 
alimenta as lâmpadas. (Chevalier e Gheerbrant, 1995: 657) Daí as palavras de Llansol no prefácio:  

 

(...) porque num jardim entre oliveiras e figueiras ___________ figos lampos de onde 
escorre um fio de azeite. Por exemplo, há amore e um fio fatal, há um jesus (o seu único 
amado) e um fio de sangue, 
uma cruz, dizia Teresa, 
uma paixão e um fio de alma, um céu de onde escorrem pecadores, um poema de onde 
saem corpos incompreendidos, por não os entender e por não os poder conter _______ sorte 
mía e si crudele. 
 
Estranhas       e servem para ser lidas a brincar       no olhar, no ouvido que tenha ouvido, no 
ouvido aberto por onde escorra      na voz sussurrante que se extingue como um fio de voz 
(...)  (grifos meus) (Llansol, 1999: 10-11)  

 

Fio de azeite, fio de sangue, fio de alma, fio de voz. Nesse encadeamento, nessa 
continuidade os significantes deslizam, escorrem azeitados e com os vários fios o texto vai sendo tecido5, 
entrelaçado continuadamente. 

É portanto aqui, entre figueiras e oliveiras, neste jardim que o pensamento permite, que 
Teresa e Témia6, a rapariga que temia a impostura da língua, se encontram lado a lado, legentes e 
companheiras.  Llansol rememora em seu prefácio esta companhia de Thérèse: 

 

Lia, 

                                                                 
3 Como, por exemplo, aos quatro anos Thérèse explica a sua irmã Céline, então com 8 anos, a 
“Onipotência” de Deus: “Celina dizia, outro dia: ‘Como pode Deus caber numa hóstia tão pequenina?’ A 
pequena lhe respondeu: ‘Não é tanto de admirar, uma vez que Deus é Todo-poderoso.’. ‘O que quer dizer 
Todo-poderoso?’ ‘Ora, mas é fazer tudo o que ele quer!’ (TERESA DO MENINO JESUS, 2002: 59) 
4 A respeito do conceito de figura  ler “Génese e significado das figuras” em Um falcão no punho, 1985, 
p. 130-131. 
5 Cf. comentário sobre etimologia de “texto” in: BARTHES, Roland. O prazer do texto. p. 83. 
6 Uma das figuras de Llansol. Rebecca Carneiro considera Témia “facilmente identificável com a autora”. 
(Carneiro, 1997: 59) 
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da biblioteca do meu primo Alexandre,      de onde eram  trazidos, como companheiros de 
criança sozinha, os mais desvairados livros,     uma obra de encadernação vermelha, 
História de Uma Alma , como se chamava. Escrita por Teresa de Lisieux que, só mais tarde 
soube ser a santa de que minha avó era devota. (...) 
Era uma leitura sem qualquer fé. Não retive sequer que se tratava de uma freira. Havia um 
Jesus como para mim havia um Leão, o filho do caseiro, mas que esse Jesus fosse aquele a 
quem minha avó me ensinava a rezar não fazia parte das minhas associações. Mas Teresa 
fora uma rapariga grande, vivera coisas como elas vivem, e Témia, com seis anos jogava 
ainda entre oliveiras e figueiras, à beira do poço. Quando volto lá, no entanto, vejo duas 
crianças brincando. Não há entre elas grande diferença de idades. A outra tem uns 
pequeninos seios e eu, não. (...) Não seríamos companheiras de suspeita. Entre nós 
tínhamos decidido. (...) 
Tínhamos decidido que não haveria desventura. (Llansol, 1999: 8-9) 
 

Companhia de criança sozinha, a leitura, possibilita o encontro de “Teresa e Témia”, 
desmanchando qualquer diferença entre elas que pudesse ser obstáculo a esse encontro. São, 
simplesmente, duas crianças brincando entre figueiras e oliveiras, à beira do poço. Brincando com as 
imagens, com as palavras, ainda que em língua estrangeira, desconhecida, diante das quais ambas ficavam 
abismadas.     

 

Teresa lançava imagens, e Témia ia buscá-las. Batiam na casca de uma oliveira e 
ressaltavam. Enroscavam-se na parreira que cobria o poço e confundiam-se com os cachos 
em formação. Rebolavam sobre o muro que dava para o Largo da Estação, e caíam. Témia 
corria. Dava volta à cerca e ia ver se tinham partido ou magoado. Estariam sempre 
condenadas ao pó como cromos. Mas o mais empolgante era quando se metiam pela 
grafonola onde os ‘his master’s voice’ cantavam o júlio césar de haendel, o granada de 
agustin lara, o romeu e julieta de gounod, os tus ojillos negros de falla, a manon lascaut de 
puccini, o core’ingrato do mesmo, e tantos outros.      Vejo-os à distância 
 
é possível que troque os títulos como então certamente trocava letras e música por me 
falarem em línguas que eu não sabia. Meu pai vinha e dizia que ‘a menina não precisa de 
saber’, referia-se às letras. ‘A música chega’, ele que reproduzia com fulminante facilidade 
tudo o que ouvisse. Mas, se o ouvido dele corria para os sons, o meu e o de Teresa partiam 
à desfilada pelas palavras. E algumas havia 
 
que nos deixavam perplexas, (...) (Llansol, 1999: 9-10) 
 

Depois, tudo torna-se esquecimento. É o que Llansol diz. Até mais adiante ela traduzir, em 
sentido lato, essa lembrança:  

 

Minha companhia de um único verão, ficou esquecida na solidão de Témia. E a própria 
Témia ficou esquecida em mim com um punhado de palavras  estranhas no bibe. 
Até que (muito mais tarde) regressei a ela, e a vi 
 
projectar por meio do olhar, para o espaço interior e exterior, os contornos de um livro, 
mas, agora, eu já sabia 
que, estranhas, são todas as palavras. (...) 
Estranhas        e servem para ser lidas a brincar (...). (Llansol, 1999: 10) 
O teu [coração],    escondeste-o nos poemas e nas palavras estranhas que utilizas. Escreves 
Deus e não sabes o que é. Escreves vale de lágrimas 
céu 
divino-pai 
paraíso 
carmelo 
corte celeste 
pecadores 



672     ENTRE OLIVEIRAS E FIGUEIRAS: UM ENCONTRO DE THÉRÈSE DE LISIEUX E MARIA GABRIELA 
LLANSOL 

felicidade 
eleitos  
anjos 
divino 
e nenhuma dessas palavras dizem o que parecem. São estranhos de passagem. (Llansol, 
1999: 12-13) 

 

Traduzir palavras estranhas, sabendo de antemão que “o texto era contestável na fidelidade 
ao que ela [Thérèse] realmente escrevera” (Llansol, 1999: 8), que Pauline (irmã de Thérèse) foi a que 
“recolheu da santa as palavras, a correspondência e os manuscritos, traficou suas palavras” (Llansol, 
1999: 14). Essa é a tarefa a qual Llansol se lança em O alto voo da cotovia: traduzir, por intermédio de 
seus poemas, a grande trajetória desse pequeno pássaro que é Teresa do Menino Jesus e da Santa Face.  

Em seu ensaio “A Tarefa do Tradutor”, a primeira questão que Walter Benjamin nos coloca 
é se “uma tradução é feita para os leitores que não compreendem o original”, pois esta “parece ser a única 
razão que se teria para repetir o ‘mesmo’” (Benjamin, 1992: v). Mas sabemos, “segundo uma superstição 
amplamente difundida”, que “todas as traduções traem seus inigualáveis originais”; o que “é expresso 
pelo conhecido trocadilho italiano, ‘Traduttore, traditore’” (Borges, 2001: 64) Ou seja, sempre que a 
tradução pretende servir ao leitor ocorre a “má tradução”, pois, na ânsia de comunicar, comunica apenas a 
comunicação, algo de inessencial portanto, já que, segundo Benjamin, a obra de arte não visa a 
comunicação7. Daí a definição benjaminiana da má tradução: “uma transmissão inexata de um conteúdo 
inessencial” (Benjamin, 1992: vi). 

Para Benjamin, “a tradução é uma forma” e, para apreendê-la enquanto tal, deve-se retornar 
ao original, pois “nele está encerrada a lei de sua traduzibilidade” que aponta para duas questões: “dentre 
a totalidade de seus escritores, tal obra encontrará, em algum momento, tradutor adequado?” (Benjamin, 
1992: vi). Ou seja, já existe o leitor à altura de traduzir tal texto? E a outra é: a obra permite e também 
exige tradução? 

A. Joaquim, em “Como começam as cidades”, dizendo da tradução que “Ana Fontes” faz 
de Emily Dickinson, acrescenta ainda uma outra questão, que ele considera a magna:  “Ia finalmente 
poder ser lida. Mas outra questão, a magna, ia pôr-se de ora em diante: quem se disporia a escutá-la e a 
lê-la no que ela escrevera?” (A. Joaquim, 1995: 10) 

Na tradução de O alto voo da cotovia, Maria Gabriela Llansol mostra-se “uma leitora tão 
humana quanto atenta”  (Llansol, 1995: 10), quase sempre respeitando os títulos, mas fazendo de seu 
trabalho de tradução também um trabalho de legência, disponibilizando para Thérèse uma “grafia que a 
traduza para a experiência humana, como forma renovada de vibração”. (A. Joaquim, 1995: 12)  

Maurice Blanchot entende que o tradutor é “inimigo de Deus”, no sentido que “ele pretende 
reconstruir a Torre de Babel, tirar partido e lucro, ironicamente, do castigo celeste que separa os homens 
por meio das línguas” (Barra, 2003: 1) Da experiência de traduzir Apollinaire, Llansol confessa: “O ritmo 
do poema ‘Le Pont Mirabeau’ tão difícil de ‘dar em português’. As palavras que fluem na língua que 
escrevo são outras. Não tenho uma cidade de pontes, nem de amores fugazes.” (Llansol, 2001: 8-9) Na 
tradução, o que vai se evidenciar é a questão da diferença das línguas, embora possa parecer em um 
primeiro momento que o tradutor almeja suprimi-la. Não, a missão do tradutor é atestar a afinidade entre 
as línguas; uma afinidade que se projeta no plano da intencionalidade oculta em cada uma delas e que as 
faz tender para a convergência reconciliada na plenitude da língua pura (Campos, 1989: 84). 

 

(...) Apollinaire (...) Não encontrou a certeza mas a Graça, e uma palavra bem francesa ––
– Gratitude. (Llansol, 2001: 10) 
Por isso, sempre te 
chamarei Gratitude, 
assim mesmo, uma palavra na tua língua, 
com poucos ou nenhuns vícios de habituação. (Llansol, 2001: 12) 

 

Graça, em português, gratitude, em francês, as muitas línguas, incompletas, apontam em 
direção à língua pura . E Llansol pinça do francês essa palavra gratitude. Aconchega essa palavra de outra 

                                                                 
7 Convém lembrarmo -nos que em “A Tarefa do Tradutor” a reflexão de Walter Benjamin sobre a 
tradução faz-se no âmbito da arte, ou seja, trata-se da tradução da obra literária (Dichtung). 
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língua, “com poucos ou nenhuns vícios de habituação”, no seio da própria língua como modo de aprender 
a diferença que é o Outro. 

Por falar em diferença, é bom que fique claro que o trabalho de tradução de Llansol não vai 
na perspectiva dos irmãos Campos, no sentido de uma transficcionalidade, de uma transcriação, que 
“desmistifica a ideologia da fidelidade, a idéia servil da tradução-cópia, e repensa a própria tradução 
enquanto ficção” (Campos, 1989: 91). Não consiste também em uma tradução servil, preocupada com o 
leitor, com o original. O trabalho de tradução de Maria Gabriela Llansol parece ter mais a ver com uma 
forma de legência, muito própria, é fato, mas que não se deixa seduzir pela musa inspiradora, pois 
respeita os limites do original, embora forçando-os a horizontes mais largos, com o intuito de alcançar a 
“última e definitiva aspiração do texto ardente: a ressurreição dos corpos” (Llansol, 1998), a ressurreição 
do corpus textual de Thérèse de Lisieux especificamente. E ambos os corpus gravitam, um em torno do 
outro, mantendo entre si verdadeiramente um “vínculo de vida”. 

Assim é que vamos encontrar na tradução de Llansol um modo de ler/traduzir muito seu, 
que modifica a pontuação levando o texto alheio a uma nova respiração (por exemplo: “Ineffable 
abandon! Divine mélodie!” ao que ela traduz: “É esse o teu indizível abandono? __ A tua melodia?” 
(Llansol, 1999: 26-7); muito recorrentemente transformando em indagação o que era afirmação, inserindo 
o traço8,  rompendo com a metrificação anterior, chegando mesmo a transformar o poema em prosa (com 
em “Porquoi je t’aime, ô Marie!” (Llansol, 1999: 296-309)), alterando maiúsculas e minúsculas, 
invertendo a ordem dos versos. Mas sem, de modo algum, ferir o texto alheio, sem agredi-lo, sem fazer 
uma tradução selvagem. 

Para concluir quero mostrar como a tradução de Llansol efetivamente se dá. Para isso 
escolho um dos poemas a que se refere no prefácio a própria Llansol:  

 

L’ATOME DE JÉSUS-HOSTIE 
Je ne suis qu’un grain de poussière 
Mais je veux fixer mon séjour 
Dans les ombres du sanctuaire 
Avec le Prisonnier d’Amour 
Ah! vers l’ hostie mon âme aspire 
Je l’ aime et ne veux rien de plus 
C’est le Dieu caché qui m’attire, 
Je suis l’ atome de Jésus... 
 
Je veux rester dans l’ ignorance 
Dans l’ oubli de tout le créé 
Et consoler par mon silence 
L’Hôte du ciboire sacré. 
Oh! je voudrais sauver les âmes, 
Des pécheurs faire des élus... 
D’un apôtre donnez les flammes 
A votre atome, doux Jésus!... 
 
Si je suis méprisée du monde, 
S’il me regarde comme un rien, 
Une paix divine m’inonde 
Car j’ai l’hostie pour mon soutien, 
Quand je m’approche du ciboire 
Tous mes soupirs son entendus... 
Être un néant, voilà ma gloire, 
Je suis l’atome de Jésus... 
 
Parfois lorsque le Ciel est sombre 
L’atome ne pouvant voler 
Il aime se cachant dans l’ombre 
A la porte d’or s’attacher, 

                                                                 
8 Afirmou Rebecca Carneiro em “A escrita sem a impostura da língua” que “Os longos traços horizontais 
e os grandes espaços em branco entre as palavras são marcas escriturais da autora, assim como negritos, 
itálicos e alterações de grafia” (Carneiro, 1997: 74) 
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Alors la Divine limière 
Qui réjouit tous les élus 
Vient réchauffer sur cette terre 
Le pauvre atome de Jésus... 
 
Sous les chauds rayons de la grâce 
L’atome devient scintillant 
Quand la légère brise passe 
Il se balance doucement... 
Oh! quel ineffable délice 
Quels bienfaits n’a-t-il pas reçus?... 
Jusqu’auprès de l’hostie se glisse 
Le pauvre atome de Jésus... 
 
Se consumant près de l’ hostie 
Dans le tabernacle d’amour 
Ainsi s’écoulera ma vie 
En attendant le dernier jour 
Quand l’épreuve sera finie 
Volant au séjour des élus 
L’Atome de l’Eucharistie 
Brillera près de son Jésus!...                      
    Été 1895? 
 
O ÁTOMO DE JESUS-HÓSTIA 
Minha’alma sente-se atraída                             
Pela hóstia que ama e nada mais deseja 
É o Obscuro Escondido que me atrai 
De Jesus sou apenas um átomo                          
Apenas um grão de poeira 
Que deseja tão-só ficar pousado 
Na penumbra do santuário 
À sombra do Cativo de Amor.                          
 
Quero ficar pousada na ignorância 
No escondido de toda a criação 
A consolar silenciosamente 
O Hóspede do cibório sacrossanto 
Oh! como gostaria de salvar as almas 
E dos pecadores fazer eleitos 
DoceJesus, daí ao vosso átomo  
A chama flamejante de um apóstolo 
 
Se  o mundo despreza o grão que sou 
Se me olha como se nada visse 
Uma paz divina me preenche 
A hóstia meu apoio é quanto basta 
Abeiro-me do cibório Meus suspiros 
Não se perdem em puro eco 
Ser um grão ser nada é tudo 
Sou apenas um átomo  
 
Por vezes, no céu sombrio, 
A poeira esconde-se na penumb ra 
Presa à porta dourada Não levita. 
Não pode Até a luz divina 
Que rejubila todos os eleitos 
Com a sua quente atracção 
Pôr em movimento 
O seu próprio átomo  
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Movido pela quente radiação da graça 
O átomo cintila Torna-se cintilante                  
Oscilante À medida que se exerce  
Uma leve e imperceptível gravidade 
Movimento de uma delícia 
Indescritível É o dom do átomo  
Que desliza suave E se aproxima 
Do cerneJesus como um nobre nada  
 
Consumindo meu nada perto da hóstia 
No tabernáculo de amor 
Minha vida escorrerá gota a gota                      
Na espera do derradeiro dia 
Uma vez acabado o movimento 
O átomo da eucaristia  
Entrará na órbita dos eleitos 
No seu cerneJesus refulgente.  
     Verão de 1895?  
     (Llansol, 1999: 126-9) 

 

Este poema foi possivelmente escrito em 1895, a pedido da Irmã São Vicente de Paulo. 
“Era uma irmã que, na sombra da capela, adorava adorar o santíssimo sacramento” (Llansol, 1999: 13) e 
que já em 1894 teve seu pedido atendido quando Thérèse escreveu “L’atome du Sacré-Cœur” (O átomo 
do Sagrado Coração). Mas, não satisfeita com o resultado, renova seu pedido a Thérèse que 
humildemente escreve “L’Atome de Jésus-Hostie” (O Átomo de Jesus-Hóstia). São pensamentos da Irmã 
São Vicente de Paulo que Thérèse esforça-se por traduzir em versos para o agrado da outra carmelita.  

Vale ressaltar a recorrência de alguns vocábulos e expressões: atraída/atrai/atracção (1º. e 
3º. versos da 1ª. estrofe, 6º. verso da 4ª. estrofe); hóstia/eucaristia (2º. verso da 1ª. estrofe, 4º. verso da 
3ª. estrofe, 1º. e 6º. versos da 6ª. estrofe); átomo (4º. verso da 1ª. estrofe, 7º. verso da 2ª. estrofe, 8º. verso 
da 3ª. estrofe, 2º. e 6º. versos da 5ª. estrofe, 6º. verso da 6ª. estrofe); apenas/tão-só (4º., 5º. e 6º. versos da 
1ª. estrofe, 8º. verso da 3ª. estrofe); grão de poeira/grão que sou/ ser um grão/a poeira (5º. verso da 1ª. 
estrofe, 1º. e 7º. versos da 3ª. estrofe, 2º. verso da 4ª. estrofe ); ficar pousado (a) (6º. verso da 1ª. estrofe, 
1º. verso da 2ª. estrofe); penumbra/sombra/sombrio (7º. e 8º. versos da 1ª. estrofe, 1º. e 2º. versos da 4ª. 
estrofe); Escondido/esconde-se (3º. verso da 1ª. estrofe, 2º. verso da 2ª. estrofe, 2º. verso da 4ª. estrofe); 
pôr em movimento/movido/movimento/oscilante/desliza suave e se aproxima (7º. verso da 4ª. estrofe, 
1º., 3º., 5º. e 7º. versos  da 5ª. estrofe, 5º. verso da 6ª. estrofe); eleitos  (6º. verso da 2ª. estrofe, 5º. verso da 
4ª. estrofe, 7º. verso da 6ª. estrofe); chama flamejante/quente (8º. verso da 2ª. estrofe, 6º. verso da 4ª. 
estrofe, 1º. verso da 5ª. estrofe); nada (1º. verso da 1ª. estrofe, 2º. e 7º. versos da 3ª. estrofe, 8º. verso da 
5ª. estrofe, 1º. verso da 6ª. estrofe).  Interessante também observar como os significantes vão deslizando: 
chama flamejante/dourada/luz/quente radiação/cintilante/refulgente. É mesmo o “dom do átomo”, do 
mínimo, da letra que se agrega a outra letra, do “pobre átomo de Jesus” que, sob a pena de Llansol, é 
elevado à condição de “nobre nada”. 

Entre oliveiras e figueiras, Llansol encontra Thérèse com o coração ardente, com o lume do 
dizer aceso . É só uma cotovia – poder-se-ia pensar –, mas “quanto mais belo o seu Canto mais leve a sua 
ascensional leveza” (Llansol, 1999: 247). 
 

RESUMO: À luz d’“A Tarefa do Tradutor”, de Benjamin, analisamos O alto voo da cotovia, de Thérèse 
Martin, de Lisieux, traduzido por Maria Gabriela Llansol, escritora que responde por um projeto literário 
singular. Essa singularidade estende-se às suas traduções, que são, para ela, uma forma de legência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Maria Gabriela Llansol; Thérèse de Lisieux; Walter Benjamin; A Tarefa do 
Tradutor; O alto voo da cotovia. 
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“Deve haver uma escrita para a vontade de pujança” (LL1, 36) 
 

o que eu desejo ser me ensina (LL1,66) 
 

não darei um passo à margem do fulgor, diz o texto (DP, 94) 
 

Decido eleger “pujança” como “palavra começante” , “aquela que nos ultrapassa 
infinitamente, aquela que agita e exige mais” (Blanchot, 1982: 18). A vontade de potência impulsiona a 
travessia textual de Maria Gabriela Llansol,  autora que, sob o fascínio do lírico, escreve o desejo de 
atingir uma língua de transparência ou o “sonho de que temos a linguagem (STL: 12). Além de traduzir 
poesia do melhor quilate, vertendo para o português obras de Rilke, Verlaine, Rimbaud, Dickinson, 
Apoll inaire e Éluard, muitos dos quais participam do “ Aestheticum Convivium”  em seus textos, Llansol 
revela-se também poeta, fazendo-se herdeira dos poemas-oferenda que, em Onde-vais, drama poesia?, 
escreveu através de um heterônimo, Rosa W. Christina. Nesse li vro, reconhecendo a contribuição dos 
poetas para a renovação dos ciclos de pensamento, a narradora indaga: “por que são tão implacáveis com 
o novo? Por que são tão opacos com o trabalho do poeta? Por que submeter a visão à razão?” . E 
acrescenta: “os poetas vêem, e anunciam, a geografia imaterial por vir” ; “ imensa é a [sua] generosidade 
(...). São eles os únicos humanos que vêem que a formação da comunidade dos homens passa por 
processos cícli cos que é preciso abrir e fechar cuidadosamente” (DP: 45-7). “Por isso, cicli camente, 
temos saudades de uma verdadeira criança. E ter filhos não é o mesmo” (LL1: 9).  Daí a presença, na obra 
de Llansol, de imagens edênicas, ligadas ao desejo do novo e ao pensamento da criação, como “o jardim 
que o pensamento permite” (CA, 79) e a “criança sem rosto” , amamentada pelo “borbotar da palavra” 
(LL1: 10).  

Vários fragmentos textuais ligados à figura da rapariga que temia a impostura constituem 
variações em torno do desejo da “cena nova” (SH: 188). Em Causa amante, à medida que participa da 
“hora de leitura” com as beguinas, a inquieta “ filha do país”, pouco a pouco, alcança a vertente da 
serenidade. Embora sem referências, o texto em que rapariga se concentra, “como se estivesse criando” , é 
de Spinosa. Em busca de um princípio de claridade (significativamente, Branca, Clara e Lúcia são alguns 
dos nomes das mulheres-beguinas dessa comunidade), a escrita deste li vro parte de uma premissa 
spinosiana: “quando um primeiro pensamento é verdadeiro podem deduzir-se, sem interrupção, outros 
pensamentos verdadeiros” . O primeiro pensamento que orientará a rapariga é o de que “a língua é uma 
impostura” (CA: 17-20). Mais tarde, a rapariga confirma e desdobra o pensamento que fundara o “acto da 
sua vida” e a lançara numa “aventura” arriscada: ir à procura de um bem incerto, “um bem que lhe 
trouxesse o usufruto eterno de uma alegria permanente e soberana” , “um puro bem do texto”  (LL2: 134-
5). Para levá-lo adiante, precisa “de um corpo mais sólido para sustentar a lealdade do olhar e não baixar 
os olhos perante o seu primeiro pensamento verdadeiro” , como percebe “o polidor de lentes” (alusão ao 

                                                
* Obras de Maria Gabriela Llansol referidas e siglas usadas para as citar: O Livro das Comunidades (LC); 
A Restante Vida (RV); Na Casa de Julho e Agosto (CJA); Causa Amante (CA); Um Falcão no Punho 
(FP); Finita. Lisboa: Rolim, 1987 (F); Amar um cão (AC); Um beijo dado mais tarde (BDT); 
Lisboaleipzig 1 (LL1); Lisboaleipzig 2 (LL2); Frutos e Apontamentos, de R. M. Rilke (Tradução da 
autora) (FA); O Alto Voo da Cotovia, Thérese Martin, de Lisieux. (Tradução da autora) (AVC); Onde 
Vais, Drama-poesia? (DP); O Senhor de Herbais. (SH); A obsessão de Fernando Pessoa (OFP); No 
espaço Llansol (EL); O sonho de que temos a linguagem (STL). 
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ofício de Spinosa), ao ver e acolher, em seu “atelier de óptica”, o belo e frágil pensar de outra rapariga – a 
Elvira (DP: 279). 

“A escrita cresce” (CJA: 129), seguindo a rota da pujança. “Escrever é ampli ficar pouco a 
pouco” (FP: 37). A “pergunta cresce” (BDT, 26) à medida que Témia - a “criança-em-educação” (SH: 
164) de Um beijo dado mais tarde - cresce para a sua autonomia (há inclusive nesse li vro um capítulo 
composto por 13 perguntas). O que é crescer? Crescer “para o Estado (em hierarquias temporais)” não é o 
mesmo que crescer “para a sua própria criação (numa expansão de singularidades)” . Segundo a função de 
potência inspirada em Spinosa, “crescer é aprender a querer preservar a potência com que se nasce, e 
desejar sentir o conhecimento dessa potência” (SH: 189-190). Com uma vida interior não habitual à 
maioria das crianças, Témia interroga-se, vai aos dicionários, brinca com quem pensa: os autores são os 
seus jogos, busca companheiros filosóficos para brincar ao pensamento. Entra, assim, no reino das 
palavras, entre “os perigos do poço e os prazeres do jogo” (AC: 8). Encontra, “como companheiros de 
criança sozinha, os mais desvairados li vros” , entre os quais, História de uma alma, de Teresa de Lisieux, 
sua companheira de um único verão no jardim-oli val da avó, na Beira (AVC: 8-10). Lendo a Ética de 
Spinosa, aprende “a maneira como se deviam dispor os sentimentos e afectos, dando-lhes um princípio de 
orientação claro, um impulso certo, na direção e no alcance” (EL: 4). Desejando “morder a claridade” , 
percebe que precisa atravessar a “noite” do “não-dito” que pairava na Casa familiar (a sombra do irmão 
abortado, filho do Senhor com a serva) e o negror da escrita habitual dos homens (BDT: 21). Obscuridade 
fundadora, pois da experiência de atravessar o sombrio (o jogo de luz e sombra, o claro-escuro) emerge a 
figura que pertence a um “ li vro aberto” (OFP: 28).  

Tal como Isabelita, a menina da Escola de Namur que chorava “sempre com medo do 
Outro” e que, através do jogo dos pronomes (o jogo eu/tu/ela, entre a educadora Llansol, a menina e a 
boneca de trapos), “acabou por dizer o que mais temor lhe inspirava” (LL1: 128-129), Témia aprende a 
nomear aquilo que mais temia: o temor de uma língua que estabelece “uma relação de [...] hipocrisia com 
a palavra” (BDT: 19). Desse confronto, surge a rapariga que temia a impostura da língua, capaz de 
compreender que a escrita e o medo são incompatíveis: “quando o medo abria as suas falhas, elas eram 
fontes pujantes de cenas fulgor” (BDT: 67). (Sobre impostura, desde já deixamos suspenso um fio, para 
retomá-lo mais adiante: decompondo a palavra, recurso poético freqüentemente empregado nos textos de 
Llansol, im-postura pode significar, entre outras coisas, a recusa à imposição de uma postura corporal 
inadequada ao conhecimento da potência de um corpo).  

Assim, Témia entra “de novo, na via, ou caminho, através de Infausta” (BDT: 12-13), porta 
estreita, “vagina” (LL1: 56) (como a letra I sugere) ou passagem para a rapariguinha nascer de novo (em 
vários sentidos: nascer outra vez, nascer outra e acabada de nascer), abrindo-se à língua do fulgor:  
 

____ quando ela nasceu _____ mas ela já nasceu outra, como alguém que dilatando um 
orifício pequeno, 
irrompesse pela imagem intermédia de si mesma (STL: 8) 

 

Infausta é a chave da porta do encontro entre a “ forma segura” (BDT, 18) da rapariga 
destemida que nasce para expandir a sua singularidade e a vontade de pujança do falcão que lhe entrou no 
punho. 

“Olhar é preciso” (LL2: 163). Sem confundir a novidade com o novo, decido falar do 
“olhar do poeta” e dar-lhe razão (“dá razão ao poeta” , diz a Mãe do Pinhal a Spinosa, LL2: 130): “o 
falcão / tem olhar de poeta, sonha / a nova presa” (DP: 92). O falcão – já o sabemos – é Aossê, o poeta 
que ousou sonhar e abrir um novo ciclo de pensamento na – e sobre a - literatura, entendida não apenas 
como a “soma dos li vros escritos” , mas, sobretudo, como “o complexo de problemas técnicos que 
aleatoriamente se vão acumulando no cultivo de qualquer arte” (SH: 131).   

De acordo com a escrita llansoliana, Pessoa não é um “extremo” de uma busca, como 
pensou Jorge de Sena, mas “a ponta de um início ou de outra ponta” (SH: 136), uma rampa de 
lançamento, um nome de caminho: “Aossê e Témia fazem dois percursos na mesma direcção do mundo. 
São fios de mobili dade aérea daquela casa de que fica suspensa a linguagem” (OFP: 29). Talvez por isso 
o texto o veja na “forma acerada de um poço” longo e solitário (FP: 98) ou na forma de um falcão que 
“decide chocar uma vontade nova e absolutamente surpreendente” (DP: 265). Um animal de rapina cujo 
vôo desenha atos poéticos poderosos nos seus efeitos (LL2: 134). Um ser singular, de rara beleza e luz 
própria.  O poço e o jogo. “Só e Maravilha” (BDT: 31). Vê-lo assim é pôr em movimento a potência de 
seu corpo de escrita, é levar à experiência (ex-perire: etimologicamente, atravessar um perigo) o que pode 
um corpo: “se não sabemos o que pode um corpo... sabemos que o seu poder é propriamente infinito... 
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desde que cada corpo possua várias humanidades diferentes, compatíveis e contemporâneas, se possível 
em mundos diferentes” (SH: 98).  

Em Lisboaleipzig, procurando unir liberdade de consciência e dom poético, Llansol  
imagina um provocador encontro entre ética e estética, entre pensamento e poesia: 

 

Aossê e Spinosa são aparentadamente “portugueses” . Sinal de que, aqui, na khora, se deu 
um catacli smo estético e filosófico inusitado e de extraordinário alcance. Praticamente 
inútil, porque o filme desse híbrido cataclismo ocorreu a uma velocidade geológica. Aos 
olhos humanos, nada ocorreu. Quase ninguém sentiu o tremor de terra. Apenas a estética 
pode desbobinar a outra velocidade desse diálogo, conferindo-lhe possibili dade efectiva 
(SH: 104). 

 

Desbobinando o filme desse “híbrido catacli smo” , mudando de escala, o texto torna audível 
o diálogo soterrado entre o geômetra das paixões e o poeta “estranho, lucidíssimo, louco e vário” (LL2: 
79): “Nessa mudança de escala desabrocha uma poética poderosíssima (a que chamo fulgor), capaz de 
deslocar o fundamento mecanicista das paixões e de apelar para novas sonoridades” (SH: 104). Desse 
modo, intensifica-se a potência do encontro entre o Pensamento e a Poesia, através da abertura à 
amplitude e fluidez da Música de Bach.  

Voltando a Pessoa, como há sempre os que resistem à renovação dos ciclos, diante do 
“catacli smo estético” provocado pelo aparecimento da sua poesia, não faltou quem dissesse que havia um 
doido a circular pelos cafés li sboetas. De rilhafolescos foram chamados – ele e os seus companheiros da 
aventura de Orpheu. Da pecha de doido não escapou Vergílio Ferreira, como lembrou Augusto Joaquim 
(1998: 280). E disso também não está isenta a própria Llansol. Veja-se a respeito, na “entrevista” 
textualizada em Onde vais, drama poesia?, a pergunta do “ jovem cético” que a interroga como se ela 
“viesse da loucura” (DP, 203): “No que diz há um pouco de paranóia.... Não acha?” (DP: 212). Paranóia 
ou mistificação? Mudar de pergunta é preciso...  

Observa-se hoje o efeito inverso, “a projecção maiúscula que o paralisa, e o assombra” (FP: 
86). E esse lembrar “ tão intensamente”, Camões incluído, “parece outra forma de os esquecer” (LL1, 89). 
Tentou-se, de várias maneiras e por diferentes razões, domesticar o temível falcão, vulgarizando-o para 
consumo escolar, ou mitificando-o: “com o seu sexto sentido, Anna Magdalena sabia que lhe tinham 
estereotipado a forma e a força física ____ antes o voo da ave” (FP: 94).  

Segundo Llansol, o poeta que, “com a sua heteronímia (as suas várias humanidades, 
animalidades e estranhezas) espetou na estética literária reali sta um dardo quase mortal” (SH: 130), “há 
quase um século (...) anda para ser ouvido” (SH: 138). Em suma, “ quase ninguém sentiu o tremor de 
terra” . Sentiu-o, sem temor, a rapariga que temia a impostura da língua. Como disse Frederico 
Nietzsche, “o cavaleiro das imagens”: “Temei o novo, se ainda não haveis compreendido o antigo” (SH: 
267). Ouvi-lo é “saber ler nas asas em movimento” o “voo futuro” (STL: 13) que já estava projetado no 
ovo do falcão. Talvez por essa razão, guiada pelo “ instinto da espécie criativa”, e desejando “oferecer-lhe 
outro renome”, a narradora de Um falcão no punho chamou “Por ver” ao “desconhecido nascente” (FP: 
85-88).  

(Um parêntese necessário: parece haver aqui, nesta língua-cultura, uma tradição de ouvidos 
moucos: há mais de quatro séculos atrás, o outro poeta, com quem o fingidor se mediu, muito peregrinou 
no Paço para tornar audível e visível ao Príncipe o rumorejar da vasta folhagem do seu canto-poema (CA: 
58), e nele se queixou de vir cantar “a gente surda e endurecida” (Lus., X, 145). Não é de admirar, 
portanto, que as cenas fulgor daquela que escreve com poetas e traduz, por vontade própria, a melhor 
poesia,  não encontrem olhos e ouvidos disponíveis. Por ser uma autora difícil? Ora, como afirmou 
Eduardo Lourenço (1968: 324) a respeito de Sena, “um autor nunca é fácil ” . Se os textos de Llansol 
fossem efetivamente lidos, decerto seria perceptível o forte tremor ou abalo textual provocado pela 
potência do “corp’a’escrever” (LC: 10). Mas pouquíssimos leitores perceberam e registraram o 
surgimento de um texto “novo, ramo inesperado” da literatura (SH: 138), porque isso exigiria uma 
“mudança de escala” (SH, 104). Prova disso é que em O Senhor de Herbais a autora escreve “as novas 
andanças do fulgor” , quando muitos sequer tomaram conhecimento da existência da escrita do fulgor). 

Desde Os pregos na erva, de 1962 - há mais de quarenta anos, portanto -, Llansol escreve e 
publica textos em português. No entanto, como observa em Lisboaleipzig, “no interior dessa língua, não 
havia uma cultura para os receber” (LL1: 92). Palavras que vão ao encontro das de Lourenço, um dos 
primeiros críticos a apontar a “ fulgurância ímpar” da sua escrita, referindo-se ao Livro das Comunidades 
(1977): “Que Cultura corresponde a um tal Texto não é fácil dizê-lo” (orelha de LC). No posfácio à 2ª 
edição de Os pregos na erva, Augusto Joaquim (1998: 179), companheiro de Llansol e o mais antigo 
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estudioso da sua obra, admite que ele, “e a cultura em que pensava”, não estavam preparados para uma 
obra que “’obriga’ a pensar e, por vezes, a mudar de pensamento” . Quando uma obra escapa “à 
‘compreensão cultural’ generalizada, é costume colocá-la na gaveta dos inclassificáveis” , desperdiçando-
se uma excelente oportunidade de conhecê-la, de lê-la com rigor. Mas, como lembra o crítico ” , “a cultura 
elabora-se necessariamente nesses ‘mal-entendidos’ , resistências e outros bloqueios” .  

Conforme palavras da escritora  (1999) na carta aberta a E. P. Coelho1, 
 

no quadro da literatura nacional, serei sempre a esotérica de serviço. A minha literatura e a 
dos que escrevem no campo em que me situo será sempre marginal, intemática, 
incompreensível (...) Esta cultura simplesmente não quer a minha obra, não sabe o que 
fazer dela, exceto em termos privados. 

 

Não há nessa constatação, tal como nas “centenas de páginas” que Llansol publicou, 
nenhum “traço de ressentimento, nem de esperança vã ou de moral grandiloquente” (Llansol, 1999). 
Quanto à chamada “ literatura nacional” , recorrendo a outro texto de Augusto Joaquim (1988: 193-194), o 
que se pretende não é a inserção da obra llansolina “no cânone, se possível, no seu centro, para a partir daí 
rever toda a Literatura” , “ tarefa ingente” e, se levada a cabo, “de pouca valia” . A escrita llansoliana 
afasta-se do paradigma mais-pátria, mais-água e rompe com o círculo da reversibilidade e exclusão de 
pólos opositi vos gerados pela lógica do Poder (centro/margem, vencedores/vencidos...). O seu texto 
sempre recusou esse continente, “abandonando todo o poder nas mãos do Príncipe” (LL1: 47). Outra é a 
geografia que nele se desenha - a geografia de rebeldes. A aventura que o texto llansoliano propõe (e 
neste ímpeto viajante se aproxima da vocação do seu país de origem) é a da procura do conhecimento e 
não a do desejo do reconhecimento (“Ó glória de mandar, ó vã cobiça / Desta vaidade, a quem chamamos 
Fama!”, Lus. IV, 95, vv.1-2). Outra a margem em que, por vontade própria, se instala - “no fora de fora” 
(RV: 102), o litoral do mundo, pura margem sem centro, além da linha de demarcação traçada pelo Poder.  

O caminho do fulgor também não passa pela queixa diante de seus contemporâneos nem 
pela educação para a tristeza. Lamuriar-se, esgadanhar os cabelos, arrastar de propósito os pés macerados 
(CA: 18), é postura que a “ filha do país” abandona ao apaziguar-se, tornando-se Clara Serena, a 
rapariguinha que vem dar à praia, na companhia daqueles “a quem os Príncipes chamam de marginais”, 
mas que o texto não chama assim (CA: 30): 
 

aqueles a quem chamo a gente-própria, 
não entraram aqui à força., 
não se tornaram perturbadores , 
mas inseriram-se entre nós de maneira serena, por muitos anos. 
Com eles veio uma rapariga, 
Clara Serena, 
E que é muito parecida com a rapariga que temia a impostura da língua (CA: 30-31) 

 

Serenamente, dispensando o Poder e o Príncipe “sem a sombra do seu sangue vertido” , o 
texto de Llansol retira os “marginais” do tempo (da sucessão de batalhas), dobra o lugar (através da 
técnica de sobreimpressão de paisagens) e dá-lhes outro nome e porto de abrigo. Em Causa amante, as 
beguinas acolhem “ os marginais nas margens, que estão sempre em perigo, e em lenta evolução” , não 
para reavivar-lhes a ferida, mas para “perfumar-lhes a última chaga” , convocando-os para um “um acto de 
recomeço” (LL1: 130). 

A escrita avança na convicção de que a vingança e o ressentimento não mudam, não abrem 
caminho a um outro real em que o humano possa ser: “Não haverá qualquer ajuste de contas?” , pergunta 
Müntzer a Ana. “- Não – elucida-o Ana com bondade” , “não haverá juízo final” (SH: 254). A batalha 
entre senhores e escravos, entre camponeses e príncipes, é uma “batalha continuamente perdida” (RV: 
98). O que dela pode advir não é o homem, mas “o homem triste, depois de se ter vingado” . Por isso, 

                                                
1Carta aberta de Llansol, de 25 de novembro de 1999, em resposta ao porquê da sua recusa em participar 
do Salão do Livro em Paris, para o qual havia sido convidada, partilhando com o seu interlocutor 
“algumas reflexões (...) sobre a expansão e a explicitação do texto em que [se acha] envolvida”, como a 
que considera que, para o seu texto, “ literatura, literatura nacional, lusofonia, empenhamento de Estado e 
difusão da literatura portuguesa no estrangeiro” não estão intimamente relacionados.  
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afirma Llansol a Eusébia, seu interlocutor realista em O Senhor de Herbais, “o mundo (...) pertenceria 
doravante a outra descrição” (SH:  21).  

Aquela que escreve com um falcão no punho sabe perfeitamente o que o mundo do Príncipe 
e do Poder costuma fazer com os criadores:  

 

É um fato, Nietsche enlouqueceu, Hölderlin endoideceu, Rilke não conseguiu entrar com o 
seu corpo no poema, Virgínia Woolf suicidou-se. Kafka foi apanhado a tempo por uma 
tuberculose galopante, Pessoa foi-se degradando no alcoolismo, Kierkegaard acabou triste e 
só (EL: 4). 

 

Por isso, como escreveu Augusto Joaquim (1998: 159), Llansol  
 

não enfrentará, (...) como Jorge Anés (Jorge de Sena) os paradigmas. Nem viverá de tenças, 
a troco do destino cantado de uma nação, como Comuns. Nem se deixará seduzir nem, 
aliás, amedrontar, pelo disperso Aossê – que se mais dias lhe dessem, mais outras versões 
do mundo nos deixaria -, lamentando tão só a irrealizada viagem a Bagdade. Não se fechará 
em casa como Dickinson. Não ficará criança como os Brönte – embora a sua seja sua 
companheira constante. 

 

Os criadores, loucos porque querem o novo, não pedem tença: só pedem para ser lidos 
atentamente, com rigor. Daí talvez as inúmeras cenas de leitura explícita na escrita de Llansol.  

O seu texto vê como o poeta sofre, e indaga: por que “ora está louco, ora está insenso, ora 
está quase a enlouquecer, ora se cala?” (DP: 92). No entanto, como sublinha numa entrevista, não era o 
sofrimento o que esses criadores procuravam, e sim a pujança estética.  Não devemos, contudo, olhá-los 
numa perspectiva romântica, assim como a autora não deseja ser vista como “um ser com aura” (SH: 324) 
(“Não cuido da aura, mas da responsabili dade” , SH: 75): 
 

Não, não devemos olhar com piedade, nem heroicidade. Cumpriram o seu destino humano 
que era – e é – o de arriscarem a identidade, mas sofreram espantosamente e não  foi esse 
sofrimento o que, de certeza, procuravam. O objetivo era o de encontrar a passagem, para 
eles e para os outros, não o de ficarem esfacelados e implodidos nos recifes dessa travessia 
(EL: 4). 

 

Como retomar o fio perseguido por essa linhagem, como abrir caminho ao fulgor, sem 
sucumbir à dor ou esfacelar-se contra as pedras do caminho?  Talvez mudando de sinal, trocando de letra: 
onde a ressentida estética de cinza diz “ tudo é dor” , o texto abre a paleta da cor (SH: 270). Ou anelando, 
fiando, restabelecendo o diálogo do “entresser”, acrescentando o espaço de crescimento, como vislumbra 
o contrato fiduciário entre o punho da falcoeira e o seu falcão: que aliança se irá formar entre uma 
mulher que esconde seu repto, uma ave de rapina e um texto de rapto? (DP: 248).  

Sentindo que a literatura estava a morrer (DP: 264), e na falta de um corpo teórico capaz de 
dar conta da potência de seu corpo de escrita, Pessoa criou várias humanidades e uma teoria capaz de dar 
conta delas. Escrevendo “para que o romance não morra”, Llansol criou uma comunidade de 
singularidades irreprodutíveis, e convidou-nos a atravessar paisagens estranhas, “difíceis de nomear” 
(LL1: 116). A “ tentação de criar singularidades irreprodutíveis” que a escrita de Llansol propõe ao 
legente - “o novo nascendo do novo por fulgor”, “uma tentação em termos de continuidade da espécie” 
(SH: 62) -, contraria a lei da reprodução estética ainda vigente. Tal como Pessoa, poeta singular, criador e 
não mero reprodutor (os reprodutores “não mudam de pergunta. Parecem turistas a visitar o antigo. 
Apenas o estilo se alterna”, SH: 253), Llansol precisou formular uma metaescrita e tornar-se uma espécie 
de “tradutora” (DP: 208) da sua própria língua.  

O “espírito de despossessão” (LC: 60) é a principal e talvez a única regra para abrir a porta 
do seu texto, ou, como se lê no posfácio de A Restante Vida, “desmunir-se é a regra do abrir” (RV: 101).  
Para ler Llansol é preciso “deitar fora a maior parte das armas e bagagens que herdamos da literatura, do 
pensamento, da cultura e do meio social” , o que implica uma “mudança radical do modo de vida” (SH: 
160), uma outra concepção de crescer. A rapariga que temia a impostura da língua sabe que, na maioria 
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das vezes, o corpo deixa-se seduzir, “não se coloca face à luz de que sente falta, mas na melhor postura 
perante os holofotes” (EL: 2). No quarto das sombras, atraída pela luz, como Rilke (FA: 7), decide qual a 
postura corporal adequada à direção em que deseja crescer. Seguindo o seu olhar, deixa de dar ouvidos “a 
essa voz humana que insistia que [ela] estava a crescer mal” e torna-se rebelde, “malcriada” :  
 

Descobri que se em vez de me concentrar na sombra do corredor, me deitasse de costas a 
olhar a mancha rutilante, o meu olhar poderia reali zar o caminho inverso da luz e pousar no 
ramo mais alto da árvore e aprender com esta a produzir clorofila – a primeira matéria do 
poema. (...) O meu corpo permanecia deitado, 
no chão do quarto, 
enquanto o meu olhar aprendia a fazer poemas (DP: 12) 

 

Um olhar de ave que voa ao ramo mais alto e nele pousa é vôo de falcão - palavra cuja 
rima, camonianamente, evoca a de perdigão. A rapariga eleva o pensamento a um alto lugar, mas não 
perde a pena de voar nem ganha a pena do tormento. Crescer “na direção da árvore” , crescer para a sua 
própria criação é conceber-se no “ jardim que o pensamento permite” (CA: 79), expandindo a sua 
singularidade. A trajetória da pujança faz-se pela travessia de “mundos não-humanos” , para que dela 
possam resultar “novas harmónicas humanas” (FP: 141). 

Concluindo, Llansol não ambiciona que seu texto faça parte do cânone da literatura 
institucionalizada nem almeja através dele ganhar prêmios. Aceitou os que lhe foram atribuídos porque os 
tomou “na sua acepção radical de fraternidade entre nós diante do sentido, como um momento em que 
partilhamos um dos bens da Terra” (LL1: 85). Também não pretende que seus li vros figurem na li sta dos 
mais vendidos, embora num deles enuncie o desejo de que “texto escrito seja texto lido” (CA: 94) e em 
outro o de “uma escrita viva que pudesse tomar por um encontro” (F: 182), reconhecendo o direito de 
todos os seres - homens, animais e plantas -, sem hierarquia, de crescerem “segundo a sua autonomia”, 
“exigindo auto-respeito” (EL: 2). Tampouco se preocupa com a sua morte ou funeral, manifestando no 
entanto textualmente  a vontade, conforme um fragmento publicado na Colóquio Letras, de que “quando 
ela morrer não batam em latas. Ela não quer ir de burro, depreciativo, como Sá-Carneiro. Quer ir num 
Pégaso solar, seu companheiro indefectível” (STL: 11). Se lhe perguntarem o que procura, dirá: “ando à 
procura de um final feli z” (LL1: 5). E por que escreve? “Para bater levemente à porta do mundo” (DP: 
220). A sua Quimera é “uma forma literária que funde a comunidade no fulgor” (DP: 264). Por isso, 
assim finaliza a referida carta a Prado Coelho: é preciso que os escritores do “seu ramo” pensem “no 
modo de criar um espaço de vida, que não seja marginal a nada, mas um lugar real de escrita e de leitura” . 
Em suma, um lugar em que partilhar o desejo de beleza seja causa amante, irmanando nos efeitos os que 
participam do convívio estético. Um espaço da criação, em que cada um dos intervenientes possa 
reconhecer-se “alguém de único entre únicos” (SH: 324), como o que se vislumbra na figura de “o jardim 
que o pensamento permite”. O que, sem dúvida, exige um outro modo de sentar à mesa de escrita, fora da 
luz comum, “fora de fora” (RV: 102), fora da rota de exclusão da pujança. 
 

RESUMO: A vontade de pujança no texto de Maria Gabriela Llansol, levando à experiência a potência 
de um corpo, a partir de Spinosa, Pessoa e Bach. A escrita do fulgor como via de acesso ao novo. A 
postura face aos paradigmas e cânones institucionalizados. “ As comunidades” e o espaço da criação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Maria Gabriela Llansol; Espaço e margem; O texto do fulgor. 
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ABSTRACT: The preambulary discourses settle the adequacy of the book, thus evincing the genre of the 
work. They work as an exordium, as they capture the willi ngness of the audience.  In the poetry and in the 
treatises of the 1600s,  prologues, epistles to readers, li censes, privileges, dedicatory prefaces, 
encomiastic addresses and titles further the willi ngness and attention of readers and li steners, and 
promote value and authority.  
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A prática li vresca do Seiscentos revela a rica composição dos discursos preambulares. Os 
li vros editados na península Ibérica neste período possuem um conjunto de discursos que antecedem – 
chegando mesmo a sobrepujar em importância – a obra do autor em publicação. Tais discursos, dispostos 
antes do livro propriamente dito, embora variáveis na forma, são retoricamente regrados na medida em 
que, especificados pelo uso, testemunham não apenas a exposição pública da obra, mas também o ato de 
sua publicação, seus efeitos sobre os leitores e as circunstâncias em que está sendo publicada. Trata-se de 
discursos breves, cartas, chancelas e poemas, pequenos textos de apresentação que, com o objetivo de 
angariar disposição afetiva para a obra, promovem (ou articulam) no registro impresso a recepção 
favorável que por vezes já existe em função da circulação manuscrita, oral ou impressa dos poemas. É o 
caso, entre muitos outros, do soneto que Manoel Faria e Sousa escreve para a redição do livro Várias 
Poesias de Paulo Gonçalves de Andrade, em Coimbra, no ano de 1658, poema que obtém como resposta 
um segundo soneto, também publicado na seqüência do mesmo li vro, e dispostos aqui lado a lado:  

 
 

Tão altamente, ò Paulo engenho, & arte, 
No acento teu gentil se remontavam, 
Que nenhum termo grande me deixaram, 
Para que a ti sem ti possa louvar-te. 
A imitar desse plectro a menor parte 
Desejos de aplaudir-te me inflamaram, 
E de o não conseguir se desculparam 
Com que era competir-te ou imitar-te. 
Tu só te louva a ti que para tanto 
Licenciando-te estão nossas invejas, 
Que elogios te hão de ser mais numerosos 
Logra por glória em nosso mudo espanto, 
Que quando culpa de invejosos sejas, 
Serás desculpa ufana de invejosos. 

 
 

Resposta 
Ya que me falta la que activa pudo 
Mover las peñas, citara de Orfeo, 
La suavidad que en estos versos leo, 
Porque la vòz no canse, alabo mudo, 
Obligame lo mismo de que dudo 
A celebrar las partes, que no veo, 
Venero lo que ignoro, y a mi empleo, 
No con los passos, con el alma acudo. 
Que el alma en tanto bien escrupulosa, 
En vuestro entendimento se aff igura 
Bastante causa para ser dichosa. 
Mas si enseñais del alma la hermosura 
Como, occasion, en alma tan hermosa, 
Dais al amor, negais a la ventura. 

 

Os discursos dos prólogos e as cartas ao leitor, as li cenças do paço, do ordinário e do santo 
ofício, os privilégios, as dedicatórias, as apresentações, os discursos encomiásticos e os títulos, todo este 
conjunto tem ação retórica similar à do exórdio, parte da composição definida na Retórica aristotéli ca 
como o início do discurso, que predispõe e prepara o espírito do público, dando “o tom” da composição.1 
Estamos, portanto, no domínio da disposição retórica, e a idéia é que, no li vro seiscentista, mormente no 
li vro impresso, a disposição desses discursos antes da obra interfere na constituição de seu decoro perante 
a opinião do público, compondo em parte sua autoridade. 

A composição preambular é índice elegante do conhecimento e uso da língua cultivada no 
ócio dos homens discretos, e indica domínio das formas de representação das virtudes civis e políti cas. 
Do ponto de vista discursivo, especificamente os prólogos, discursos laudatórios e dedicatórias têm a 
mesma finalidade do exórdio, qual seja, conquistar o interesse e a benevolência do leitor, exibindo por 

                                                
1 Aristóteles. Retórica, livro II I , capítulo 14, 1414b20-1415a7. 
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antecipação a causa final do discurso que se segue, por meio de fórmulas de modéstia. Para isso, 
articulam o antigo preceito da captatio benevolentiae, ou conquista da simpatia, atenção e docili dade do 
público. A Retórica ad Herennium prescreveu minuciosa articulação entre certos artifícios de linguagem 
e efeitos de captação ou reversão de afetos do público.2 Como a poesia é gênero associado ao epidítico, 
convém precisamente o preceito aristotéli co de que o proêmio “dá o tom” do discurso poético, podendo 
ter ou não com este relação temática e formal. Tanto assim é que os discursos elogiosos de apresentação 
dos poemas, dedicatórias ao mecenas/senhor, elogios, e mesmo prólogos, podem ser compostos em 
versos. Quintiliano enfatiza justamente a liberdade exordial que Aristóteles predica ao gênero 
demonstrativo.3 

No século XVII , a preceptiva do poema épico normatiza a disposição de suas partes 
acionando a mesma precisão da épica antiga, embora também afaste-se dela em alguns particulares. Para 
Manuel Pires de Almeida, as partes que formam “o corpo” do poema heróico chamam-se “Prólogo, 
Proposição, Invocação, Dedicação, Narração. Proposição é o lugar primeiro da obra, em que propõe o 
poeta o que intenta cantar nela: esta seja breve, e clara, possível (…)”4 A condição de brevidade estende-
se igualmente à invocação das deidades e musas da poesia; quanto à dedicatória épica, deve estar fora da 
obra, “pelo cheiro que tem de adulação, de que o Poeta heróico há de estar mui livre, porque só a virtude 
sem outro interesse o há de mover a cantar, para persuadir perfeitamente à imitação, o que não se faz com 
a lisonja, pois nasce dela grandíssimo aborrecimento aos ouvintes, e terem por mentiroso o Poema, dano 
mui considerável para o poeta (…)”5 Vê-se, portanto, que Pires de Almeida reitera as finalidades da 
poesia heróica, fundamentalmente o cantar a virtude heróica para mover e persuadir, pela isenção de 
interesses impróprios e exteriores ao discurso, vícios que produzem o tédio - contra o qual operam todos 
os artifícios proemiais - e danificam o caráter do orador. Os gêneros líricos imitam a qualidade da 
disposição exordial do poema épico, e afastam-se de seus vícios, reservando, como em todos os aspectos 
intrínsecos à lírica, a finalidade nuclear deste gênero: o deleite do ouvinte ou leitor pelo canto elogioso ou 
maledicente da matéria do poema. Artifício comum aos li vros desse período é o autor apresentar-se por 
meio de uma persona retoricamente construída, que se mostra nos proêmios como imitador sofrível da 
autoridade dos modelos imitados por afetação de modéstia. Por esse artifício de humildade fingida, o 
autor inicia o processo de conquista do interesse do leitor desde antes da obra. Na lírica, esse exercício de 
“abaixamento” da autoria eleva a matéria do poema, pois a persona nunca representa-se à altura de glosar 
o que é proposto, para o quê soli cita o signo de autoridade do mecenas, patrono ou senhor a quem dedica 
a obra. Um efeito desse artifício é a aproximação, por imitação, da matéria lírica à matéria dos gêneros 
elevados, heróica por convenção e enobrecida pelas partes, lugares e virtudes poéticas próprias, como 
ensina Pires de Almeida. Mas não apenas obras poéticas aderem a essas conveniências, também a 
tratadística e, no geral, obras preceptivas compõem o decoro dos discursos de apresentação. É o caso 
ilustrativo da “dedicatória” do tratado sobre agudeza poética que o teólogo bolonhês Matteo Peregrini 
publica em 1639, com o título de Delle Acutezze:  

 

Ao Ilustríssimo Senhor e Patrono Honorabilíssimo, o Senhor Fil ippo Adorno 
 
Permito-me ilustrar a fronte de meu presente livro com o esplendor do nome de V. S. 
Ilustríssima, desejoso de manifestar-me devoto de sua pessoa e pertencente à sua casa em 
todo o mundo e por todos os séculos. Não que a obra, assim tão débil, possa, por si 
própria, garantir imortalidade, mas porque, do haver nela impresso a nobilíssima marca 
do sangue Adorno, posso venturosamente essa imortalidade esperar. E facilmente, porque, 
assim [a obra] virá a participar dos raios desta gloriosa linhagem, a qual, por haver 
socorr ido tantas vezes a pátria Ligúria envolta em perigosas ondas, e tendo produzido 
tantos heróis na posse do cetro real, servindo também hoje, V. S. Ilustríssima, por 
semelhante gloria, ao futuro sua generosíssima semente, nos anais da fama viverá 
meritoriamente imortal.6 
 

                                                
2 Rhétorique à Herennius. Trad. Guy Achard. Paris: Les Belles Lettres, 1997, livro I, 4-11 

3 Quintili ano. Institutio Oratoria. III ,8, 8-9. 

4 Manuel Pires de Almeida, Discurso do Poema Heroico, (Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo), p.8. 

5 Ibidem. 

6 Matteo Peregrini, Delle Acutezze. Torino: Edizioni Res, 1997, p.5. (Tradução ad hoc).  
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São noções como as de autoridade, proveito, emulação e concórdia que fundamentam esses 
discursos. Seu efeito é demonstrar a adaptação do gênero ao estilo e matéria do discurso poético que os 
segue, especificando com isso, eles mesmos, um uso aprovado do discurso que retoricamente já 
iniciaram. Isso ocorre porque antologias poéticas, impressas ou manuscritas, individuais ou coletivas 
eram compreendidas como lugar por excelência das formas próprias de dizer do cortesão, o homem livre 
capaz de expressar-se nas artes com agudeza e prudência. Os discursos preambulares compunham o 
elogio do engenho do autor, segundo uma concepção do li vro como antologia de preciosidades ou 
“engenhos” humanos, lugar de recolhimento das imitações poéticas dos melhores poetas, cestas de flores. 

  
Dessas partes do discurso, os prólogos desempenham importante papel. São, de modo geral, 

justificativas que o autor ou uma persona quali ficada dá à edição pública da obra. Escritos em forma de 
pequenas cartas ao leitor, alegam como causa final da publicação dos li vros de poesia o proveito pela 
difusão da doutrina, a glorificação da honra do autor ou a oferta de deleite pela divulgação dada à obra, e 
não raro acusam as três finalidades. É pela rubrica de autoridade apresentada nos prólogos dos li vros que 
o leitor reconhece a qualidade do engenho de quem os concebeu, como uma espécie de fili ação ao 
patrimônio das artes, seus modelos e modos de apropriação das fontes, a que o autor da obra é submetido. 
O fundamento de discrição que a convenção das letras arvora à autoridade dos engenhos, tidos como 
agudos, doutos e possivelmente modelares, é alimentado pelo efeito precisamente retórico de ostentação 
de valor pela modéstia afetada, aspecto paradoxal apenas na aparência. Neste lugar pró-logos, a 
benevolência e disposição do leitor são buscadas num meio-termo arriscado entre o desejo pedante do 
autor em “grangear aplausos” e o sentido de missão, devoção ou apenas serviço que o autor demonstra, 
pela expressão do talento que a publicação da obra aporta. Para refutar possíveis acusações de presunção, 
o autor ou editor não recorrem a nenhuma “artillería de argumentos” , como diz Francisco Cascales, mas 
submetem-se modestamente ao juízo do leitor, este sim certamente agudo, douto e perspicaz, segundo a 
“modelização retórico-poética” que constitui a interlocução discreta do discurso de agudeza, concebido 
por um “ato de entendimento” , nas palavras de Baltasar Gracián, que necessita sempre do também 
entendimento do leitor ou ouvinte, igual discreto capaz de compreender a excelência desses escritos. O 
poeta coloca-se assim num lugar fingido de humildade e devoção que mais revela, por efeito, a autoridade 
de sua rubrica e o decoro da obra que sabe representar. Quanto mais modestamente o engenho do autor 
promover sua obra e a si, mais inteirado revela-se das convenções de cortesia, que é também política, 
além de ser letrada. Por conta disso, afirma Domingos Carneiro, editor das Poesias Várias de André 
Nunes da Silva, publicadas em 1671 em Lisboa: “Leitor Amigo, ou Inimigo, que tudo podes ser, aqui te 
ofereço estas Poesias (…) Se te forem aceitas, li vrarei no teu agrado o lucro do meu desvelo, & se 
molestas, na tua mão tens o remédio, cerrando o li vro.”7 É desse lugar afetado de modéstia que surgem os 
numerosos vocativos ao leitor que, de nomeadamente “amigo” , pode ser também “ inimigo” , como dito 
acima, ou “ leitor meu, bem ou mal affecto” , “prudente y Christiano”, “benigno y discreto” , “religioso, 
capucho, leigo, conimbricense, homem sem sobrescrito, pelão e de meia tigela” etc.  

A preceptiva poética toma para si um leitor diferenciado pelo ofício a que a arte da poesia 
serve, pelo que institui no leitor “amigo poeta” o destinatário virtual de obras nascidas não da vaidade do 
seu inventor, mas da necessidade de normatização dos preceitos poéticos. Esse particular revela um 
interesse específico pelo que indica sobre a concepção coetânea de poesia, tida como arte “porque, según 
Aristóteles, el arte es aquella que da preceptos y enseña los caminos para no errar en aquello que 
professamos” , afirma Cascales, o autor das Tablas Poéticas, no prólogo em que refuta poetas “guiados 
mais pela natureza que pela arte”, oferecendo-lhes sua obra como abrigo na norma: “Y mientras no 
tuvieres a la mano otros maestros de poesía, al mar tempestuoso arrojo estas Tablas Poéticas; quando te 
fueres anegando en el golfo de la dudosa confusión, arrímate a ellas, y por ventura saldrás a la orilla salvo 
y libre de la tormenta.”8  

Prólogos são, de costume, escritos em prosa, mas o editor do Ecco primeiro do Postilhão de 
Apolo, uma antologia setecentista da poesia de agudeza elaborada em Portugal entre os séculos XVII e 
XVIII , por anagrama Joseph Maregelo de Osan, concebe em versos decassílabos a evocação ao leitor de 
sua coletânea: 

 

Parece lei, e passa a ser costume, 
Que em reverência de qualquer volume, 
Que com parto jucundo 
Sai do ventre do prelo à luz do mundo, 

                                                
7 André Nunes da Silva. Poesias várias. Recolhidas por Domingos Carneiro. Lisboa : Domingos Carneiro, 1671. 

8 Francisco Cascales. Tablas Poéticas. En Murcia, por Luis Beros, 1617. Madrid: Espasa-Calpe, 1975. 
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E na berlina, que lhe doura o ferro, 
Coberta de carneira, ou de bezerro, 
Corre sem descançar por vários modos, 
Servindo-lhes de pés as mãos de todos; 
Que um Prólogo adiante 
Traga em lugar de archote bem flamante, 
Que lhe venha aclarando 
O quis, quibus, e quid, quomodo, e quando: 
Inda que esteja claro quanto encerra, 
E tenha o livro o fruto à flor da terra. 
(…)9 
 

Assim como os prólogos, as dedicatórias consideram determinada convenção que atende a 
normas de pedido ou reconhecimento de mecenato. Estas formas operam o mesmo mecanismo de 
representação de discrição pela modéstia retoricamente forjada na submissão da obra e do autor à 
necessidade de honra e fama da liberalidade, glória e valor do senhor que as abriga, artifício sintetizado, 
por exemplo, na seguinte sentença de Francisco Cascales: “al tanto que la insuff iciencia no emprende, se 
arroja la voluntad.”10 Com essas prerrogativas, as dedicatórias podem ser elaboradas por terceiros, os 
editores em alguns casos, como as Várias Poesias de Paulo Gonçalves de Andrade dedicadas a Francisco 
de Faria Severim pelo impressor da obra que, solícito, declara ao Chantre da Sé de Évora: “Esta 
impressão ilustrada com o raio de tanta luz logrará eterno seu luzimento, & eu trocarei a liberdade de meu 
afeto bem empregado pelos grilhões de uma obrigação eternizada.”11 

Dedicatórias podem também ser escritas em verso, como a Epístola dedicatoria ao 
Excellentissimo Principe o Senhor D. Duarte, pelo li cenciado Manoel da Veiga, no livro Laura de 
Anfriso, de 1626. 

 

(…)  
Vede aquela paterna Magestade, 
De tão doce brandura acompanhada: 
Bebei nela Senhor a humanidade. 
E esta Musa que vai mal cultivada, 
Alhea de conceitos, & artifício, 
Seja em vossa grandeza agasalhada. 
Aqui vos canta o rústico exercício, 
Dai vossa mam Real aos meus Pastores, 
Que o cantar-vos tomarão por ofício. 
Outros tempos virão, dias maiores, 
Quando na tuba clara, e sonorosa 
Vos possa oferecer versos melhores.  
(…)12 
 

Mais comumente são escritas em prosa, caso da dedicatória do li vro de Alonso López 
Pinciano, espanhol autor da Filosofia Antiga Poética, de 1596, em que faz uma ressalva ao conde a quem 
dedicara a obra, por considerar alguns trechos impróprios “às orelhas” do nobre senhor: “Otrosí: suplico a 
V.S. si algún dia hiziere a esta obra digna de sus oydos, los abstenga de la epístola nona y especialmente 
del fragmento quarto della, cuya materia es ridícula y más conveniente a orejas populares y cómicas que 
no a las patricias y trágicas, quales ser deven las de los Princípes y grandes señores y quales son las de 
V.S. etc.”13 

                                                
9 Eccos que o Clarim da Fama dá : Postilhão de Apollo […] / por Joseph Maregelo de Osan, Lisboa : Na Off ic. de Francisco 

Borges de Souza, 1761. 

10 Francisco Cascales, op. cit. 

11 Paulo Gonçalves de Andrade, Varias poesias. Coimbra: Officina de Manoel Dias - Impressor da Universidade, anno 1658. 

12Manoel da Veiga, Laura de Anfriso. Em Évora, por Manoel Carvalho, impressor da Universidade, anno 1628, p.2. 

13 Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua Poetica (1596). Ed. A.C. Picazo. 3v. Madrid: Instituto Miguel de Cervantes, 1953, 

tomo I, p.6. 
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As dedicatórias dos li vros seiscentistas são hoje lidas como sínteses teóricas das letras 
daquele tempo, como aliás o conjunto desses discursos preambulares, em que a poesia era concebida 
segundo o conceito da imitação dos melhores autores. Não obstante ser lugar de aplausos, as dedicatórias 
primam pela brevidade do discurso, conforme preceito destacado por Pires de Almeida (antes referido), 
mas nunca por desmerecimento da personagem que ilustram, cuja magnificência é impossível de ser 
acomodada nas poucas linhas que a convenção dispensa à dedicatória, conforme reclama Manuel Botelho 
de Oliveira, numa metáfora marinha, quanto à exigüidade do “papel epilogado” , pois “nele não cabe a 
multipli cidade de tantos títulos, quanto as acreditam, seria temeridade querer recopilar um mar imenso em 
tão limitada concha, e copiar figura tão agigantada em um quadro tão pequeno (…)”14 A propósito da 
dedicatória de sua antologia Música do Parnasso, a reconstituição teórica da lírica, muito significativa 
para a crítica hodierna, é bastante evidenciada pelo percurso normativo que o autor desenha ao considerar 
as fontes e modelos da imitação que se segue nos quatro li vros de sua obra. Botelho de Oliveira arrola 
artes e autores gregos, e após estes, italianos e ibéricos - antigos e modernos - e se estende à conjuntura 
americana colonial, cujas poéticas compuseram o patrimônio das artes de que se serve como imitador: 
“Nesta América, [as Musas] quiseram também passar-se a este empório, aonde como a doçura do açúcar é 
tão simpática com a suavidade do seu canto, acharam muitos engenhos, que imitando aos poetas de Itália, 
e Espanha, se aplicassem a tão discreto entretenimento (…).”15 

Outro lugar de interesse são as licenças, aprovações exigidas a todo li vro, fosse arte retórica 
ou encômio régio. Havia três tipos de leitura prévia: a primeira dizia respeito à li cença do “Santo Ofício” , 
censura que cuidava da difusão das verdades católi cas contra o anúncio de idéias que portassem 
insegurança aos dogmas teologais. Havia também as li cenças do Paço e do Ordinário, que prezavam o 
acolhimento das leis civis contra pressupostos que fossem danosos à república, ou a valores eclesiásticos 
e morais. As li cenças eram providas por secretários, notários, li cenciados, freis, padres, inquisidores, 
validos e conselheiros, enfim, por homens de notório saber na sociedade seiscentista. Algumas vezes era 
referido também o valor da taxação do li vro. Mesmo li cenças aprovativas atestavam, por vezes, 
restrições. Trechos de livros eram cortados, ou exigiam-se explicações ou alterações ao autor. Caso do 
mesmo Poesias Várias de André Nunes da Silva, livro ao qual os censores exigiram uma alteração na 
disposição das poesias, de modo a se “apartarem das profanas, as sagradas” . Casos muito interessantes 
ocorrem quando o censor empenha-se em demonstrar a razão de seu parecer. Exemplo conhecido 
encontra-se em Os Lusíadas, épico cuja li cença de publicação foi provida pelo frei Bartolomeu Ferreira, 
com a condição de que o leitor deveria estar atento para o fato de que os deuses pagãos ali citados eram 
ornatos que desempenhavam a função de alegorias poéticas, mas que eram, fora da ficção poética, 
demônios dos gentios, sem conhecimento da luz divina do cristianismo, segundo ele. No século XVII , 
li cenças continuam a ser dadas com base no mesmo pressuposto da li centia poética; os argumentos dos 
censores têm por fundamentos o uso, a autoridade da rubrica e as normas do gênero do discurso. Sob 
argumento semelhante ao fornecido a Camões, concede li cença de impressão o censor das Rimas Várias 
de Antonio Álvares Soares, em 1628, atualizando tacitamente a Arte Poética de Horácio:  

 

(…) porque o Autor trata seus conceptos e pensamentos com muita honestidade, sou de 
parecer que se imprimam, porque ainda que atribua as criaturas divindade e adoração, 
não deve prejudicar o seu intento (..) porque isto são encarecimentos de Poetas e mui 
ordinário modo de falar, assim em os antigos, como nos modernos, e assim parece se lhe 
não deve negar a licença que a outros se concedeu.16 
 

Especialmente ricas para o conhecimento do conceito de poesia nesse período são as 
li cenças dadas às Luzes da Poesia, arte poética de Manoel da Fonseca Borralho, publicada em 1724 em 
Lisboa. A primeira delas tem como “Quali ficador do Santo Ofício” o clérico Rafael Bluteau, que justifica 
a publicação do li vro de Borralho, “ legislador do Parnaso” , em consideração da matéria: “Poesia, Arte 
nobilí ssima, a qual, inda que costume nascer com os sujeitos, que a exercitam, depende de muitas 
notícias, que ordinariamente sem Mestre se ignoram, e ignoradas ocasionam partes informes, Antípodas 
das Musas, e escândalos de Apolo. Sendo, pois a Poesia, como aqueles frutos cuja mediania no gosto é 

                                                
14 Manuel Botelho de Oliveira, Música do Parnasso (1705). Org.: Antenor Nascentes. Rio de Janeiro: MEC/Instituto Nacional do 

Livro, 1953, p.8. 

15 Ibidem, p.3. 

16 Antonio Álvares Soares. Rimas várias: primeira parte. Lisboa: Matheus Pinheiro, 1628. 
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vício, e só prestam quando excelentes.”17 A segunda li cença faz uma reflexão sobre o registro escrito das 
artes preceptivas e os efeitos desses atos de publicação sobre a convenção das letras: “(…) sempre a arte 
conduz muito para aperfeiçoar e dar lustre ao gênio, e para emendar, ou dar firmeza ao uso. A escritura, 
durável cópia das palavras, serve de consagrar à eternidade os conceitos, que por humanos têm a triste 
pensão de transitórios: mas servir-lhes-a de eterno descrédito se for menos acertada, como a imagem mal 
feita a um fermoso original.”18 

Outros discursos preambulares constam nos li vros seiscentistas, embora sem formas 
definidas, como os privilégios, as apresentações e os discursos encomiásticos. Os privilégios são li cenças 
mais amplas, com direitos de impressão e venda das obras estendidos. Todos esses discursos primam pela 
brevidade, pois existem para compor a adequação do li vro que recomendam, evidenciando o gênero e a 
eminência da obra, conforme vimos no preceito e podemos comprovar pela introdução brevíssima dos 
Poemas Lusitanos de António Ferreira, publicados em 1598: 

 

Aos bons ingenhos 
A vós só canto, espritos bem nascidos, 
A vós, e às Musas ofereço a li ra, 
Ao Amor meus ais, e meus gemidos, 
Compostos do seu fogo, e da sua ira. 
Em vossos peitos sãos, limpos ouvidos, 
Caiam meus versos, quais me Febo inspira. 
Eu desta glória só fico contente, 
Que a minha terra amei, e a minha gente.19 
 

No entanto, essa noção não impede que, por concessão da brevidade, se façam presentes 
antes da obra discursos laudatórios mais longos, que contêm juízo e interpretação do decoro do poema, 
servindo-lhe como “compêndio das finezas e primores”, pelo que este do comum dos poemas afasta-se. 
Exemplo perfeito temos no Discurso Poético de Manoel de Galhegos, apologia do li vro de Gabriel 
Pereira de Castro, Ulisseia ou Lisboa Edificada, Poema Heróico, na edição de 1636, do qual extraí os 
seguintes trechos:  

 

Usa [o poeta] felicemente das três figuras de que mais necessita a textura, que são, 
Parasceue, Analogia e Teliotis, idest, preparatório, proporção, perfeição. (…) A claridade, 
ou a enargeia (que é a evidência no dizer) observa tudo quanto Hermógenes amoesta na 
palavra Saphinia [ saphéneia] : a grandeza do estilo (…) A brevidade no explicar a 
sentença é soberana: tarda mui pouco em dar forma ao conceito, que é o que encomenda 
Hermógenes na palavra Gorgotis. Que val o mesmo que Pressa. 
 

Os títulos dos li vros seiscentistas remetem, de modo geral, ao deleite que a obra deverá 
proporcionar ao leitor ou ao ouvinte, por isso costumam ser enunciados sob o signo do gozo: deleitações, 
passatempos honestos, triunfos, cancioneiros, divertimentos, entretenimento curioso e, sobretudo flores, 
com vantajosa rede de sinônimos: florilégios, antologias, ramalhetes, jardins. Os títulos chamam atenção 
também pela extensão que por vezes possuem. É o caso da edição revista e aumentada da antologia, já 
citada, vinda a público entre 1761 e 1762, que recebe o curioso título de:  

 

Ecos que o Clarim da Fama Dá: Postilhão de Apolo montado no pégaso, girando o 
universo para divulgar ao orbe literário as peregrinas flores da poesia portuguesa, com 
que vistosamente se esmaltam os jardins das Musas do Parnaso. Academia universal, em a 

                                                
17 Manoel da Fonseca Borralho, Luzes da  Poesia descubertas no Oriente de Apollo nos influxos das muzas, divididas em tres 

Luzes essenciaes […]. Lisboa: na Off icina de Felippe de Sousa Vil lela, anno de 1724. 

18 Ibidem, página segunda das licenças. 

19 António Ferreira. Poemas Lusitanos (1598). Edição crít., intr. e coment.: T. F. Earle. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 2000, 

p.47. 
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qual se recolhem os cristais mais puros, que os famigerados engenhos lusitanos beberam 
na fonte de Hipocrene, Helicona e Aganipe.20 
 

Portanto, a idéia de que os discursos preambulares ajudam a compor a adequação do li vro, 
evidenciando desde o princípio o gênero e natureza dos discursos presentes no interior da obra encontra 
respaldo em vários elementos compositi vos. Em primeiro lugar, esses discursos possuem normatização 
retórica; são com efeito artifícios retóricos com fins muito específicos e concorrem, no conjunto, para o 
decoro da obra que iniciam, no que se assemelham ao exórdio, parte do discurso prevista nas retóricas 
mais antigas como prenunciador do gênero do discurso que inicia. Nos li vros de poesia e na tratadística 
das artes nos anos seiscentos, a prática da composição preambular tem como finalidade captar a boa 
disposição e atenção do leitor ou ouvinte. A concepção do li vro como antologia de preciosidades ou 
“engenhos” humanos no ambiente de corte absolutista peninsular adere, portanto, à concepção de poesia 
como um ato de agudeza intelectual, certa capacidade intelectual de formular analogias, matéria do elogio 
exordial. É para promover fama, valor e autoridade que são compostos prólogos e cartas ao leitor, 
li cenças do paço, do ordinário e do santo ofício, privilégios, dedicatórias, apresentações, discursos 
encomiásticos e títulos. Os discursos dispostos antes do li vro revelam também a prática discreta de 
publicação de li vros impressos como dispositi vo políti co e social de distinção, porque indicavam 
precisamente que seu autor possuía elevação nas letras, tratando-se assim de homem douto, treinado nas 
artes civil izatórias mais prestigiadas: retóricas, filosóficas, gramaticais, poéticas, nomeadamente as artes 
dos antigos gregos e romanos, e algumas autoridades da era cristã, conforme atestam as li cenças. 

 

RESUMO: Os discursos preambulares compõem a adequação do li vro, evidenciando o gênero da obra. 
Funcionam como exórdio, pois captam a disposição do público. Na poesia e na tratadística do Seiscentos, 
prólogos, cartas ao leitor, li cenças, privilégios, dedicatórias, discursos encomiásticos e títulos promovem 
boa disposição e atenção no leitor ou ouvinte, promovendo valor e autoridade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: prólogos; licenças; poesia; retórica; agudeza. 
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Freqüentando os meios estudantis portugueses, no período entre 1838 a 1846, quando 
passou a morar em Coimbra para cursar Direito na famosa Universidade, Antônio Gonçalves Dias ficou 
mais conhecido por sua timidez que pelos versos que escreveu nessa temporada. Sua presença poética 
resumiu-se à publicação de uma composição sem título, em 1841, e de um poema denominado 
“Inocência”, que saiu na revista O Trovador, de responsabili dade de uma sociedade de acadêmicos. 
Quando, em 1847, Alexandre Herculano publicou, na Revista Universal Lisbonense, o artigo “O futuro 
literário de Portugal e do Brasil” , motivado pela leitura dos Primeiros cantos, o poeta brasileiro era, 
portanto, desconhecido pela crítica européia. 

Alexandre Herculano, ao contrário, traduzia um nome respeitado pela intelectualidade 
portuguesa, que o conhecia não só de suas incursões críticas, mas como autor de poesias, artigos, 
panfletos e narrativas, entre as quais Eurico, o presbítero, que inaugurou o romance português moderno. 
Sua atividade junto à imprensa, nas páginas de O Panorama, O Diário do Governo e na Revista Universal 
Lisbonense e sua atuação como deputado pelo Partido Conservador marcavam o lugar que ocupava na 
vida intelectual e políti ca de Portugal esse crítico que dirigiu seu olhar para a produção poética de um 
iniciante nas letras, Gonçalves Dias, cuja carreira apenas apontava com essa primeira realização.  

Assim, quando o mais reconhecido intelectual do Romantismo português interessou-se pela 
obra do jovem estreante brasileiro, originário da nação que até pouco tempo se subordinava a Portugal, é 
de se buscar o significado que adquire o artigo, no contexto políti co-literário da década de 1840, em 
Portugal, e em relação às posições políti cas do autor do texto publicado no periódico li sboeta. 

À época, o quadro políti co vivido por Portugal passava por agitadas transformações, após o 
golpe de Estado de 1842, ano em que Ministro Costa Cabral depôs o próprio governo do qual fazia parte. 
Essa acrobacia políti ca, porém, importa menos do que a história que ela traz no seu bojo. Segundo ensina 
José Hermano Saraiva, a mudança ocorrida em Portugal é significativa, porque corresponde ao 
rompimento dos conceitos românticos que pautavam a ação políti ca. Costa Cabral, diz o mesmo 
historiador, introduziu o modelo do reali smo políti co, tornando-se ele mesmo o representante dessa nova 
virada.1  

Alexandre Herculano, defensor e propulsor do Romantismo em Portugal, não só foi contra 
o golpe políti co desencadeado no Porto, mas interpretou o ato como uma ruptura das “ infra-estruturas 
políti cas de Portugal com as da tradição descentralizadora medieval” (MALARD, 2003: 335). Fica 
evidente, então, que o país não foi mais o mesmo após o incidente político, razão que teria levado o 
crítico a voltar seus olhos para a “nação infante que sorri” (HERCULANO, 1847-1848: 5), porque nessa 
encontraria ainda os anseios românticos, já perdidos em sua terra, como também buscava na nova terra o 
alento e a esperança frente à descrença com que analisava o Portugal dessa época. É, pois, com esse 
ânimo, que toma um poeta – jovem como a nação brasileira – e esperançoso – como lhe parece o cenário 
da América, para, através do tema da literatura, analisar o contexto de Portugal que se modifica.  

Uma primeira leitura já deixa evidente que há dois conjuntos bem definidos na construção 
do texto: de um lado, o Brasil, o país de nascimento do poeta de Primeiros cantos, vivendo uma situação 
políti ca inovadora, a considerar a declaração de independência de 1822; de outro, Portugal, lugar de 
nascimento de Herculano, cuja conjuntura política mostra-se desconfortável ao crítico em questão. Os 
enunciados em torno dos quais a nação americana a européia são construídas no texto deixam antever que 
seu autor estabelece uma diferença nítida entre o contexto políti co brasileiro e a atual situação de sua 
pátria: enquanto o país americano estabili za-se, no período pós-independência, Portugal, ao contrário, 
vive uma fase de incertezas e reviravoltas, provocada por recentes movimentações internas. 

Herculano abre o texto “O futuro literário de Portugal e do Brasil” , com o enquadramento 
políti co da nação brasileira, para reconhecer que a independência não foi obra de mero acaso, como 

                                                
1 Os dados relativos à história de Portugal encontram-se em: SARAIVA, José Hermano. Histórica 
concisa de Portugal. Mira-Sintra: Mem Martins; Europa-América, 1978. 
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alegam alguns historiadores e comentaristas, (muitas vezes até concedendo um tom trocista ao episódio), 
mas um fato que decorreu da ordem natural do progresso das sociedades. Como um ser humano, a 
sociedade tem sua infância, vívida e esperançosa, e, como toda velhice, os agrupamentos sociais tornam-
se tediosos e melancólicos. O Brasil, no caso, vive sua fase infantil, ou seja, de criança, pois que apenas 
foi declarado independente da velha-mãe. Esse quadro permite estabelecer as associações que o crítico faz 
da vida das sociedades com os organismos vivos, de preferência, os humanos: assim, enquanto Portugal 
“é o velho aborrido e triste, que se volve dolorosamente no seu leito de decrepidez” (HERCULANO, 
1847-1848: 5), o Brasil é “a nação infante que sorri”  (HERCULANO, 1847-1848: 5). Enquanto a nação 
portuguesa “se lamenta de que os raios de sol se tornassem frouxos, de que se encurtassem os horizontes 
da esperança, de que um crepe fúnebre vele a face da terra” (HERCULANO, 1847-1848: 5), criança, 
ainda, “o país americano cresce e fortifica além dos mares, (...) se atira ridente pelo caminho da vida” 
(HERCULANO, 1847-1848: 5). 

As imagens, mais bem ajustadas à análise dos organismos vivos, ampliam-se na 
continuidade do texto, para mostrar a desigualdade entre os dois “seres” em foco: a Portugal, Herculano 
associa termos e expressões que indiciam senilidade e decadência: “nação moribunda” , “corpo 
semicadáver”, cujo estado, cheio de “veias varicosas” , caberá apenas “repousar no cemitério da história” 
(HERCULANO, 1847-1848: 5). Dentro desse mesmo paradigma de caráter biológico, reconhece que “o 
cadáver de Portugal deve descer à sepultura”, numa alusão objetiva de que a antiga metrópole do Brasil 
esgotara-se e, tal como um ser vivo, encontrou a sua morte, cabendo apenas ser sepultada para encerrar 
sua história. Enfim, ao “velho caquético, demente, e paralítico” , a que corresponde Portugal, como 
sintetiza o autor, o Brasil surge como o “mancebo vigoroso” , “cheio de viço e de vida” (HERCULANO, 
1847-1848: 5).   

Esgotadas as observações sobre o quadro contemporâneo português, no qual ainda inscreve 
o registro da decadência literária, Herculano aponta para o progresso literário do Brasil e inicia a leitura 
dos Primeiros cantos do poeta maranhense. A incursão crítica, porém, é reduzida: tanto do autor como 
dos versos pouco se expande o renomado ensaísta: do poeta, Gonçalves Dias, menciona apenas que não o 
conhece, mas que deve ser jovem; dos versos, reduz-se a reconhecer a limitada experiência do autor, nos 
quais se notam imperfeições de língua, de metrificação e de estilo.  

Os defeitos, no entanto, são atenuados pelo reconhecimento mais importante que faz o 
crítico: Gonçalves Dias é o autor “da verdadeira poesia nacional do Brasil” (HERCULANO, 1847-1848: 
8), e, para comprovar a afirmativa, cita dois trechos das Poesias americanas: o “Canto do guerreiro” e o 
“Morro do Alecrim”. A escolha é coerente com todas as metáforas que Herculano usara para se referir ao 
país americano e, por extensão, aos autores brasileiros: os poemas selecionados recaem sobre a temática 
indianista, pois em ambos Gonçalves Dias procura no mundo natural dos selvagens a inspiração para seu 
fazer poético. Exótico e diferente, mas também original e primordial, os indígenas oferecem à poesia de 
língua portuguesa a seiva nova, ou o sangue novo de que reclama Herculano e de que carece a velha e 
decrépita literatura de sua pátria. Por fim, menciona, ainda, o poema “Seus olhos” , de nítido matiz 
romântico, mostrando a afinação do crítico com os princípios desse movimento. 

Se, ao final, resultam poucas palavras sobre a obra do poeta e muitas considerações sobre a 
história de Portugal, a Gonçalves Dias resta haver cumprido satisfatoriamente seu rito de iniciação, 
entronizado por um padrinho com suficiente competência para apresentá-lo às letras portuguesas, 
Alexandre Herculano. 

Nos anos seguintes à da revolta do Porto, a nação portuguesa viveu dias de conturbação. 
Mesmo a instalação de um governo provisório, nessa cidade, não conseguiu acalmar os ânimos, 
espalhando a guerra civil entre todas as províncias e entre todos os cidadãos. À violência da luta interna 
sucedeu um período de decepção e de enfraquecimento político, até a fase conhecida como Regeneração, 
responsável pelo apaziguamento do país. 

Nessa moldura, Antônio Lopes de Mendonça, um jornali sta de comportamento exdrúxulo, 
mas exímio na arte do folhetim, empolga-se com a política da junta do Porto e publica o “Manifesto 
eleitoral” a favor da Regeneração. A posição defendida abre-lhe as portas para a carreira de deputado 
provincial e, favorecido ainda por certos apoios, retoma a atividade crítica, publicando Memórias de 
li teratura contemporânea, que vem a público em Lisboa, em 1855, sob os auspícios da Tipografia do 
Panorama.  

No texto prefacial, em forma epistolar, que dirige ao Dr. Tomás de Carvalho, o autor 
combate a idéia até então vigente de que a poesia atual seja menos fecunda do que a de épocas anteriores. 
Para ele, tanto a história quanto a literatura continuam a oferecer motivos interessantes e a inspirar a 
imaginação dos homens de letras, razão pela qual a situação cultural de Portugal mostra-se pujante. A 
fecundidade literária opõe-se ao quadro político, para quem os ramos de administração e de governo 
embaraçam e entravam o andamento da vida civil e as letras, nesse caso, constituem o contraponto do 
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domínio políti co, uma vez que, como ele mesmo afirma, “o espetáculo do [...] movimento literário [...] vai 
insensivelmente transformando a sociedade portuguesa” (MENDONÇA, 1855: 318). 

É nesse contexto que Lopes de Mendonça organiza a seção “Perfis Literários” para a edição 
do volume Memórias de li teratura contemporânea, e nela inclui o brasileiro Gonçalves Dias2. O novo 
li vro dá continuidade ao projeto inicial do autor que, anos antes, publicara Ensaios de crítica e li teratura, 
mas se distingue do primeiro empreendimento pela ampliação dos autores em análise e pela perspectiva 
crítica com que constrói as Memórias.  

Respaldado na crítica de Herculano, Lopes de Mendonça parece sentir-se à vontade para 
confirmar o valor poético desse jovem que conhecera em Coimbra, quando estudante, que pouco se 
mostrava, devido a sua timidez, mas em quem o autor das Memórias já reconhecia mérito. Os primeiros 
versos do poeta revelaram um talento superior e, ao mesmo tempo, a apresentação de Alexandre 
Herculano cumpriu o “solene batismo” , livrando-o das invejas e das avaliações medíocres que tendem a 
rebaixar as boas aparições. 

Afinado com as observações de seu antecessor, Lopes de Mendonça destaca o tom 
brasileiro dos versos, excedendo-se nas marcas naturais que caracterizam o país: rios, pássaros, florestas, 
flores e frutos, que tecem o imaginário europeu sobre as distantes terras americanas. Daí a escolha ao 
poema “A tempestade” , como representativo das condições do espaço americano: segundo o português, 
até mesmo esse fenômeno é diferente no Brasil, pois que agita “em acesso terrível e momentâneo de 
cólera a face quase sempre meiga dessas regiões deli ciosas” (MENDONÇA, 1855: 316). 

Apesar dessa escolha, porém, a seleção dos versos sugere o crítico comprometido com os 
ideais românticos, buscando no poeta a realização dessa tendência. Assim é que Lopes de Mendonça 
exalta duas outras construções poéticas que privilegiam o tema do amor e a  poetização da amada. São 
esses que merecem maior consideração por parte do crítico, que justifica sua eleição dizendo que, mesmo 
a verdura viçosa da natureza, não consegue impedir que o poeta expresse sua amargura e seu sentimento 
amoroso.  

Cabem, contudo, duas distinções do ensaio de Lopes de Mendonça sobre o texto de 
Alexandre Herculano: a primeira diz respeito à crítica mais abrangente – o autor de Memórias da 
li teratura contemporânea mostra-se atualizado com a leitura de poesia brasileira, quando indica que os 
Segundos cantos e os Últimos cantos, publicados, respectivamente, em 1848 e 1851 comprovam a 
progressão na realização poética de Gonçalves Dias: a segunda, consagra o poeta maranhense como o 
autêntico representante do Brasil,  entendendo-o como aquele produtor comprometido com o espaço de 
onde retira inspiração para o seu fazer artístico. O aproveitamento poético dos recursos exóticos e 
diferenciados de uma região, que os europeus preenchem mais com a imaginação do que com o 
conhecimento direto, dão ao crítico o aval para o reconhecimento do escritor brasileiro.  

Tanto Herculano como Lopes de Mendonça mantêm uma afinidade crítica que justifica a 
eleição do autor dos Cantos como representante da nova poesia em língua portuguesa: a ambos 
interessam os versos que tematizam o espaço natural e diferenciado, mas a ambos interessam também os 
poemas de pendor romântico, pois fica evidente que é essa a estética que orienta avaliação de cada um. A 
sintonia entre os dois estudiosos também se evidencia num terceiro ponto: a poesia do Brasil é o objeto 
para onde eles convergem quando querem se referir ao quadro político português. E aqui, novamente, o 
ensaio extrapola a mera avaliação literária e adentra ao seu sentido políti co. 

No parágrafo conclusivo, o texto de Lopes de Mendonça recai sobre as relações políti cas 
entre as duas nações  e chama a atenção para a animosidade ainda existente entre o Brasil e sua antiga 
metrópole. Num tom quase panfletário, o autor das Memórias conclama os portugueses e aceitar a 
independência do Brasil: “Portugueses, o amor da pátria não nos torna surdos à voz dos princípios 
humanitários. Era justo que a tutela acabasse, e que as imensas regiões do Novo Mundo, li vres e 
independentes, pudessem desenvolver a sua atividade, e completar os seus destinos” (MENDONÇA, 
1855: 324). Para o autor das Memórias, a antiga colônia floresceu e se desenvolveu, formando, agora, um 
império vasto e progressista, testemunhada pela vitalidade da poesia de Gonçalves Dias, mas é essa idéia 
que seus compatriotas parecem não ter absorvido, razão pela qual a questão políti ca ocupa um lugar mais 
destacado do que a literária, na avaliação desses estudiosos.  

Como diz Leticia Malard, se no texto de Alexandre Herculano, o poeta dos três cantos – 
Primeiros, Segundos e Últimos cantos – entrou como Pilatos no Credo, isto é, inocentemente, 
possibilit ando que, ao analisar seus poemas, Herculano voltasse os olhos para a decadência de sua terra, 
no texto de Lopes de Mendonça, Gonçalves Dias é o inocente  útil, pois ao introduzi-lo em seu li vro, 
Mendonça visa também à aceitação, pelos conterrâneos, da ordenação política em que vive a nação 

                                                
2 Além de Gonçalves Dias, Lopes de Mendonça inclui na mesma seção o poeta brasileiro Álvares de 
Azevedo. 
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brasileira, deixando claro que, passados mais de trinta anos da separação políti ca – estamos em 1855 – a 
antiga metrópole ainda se mostra arredia com o comportamento do filho emancipado!  

Olhando para o “Futuro” , com Alexandre Herculano, ou voltando ao passado, através das 
Memórias, de Lopes de Mendonça, a crítica portuguesa mostrou-se desfocada do tempo em que escreveu 
e produziu o poeta brasileiro Antônio Gonçalves Dias. Incapazes de registrar o presente e de discutir as 
contingências históricas por que passava a antiga metrópole e seu emancipado filho americano, os 
portugueses voltaram-se para dentro e, procurando entender sua própria história, tornaram-se cegos à 
renovação poética que, na América, bafejava, com novos ares, a velha língua de Camões. 

 

RESUMO: Análise das primeiras referências críticas sobre a obra do poeta brasileiro Gonçalves Dias, na 
imprensa de Portugal, no século XIX. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Romantismo; historiografia literária; imprensa; Portugal; Gonçalves Dias. 
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SOPHIA E A EDIFICAÇÃO DO REINO DA POESIA 
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ABSTRACT: Sophia de Mello Breyner Andresen’s Kingdom of Poetry would result from her creative 
effort to depurate language of its fluidity and conventional stress. Such process would imply a depuration 
of her mind and an evocation/invocation of Fernando Pessoa, her masculine counterpart.  would be, then, 
the image of the Original Poet, 
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Tomo como objetivo desta minha comunicação efetuar uma leitura da obra de Sophia de 

Mello Breyner Andresen, escritora portuguesa contemporânea cuja obra poétiva vem-se caracterizando 
desde o seu surgimento, em 1944, pela consciente acolhida de um passado que remonta à antigüidade 
grega com o fim de buscar nessas fontes aquilo que falta à sua modernidade: o encontro da poesia em 
estado de pureza original. 

É evidente que, como poeta que não culti va a evasão, mas a participação comprometida 
com o  seu espaço e o seu tempo, Sophia tem o seu olhar inicialmente voltado para a negatividade, para 
os conflitos que envolvem o homem - o Artista, em particular - e a Arte, desde que os avanços 
tecnológicos e a História os relegaram à condição marginal em que têm vivido.  

Em função da perspectiva dialética, a poesia andreseniana compõe-se alternando 
primordialidade atemporal e realidade histórica, o que se explica pelo desejo da Poeta de “coincidir “estar 
e ser”, “vida e poesia”, para Sophia uma única e mesma realidade:  

 

Sabemos que a vida não é uma coisa, a Poesia outra [...] 
Procuramos o coincidir do estar e do ser., Procurar a inteireza do estar na 
terra é a busca da Poesia. (1986) 
 

A coincidência do estar e do ser, a plenitude e a conseqüente reintegração do homem a um 
espaço até então mero “cenrário de vida” (ANDRESEN: 1986, p. 9) – eis a meta a ser atingida na sua 
poesia. Enquanto o ponto de partida é a negatividade de Fernando Pessoa, símbolo do desajustamento e 
da fragmentação humana, os caminhos tortuosos que percorre vão gradativamnente recarregando-a de 
positi vidade e confiança no encontro de modo mais inteiro de ser no mundo.  

A intuição de poder alcançar esse modo de ser paradisíaco que habita arquetipicamente o 
inconsciente coletivo justifica, portanto, que o passado se transforme, de fonte, em espaço e tempo 
almejados, e algumas vezes encontrados, porém em tensão contínua com o presente, que se configura ante 
os olhos da Poeta como agente desintegrador do universo e, conseqüentemente, também do ser humano. 

O poema "Raiz da Paisagem", inserido em Coral (1950), ilustra esse estado de coisas: 
 

A raiz da paisagem foi cortada 
Tudo flutua ausente  dividido, 
Tudo flutua sem nome sem ruído.  
 

O ritmo ondulado e monótono decorrente da isometria e da recorrência de sons nasais, 
sugere a inexorabilidade da conjuntura líqüida da paisagem cotidiana, diante da qual a Poeta prefere 
assumir uma posição de distante e alheia contemplação. Além disso, observam-se neste pequeno poema  a 
homogeneidade e amorfia evocadas pela menção à ausência "da raiz", bem como pela  reincidência de 
sons que sugerem a líqúida fluidez da paisagem - na qual - nota-se- o eu não se faz presente, exceto como 
contemplador.  

Por meio destes três versos é possível compreender a relação entre o homem e o espaço 
circundante", que caracterizarei, seguindo a ótica de Mircea Eliade (s.d), como o universo profano da 
época moderna: nesse espaço não existem locais qualitativamente diferenciados e, em conseqüência, não 
há um centro a partir do qual se possa buscar uma orientação, um sentido para a existência. Enfim, 
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domina os versos o vazio da ausência, a fragmentação, a multipli cidade e o devir próprios dos tempos 
modernos. 

Já este outro poema: Traduzido de Kleist , de Livro Sexto menciona o espaço ideal ao qual 
o Eu aspira e para o qual se voltará, em busca da sacralização do Eu e do espaço, efetuada por meio de 
uma alteração no modo de olhar, ou seja, de perceber o real: 

 

Dizem que no outro mundo o Sol é mais brilhante 
E brilha sobre campos mais floridos 
Mas os olhos que vêem essas maravilhas 
São olhos apodrecidos. (1976) 
 

Na conjuntura vigente, os olhos "apodrecidos", que se revelam incapazes de ver"as 
maravilhas existentes, remetem ao modo epicurista de percepção do mundo, remetem àquele olhar que 
recebe passivamente a imagem das coisas e não as próprias coisas, sem lhes captar, portanto,  a 
significação.  

Em contrapartida, se existe um outro mundo, onde o SOL (imagem que apreendo com a 
significação de luz, fogo do conhecimento e, ainda orientada por Mircea Eliade (s.d), com a significação 
de centro cósmico, eixo cósmico que dotará de sentido a existência humana),  é em direção a esse outro 
mundo, a esse Sol, que Sophia, com seu séquito (formado por Kleist, Camões, Goya, Michelangelo, entre 
outros) empreenderá sua viagem , que compreendo como uma travessia de caráter iniciático.  

A recorrência, na obra de Sophia, de imagens relacionadas aos quatro elementos 
primordiais, às naus míticas dos Argonautas, que, implicitamente, evocam também as naus pessoanas de 
"Mensagem", assim como a retomada de ou alusão a determinados mitos e rituais de sacralização 
confirmam essa hipótese. Além disso, outros poemas permitem a associação entre o encontro desse  
mundo de perfeição e o reino da Poesia. Na verdade, o que ocorre não é o encontro, mas a construção de 
tal reino, por intermédio de alguns pré- requisitos imprescindíveis, como os mitos e os rituais sagrados, 
que lhe possibilit arão adentrar o novo mundo após a purificação do olhar, do espírito e, ao final, das 
mãos, instrumento de ação.  

Antes de mais nada, importa compreender o sentido dado por Sophia à viagem iniciática 
empreendida ao longo de todo o conjunto de sua obra poética.  Seu paradigma é o da época em que se 
iniciou a atividade agrícola. Àquele tempo, graças à identificação entre os ciclos naturais e os humanos, 
valorizam-se os potenciais da Terra e os da mulher, em função da grande importância da Terra-Mãe, a 
Deusa da Fecundidade. Além desse fator, o relevo dado à figura feminina,  também é importante destacar 
, entre os primitivos, a importâncias dos xamãs, seres dotados de uma visão diferenciada, que, por tal 
razão, eram predestinados a uma posição especial pra cujo exercício deveriam ser preparados por meio de 
isolamento e de uma série de provações destinadas a fortalecê-los espiritualmente. (ELIADE: 1989) 

Sophia, adotando esse modelo arquetípico, faz da sua criação poética um percurso similar: 
concentra-se atentamente no real e produz, por intermédio do olhar, agora ativo e mergulhado na 
profundidade das coisas, das quais retira todo e qualquer invólucro, procurando reter-lhes a essência, 
produz uma ponte entre esse mesmo real e o seu inconsciente, pondo em atuação suas forças espirituais, 
tanto as positi vas quanto as que se antagonizam com essa positi vidade, isto é, entram em ação tanto o seu 
pensamento mágico intuiti vo, responsável pelas numerosas imagens que permeiam seus poemas, quanto o 
racionalismo peculiar ao pensamento conceptual, visível nos momentos em que os poemas apresentam 
uma construção mais lógica. 

O confronto dessas duas formas de pensamento no interior do seu ser constitui a série de 
provações necessárias à sua purificação espiritual e à conseqüente edificação do reino da Poesia em 
estado de pureza primordial. Um dos momentos mais perfeitos desse percurso se encontra no poema 
"Maria Helena Vieira da Silva ou o Itinerário Inelutável” , do qual extraio os primeiros versos, a título de 
ilustração: 

 

Minúcia é o labirinto Muro por muro 
Pedra contra pedra li vro sobre li vro 
Rua após rua escada após escada 
Se faz e se desfaz o labirinto  
Palácio é o labirinto e nele 
Se  multiplicam as salas e cintilam 
Os quartos de Babel roucos e vermelhos... (1986) 
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Adentrando as profundezas do inconsciente e, por extensão do imaginário, a Poeta encontra 
outros mitos, cujo comportamento lhe servirá de modelo nos momentos de enfrentamento de obstáculos 
como o tempo e a ambição terrena, por exemplo. Entre eles, há Penélope, cujo tecer se assemelha ao seu 
gesto de construir o poema. 

Porém o que chama a atenção na poesia andreseniana é a forte presença de Fernando Pessoa 
e de seus heterônimos, que surgem por via direta ou indireta, como em Cíclades, em Hydra evocando 
Fernando Pessoa, Homenagem a Ricardo Reis e Fernando Pessoa. 

Em "Cíclades", a palavra agora divina de Sophia, purificada pelo percurso iniciático em que 
se sintetiza o ato criador, faz surgir Fernando Pessoa ortônimo, visionário como ela, também adentrando 
seu olhar pelo mar em que seu imaginário (dela) transforma o Tejo: 

 

A claridade frontal do lugar impõe-me a tua presença 
O teu nome emerge como se aqui  
O negativo que foste de ti se revelasse 
Viveste no avesso 
Viajante incessante do inverso 
Isento de ti próprio 
Viúvo de ti próprio 
Em Lisboa cenário de vida 
E eras o inquilino de um quarto alugado por cima de uma leitaria 
O empregado competente de uma casa comercial 
O freqüentador irónico e cortês dos cafés da Baixa 
O visionário discreto dos cafés virados para o Tejo...(1986) 
 

Já em "Em Hydra evocando Fernando Pessoa”, o processo mágico de invocação/evocação 
permite o surgimento de Fernando Pessoa como realidade essencial (essencial desde o nome Hydra, 
escrito na ortografia  grega)  também na paisagem primordial  da Arte - a Grécia, berço da cultura 
ocidental e espaço sagrado da harmonia entre o humano e o divino : 

 

Ante a meticulosa limpidez dessa manhã num porto 
Ante a meticulosa limpidez dessa manhã num porto de uma ilha grega 
Murmurei o teu nome  
O teu ambíguo nome 
 
Invoquei a tua sombra transparente e solene 
Como esguia mastreação de veleiro 
E acreditei firmemente que tu vias a manhã  
Porque a tua alma foi visual até aos ossos 
Impessoal até aos ossos 
Segundo a lei da máscara do teu nome. 

 
Odysseus - Persona." 
 

(Nos Versos 8 e 9 "Porque a tua alma foi visual até aos ossos / Impessoal até aos ossos" há 
uma retomada da imagem utilizada por Álvaro de Campos no poema "Mestre, Meu Mestre Querido", 
dedicado a Alberto Caeiro, e, desta forma, traz para a realidade do seu universo poético também esses 
dois heterônimos: 

 

Mestre, meu mestre querido 
Coração do meu corpo intelectual e inteiro 
Vida da origem da minha inspiração 
   
Mestre, que é feito de ti nesta forma de vida? 
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Alma abstrata e visual até aos ossos, 
Atenção maravilhosa ao mundo exterior, sempre múltiplo (.1984) 
 

Aqui ele surge ligado a Odysseus, que, segundo o relato mítico, busca Penélope. Buscará 
Fernando Pessoa a Sophia? Como entender essa vinculação?  

Segundo a linha de interpretação que estou adotando, a empresa de purificação espiritual 
efetuada por intermédio da viagem iniciática permite à Poeta criar uma nova realidade, agora plena de 
substância, tanto no espaço da sua interioridade quanto no espaço da página em branco. Se, desta forma, a 
depuração espiritual atingida e o poema que dela resultam fundem-se numa única e mesma realidade, 
entãoa, a a sua nova conformação espiritual e a realidade de Fernando Pessoa surgida no poema 
constituem também uma realidade exclusiva, qu, dentro da perspectiva mítica, corresponde ao encontro 
primordial entre os princípios masculino e feminino, entre a racionalidade do animus e a emotividade da 
anima, a síntese dos contrários agora em harmonia, ou seja, a imagem do andrógino primordial. Essa 
imagem que possibili ta a criação do centro cósmico, do universo em estado de plenitude e permanência, 
encontra-se , no nível poético, associada à fusão de Sophia, enquanto ser demiúrgico, Criador, e sua 
criatura, um Fernando Pessoa agora dotado de inteireza, em que estão fundidos, por meio da palavra 
divina e criadora de Sophia, todos os heterônimos. 

Assim, se Odysseu, após sua longa travessia, encontra Penélope, a amada, e retorna à terra 
natal de Ítaca, também Fernando Pessoa e Sophia reencontram um no outro, como Criador e criatura, sua 
inteireza, e retornam à terra da Poesia, buscada desde "Mensagem". E aqui está o Reino: 

 

Reino de medusas e água li sa 
Reino de silêncio luz e pedra 
Habitação de formas espantosas 
Coluna de sal e círculo de luz 
Medida da Balança Misteriosa" 
 

Em primeiro plano, no primeiro verso o Reino encontrado a partir da vitória sobre a 
divindade maligna das Medusas, evocada pelo uso das minúsculas - em medusas - e do mar do 
inconsciente, agora apaziguado, conforme sugere a imagem da água li sa.  Em seguida, no segundo verso, 
as propriedades do Reino: a ausência da palavra utilizada ideologicamente, ou seja, a plenitude do 
silêncio, o conhecimento da luz, evocando o SOL brilhante do poema "Traduzido de Kleist", a 
permanência mineral da pedra. No terceiro verso, as formas espantosas, realidades substanciais, as 
"maravilhas" vistas pela primeira vez. No quarto verso, o Criador e o universo criado, o círculo fisiniano: 
o Princípio Vital: o Poeta, sustentáculo do mundo que ele próprio criou . E, enfim, no quinto verso, a 
síntese de tudo isso, o Poeta, provedor do equilíbrio cósmico, que que contém em si - enquanto andrógino 
primordial - a concordância dos contrários. 

Finalizando, a constatação de que o número 5, que é o número de versos que o poema 
contém, remete simbolicamente à imagem do Homem como centro do universo e, principalmente, remete 
à imagem do Quinto Império, buscado por Fernando Pessoa em Mensagem e, neste caso, construído pela 
fusão de ambos. 

 

RESUMO: O Reino da Poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen resulta de seu esforço criativo para 
depurar a linguagem de sua fluidez e convencionalidade. Também demanda, simultaneamente, a 
depuração de sua mente e a evocação/invocação de Fernando Pessoa, a face masculina da Poeta, ambos 
constituindo a imagem do Poeta Primordial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sophia; reino da Poesia,; depuração; Fernando Pessoa; Poeta Primordial. 
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Imersos no tempo e no espaço, vivemos, nos movemos e somos. Impossível, ao ser 

composto de matéria e espírito, subtrair-se a esta condição. Inútil dela queixar-se, inútil chamar à matéria 
– em contexto sublime -  misérrima prisão1 ou dizer, em contexto humilde, que é uma tribulação ser 
espírito encarnado2. Inútil e vão também, ao ser humano, querer dissociar o espírito da matéria, pois, no 
exato momento em que uma ação provoca a pretensa libertação, ela se revela morte, decomposição. 
Somos íntegros só e apenas enquanto existimos segundo essa natureza mista de matéria e espírito, que 
assim nasce, cresce e morre. A tal ponto é essencial essa mescla que, para o cristianismo - tantas vezes 
deformado quando se radicaliza em espiritualismo - ocorrida a separação da alma e do corpo, devido à 
morte, é de fé esperar a ressurreição da carne, pois a alma, separada da matéria, está incompleta, não 
corresponde  à  integridade da  pessoa  que  no  mundo existiu. 

Relativamente ao tempo, nossos hábitos foram com ele estabelecendo um trato mais íntimo, 
uma espécie de familiaridade que nos confere a ilusão de dominá-lo de algum modo, pois, se assim 
quisermos, o trazemos medido em gaiolas de inúmeros formatos, materiais e dimensões, afivelado a nosso 
braço, guardado num bolso, pendendo de uma corrente, montado num broche e assim por diante. A 
facilidade da  medida  do tempo e da  sua consulta é tanta que, habituados a essa espécie de manipulação, 
podemos  esquecer-nos  de que ele  não é um escravo a nosso serviço.  

Quanto ao espaço, não existe, vulgarizado para o uso geral, um mecanismo prático que, em 
cada instante, nos informe sobre nossa exata localização espacial, até mesmo porque não precisamos 
desse dado nas situações comuns do dia-a-dia. Nautas, viajantes e esportistas, por terra, mar e ar, contudo, 
dispõem de bússolas, rosa-dos-ventos, roteiros, mapas, lunetas, quadrantes, astrolábios, sondas, binóculos, 
telescópios, periscópios e tantos outros aparelhos que  aproximam o distante, ou fornecem informações 
espaciais exatas, desde o humilde metro e a trena aos sofisticados mecanismos de correção de rumo, 
cálculos de distâncias e por aí afora. E como não pensar nas soluções trazidas por pontes, túneis, viadutos, 
estradas, meios de transporte e de comunicação, que suavizaram em muito as barreiras espaciais impostas 
por nossa condição de espíritos encarnados ?  Aliviado o condicionamento espacial, corremos também o 
risco de crer-nos mais poderosos do que de fato somos, o engano de Ícaro. 

Voltando-nos para o mundo ficcional, onde as coordenadas de espaço e tempo de algum 
modo se fazem presentes, atentemos para um certo tipo de obras, principalmente em prosa - romances, 
novelas e até mesmo contos -  em que a condição espacial assume uma notável visibilidade e pode ser 
contemplada em muito da sua complexidade.  Penso, por exemplo, no extraordinário romance Mau 
Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio (1901-1978), publicado em 1944. Se, com alguma inconsciência 
acerca da nossa condição de seres espacialmente situados (limitados, portanto), ou com alguma ilusão de 
soberania sobre esse condicionamento, um leitor se aproximasse dessa obra, à medida que fosse 
imergindo no mundo dos Açores, iria recebendo uma poderosa chamada à realidade da contingência 
espacial. O romance, tal o alarme de um despertador, nos acorda para essa vicissitude, funcionando como 
um  banho de água fria para o leitor descuidado, banho abrupto, que tanto lhe tira  a respiração quanto as 
ilusões de um domínio nas quais, talvez, preferisse permanecer. Principiemos a refletir sobre ele.  

Abrindo-o encontramos quatro epígrafes que presidem à narrativa.  
A primeira delas, em inglês, é retirada da Carta de Ancoragem do Canal das Ilhas da Horta 

e do Faial, ilhas que fazem parte do Arquipélago dos Açores. Além de lermos suas informações, a 
epígrafe explicita que se incluem num todo maior, a Carta do Almirantado, e que sua reprodução no 
romance foi permitida pelo Serviço Hidrográfico. Texto inteiramente técnico, onde tantos cuidados 

                                                 
1 Luís de Camões – Os Lusíadas, V,48 
2 Adélia Prado – Solte os canhorros.2ª ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1979, p.25. 
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relativamente às fontes se observam, também as instruções espaciais e temporais de ancoragem nessas 
ilhas são precisa e claramente informadas. Trata-se de um aviso aos navegantes da região do Arquipélago, 
vazado, como só poderia ser, em linguagem denotativa. Porém, a obviedade seca das informações, ao 
virem isoladas do contexto da Carta de Ancoragem  e inseridas noutro tão diverso quanto o de um 
romance, ganham um novo estatuto. Enquanto epígrafe de uma obra literária, cumprindo agora a função 
de dar aviso aos navegantes do Açores ficcional instaurado pelo verbo nemesiano, suas instruções vão 
além do que dizem no modo denotativo; ao presidirem a uma criação simbólica, um estatuto simbólico a 
elas se acrescenta. Embora o texto seja relativamente longo e escrito em língua inglesa, decidi reproduzi-
lo no corpo do trabalho, pois a exposição que se segue irá, algumas vezes, referir-se a ele. Em nota, incluo 
uma tradução, de minha autoria. 

 

INSTRUCTIONS TO CAPTAINS OF STEAMERS CALLING FOR COAL, PROVISIONS OR 
REPAIRS 

The Coast being very bold throughout, may be approached with safety within any reasonable 
distance. 

Pilots are always in attendance to anchor Steamers in a suitable berth for coaling at the anchorage. 
Pilotage is compulsory. 
TIME  SIGNAL -  A Time Signal by means of Electric lights is made daily from the Meteorological 
obs. on Monte Mosso. The  light is switched on at 20.h 57.m 00.sec  Standard Mean Time, and    
extinguished at 20.h58.m00.sec  corresponding to   22.h58.m00.sec G.M.T.  After an interval or one  
minute the Signal is repeated. The light being finally extinguished at  21.h00.m000.sec corresponding 
to  23.h00.m00.sec G.M.T. 
(Charts of the Ancorage and Breakwater of Horta and Fayal Channel. Reproduced from the 

Admiralty 
Chart by permission of the  Hydrographic Office). 1

 

Eis-nos  às voltas com um dos artifícios  deste romance.  
Ao deparar com uma epígrafe tão técnica, podemos ser levados a pensar que, para 

compreender a obra mais profundamente, seria imprescindível dispor de um cabedal teórico e prático a 
respeito da arte náutica e, então, podemos temer ficar na sua superfície, não mergulhar nos seus abismos, 
não ser os leitores que ela exige. Isso, no entanto, não passaria de um engano. É óbvio que deveremos 
entender o que diz a epígrafe no seu sentido literal, mas bem depressa veremos que isso será possível a 
qualquer pessoa com conhecimentos básicos de inglês, um dicionário para alguma dificuldade, e uma 
razoável dose de bom senso, mesmo que não possua conhecimentos náuticos maiores. O texto 
informativo é simples e claro. Adverte aos capitães de barcos a vapor sobre o que devem observar quando 
desejam aportar nalguma dessas duas ilhas a fim de  reabastecer-se de carvão, provisões e fazer reparos. 
Há informações espaciais e meteorológicas precisas, referem-se os horários exatos dos sinais de luz que o 
observatório do Monte Mosso envia todas as noites. Se alguma dúvida ainda tivéssemos acerca das 
facilidades ou dificuldades de acesso às ilhas do Arquipélago, a epígrafe a dirimiria: trata-se de um espaço 
que comporta sérios riscos e no qual muitos cuidados se devem observar  para  aportar com segurança.  

Não nos iludamos, porém. Compreendidas as informações e mesmo depois de terminada a 
leitura do romance, não será de imediato que entenderemos com maior profundidade a razão pela qual 
esse texto veio presidir à sua abertura. Apenas mediante uma análise mais detida, que a integre na rede 
simbólica desse mundo ficcional, é que iremos descobrindo a razão da sua escolha, pois, sendo 
completamente objetivos, nem mesmo poderíamos dizer que a citação preside à obra  por sua beleza.   

Atentemos, agora, para a segunda epígrafe que, à primeira vista, parece chocha, e, 
seguramente, bela também não é: 

                                                 
1 Vitorino Nemésio -  Mau Tempo no Canal. vol.VIII, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,1999 ,p.29.  
INSTRUÇÕES AOS CAPITÃES DE BARCOS A VAPOR,EM  BUSCA DE  REABASTECIMENTO  DE CARVÃO, 
PROVISÕES E DE REPAROS. 
Sendo a Costa muito escarpada em toda sua extensão, é possível  aproximar-se dela, com segurança, guardando 
uma distância razoável. 
Há sempre pilotos disponíveis para ancorar barcos a vapor em lugares apropriados para prover-se de carvão.A 
pilotagem é compulsória. 
SINAL DO TEMPO – Um sinal do tempo por meio de luzes elétricas é emitido diariamente do observatório 
Meteorológico do Monte Mosso. A luz é acesa às 20h57m00s, durante o intervalo de  tempo padrão, e apagada às 
20h58m00s, correspondendo às 22h58m00s G.M.T. Após o intervalo de um minuto, o Sinal é repetido. A luz é 
finalmente apagada às 21h00m000s, correspondendo às 23h00m00s G.M.T.  (Cartas de Ancoragem e 
Reabastecimento do Canal da Horta e do Fayal. Reproduzido da Carta do Almirantado, com permissão do Serviço 
Hidrográfico).   
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O MARINHEIRO DOS AÇORES ( subindo do porão e atirando o tambor pela escotilha) 
— Toma, Pip; e aqui estão as abitas do cabrestante. Arreia! Ala, rapazes! 

HERMANN  MELVILLE, Moby Dick, “Meia-Noite no Rancho de Proa”.1
 

Tirada da obra-prima de Melville, publicada em 1851, ela oferece motivos para  estabelecer 
um vínculo entre o romance da caça à Baleia Branca  e Mau Tempo no Canal, onde a  peripécia  decisiva  
da obra  decorre  de  uma singular caça à baleia.  

Observemos, em primeiro lugar, que, se estranharmos a presença de quatro epígrafes a abrir 
o romance de Vitorino Nemésio (para que tantas se nem ao menos o encanto da beleza  algumas parecem 
ter? ), o que não nos deveria acontecer, então, relativamente ao romance de Melville, onde, além de várias 
Etimologias e de um texto intitulado Excertos , presidem ao romance 80 citações em epígrafe, se não as 
contei mal ? Não é mais um sinal de  parentesco entre as duas obras, mesmo se tímido?  

Prosseguindo, se confrontarmos a segunda epígrafe à primeira, poderemos notar que a 
última dá um passo além, pondo em cena um elemento humano característico das ilhas, o baleeiro. Na 
verdade, ela cumpre essas duas funções: assinalar uma linhagem ou parentesco entre o romance de 
Melville e este que o cita, bem como fazer-nos aprofundar no conhecimento de outro aspecto fundamental 
dos Açores: seu elemento humano e suas condições de subsistência. 

Situadas - e isoladas – a mais de 800 milhas da costa de Portugal, quase a meio caminho 
entre a Europa e a América do Norte, as ilhas dos Açores contam com a pesca como um dos principais 
meios de subsistência de sua população e, fundamentalmente, até as primeiras décadas do século XX  -  
época da ação do romance  - a maior fonte de riqueza das ilhas consistia  na caça da baleia. Como é óbvio, 
caçar baleias não é o mesmo que pescar lagostas ou sardinhas. Trata-se de atividade arriscada, 
principalmente nas condições precárias em que, naqueles tempos, se fazia, exigindo notáveis dotes de 
arrojo, força e  perícia.  Natural, pois, que, num romance como Moby Dick, centrado numa obsessiva e 
desvairada caça a uma singular Baleia Branca, houvesse, na tripulação composta por experientes baleeiros 
de várias procedências, um marinheiro dos Açores. Era de justiça; um modo de reconhecimento. 

Se o romance de Nemésio não se passa, como o do americano, predominantemente dentro 
do navio ou nas fainas da pesca, seus baleeiros são, contudo, figuras criadas com tal aura de grandeza e 
oculto heroísmo que se tornam inesquecíveis e se elevam a um estatuto épico. Heróis épicos humildes, 
exprimindo-se num português estropiado que, mais do que prometia a força humana, lutam em condições 
extremamente adversas pela sobrevivência pessoal e dos familiares. Neles encontramos coragem, 
lealdade, honestidade, retidão e firmeza que os aproximam do português antigo, a respeito do qual 
trataram, em suas obras, alguns grandes do século XIX: Alexandre Herculano, Eça de Queirós, António 
Nobre. A diferença entre os baleeiros - humildes - e aquela figura meio mítica é que os primeiros nunca 
tiveram chance: nem de estudar, nem de ter saúde, nem de progredir. Faríamos, então,  a meu ver, um 
pouco mais de justiça ao muitas vezes e por muito tempo injustiçado Vitorino Nemésio – que deveria 
ocupar um lugar de proa entre os maiores autores do século XX -  se atentássemos para o fato de que esse 
romance, publicado em 1944 e não concebido nos moldes da poética do neo-realismo, faz um alto elogio 
do trabalho heróico da classe popular, miserável, sofrida, inculta e explorada do Arquipélago dos Açores,  
realizado em condições precárias, arriscadas e injustas. Aliás, tanto em sua extensa e notável obra poética 
quanto na sua prosa, Nemésio lança luz sobre a épica luta do marçanito açoriano pela sobrevivência, o 
seu recurso massivo à dor da migração e da emigração por não dispor de outra saída, as condições tantas 
vezes absurdas de seu trabalho, pondo, diariamente, em risco as suas vidas, desvelando as carências de 
políticas públicas visando melhorar a educação, a saúde, o saneamento básico e os meios de comunicação 
nas Ilhas.  

Pergunto-me às vezes - e também ouço tal indagação - como foi possível que a censura 
salazarista tivesse permitido que se exibisse, de modo tão cru, no Mau Tempo no Canal (1944), a 
vergonhosa mazela da epidemia de peste bubônica nos Açores, na segunda década do século XX ?  A 
publicidade dada a essa chaga reveladora de tão grave atraso social, como foi que passou?  E que leitor 
haveria tão despistado de forma a não ver, nesse romance bem como em toda a obra do Autor, que sua 
balança pende sempre para o fraco? Salvo as honrosas exceções, que as há, os Clarks e os Dulmos são 
decadentes, a aristocracia açoriana é decadente, os Garcia e os Barretos, novos ricos, não despertam 
sentimentos nem de estima nem de admiração, enquanto, em contrapartida, os criados, os baleeiros e a 
gente humilde, esses, grandemente avultam na estima do narrador e, conseqüentemente, na do leitor. O 
romance dá-lhes grande visibilidade.Aliás, a protagonista, Margarida Clark Dulmo, pertencente à classe 

                                                 
1 MTC, p.29. 
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aristocrática por nascimento e condição social, por dotes naturais pertence muito mais aos baleeiros, aos 
criados da família, à gente humilde com a qual se sente à vontade e alegre, confraterniza e gosta de 
celebrar  festas. 

A terceira e  a  quarta epígrafes trazem à baila Chateaubriand e Raúl Brandão.  
Chateaubriand, em sua viagem para a América do Norte, passou pelos Açores e, nas suas 

Memórias, deixou registradas impressões, comentários e alguns episódios ocorridos num dia passado na 
ilha Graciosa. 

 

Des vents d’ouest, entremêlés de calmes, retardèrent notre marche. Le 4 mai [1791], vers 
les 8 heures du matin, nous eûmes connaissance de l’île du Pic; ce volcan domina longtemps des mers 
non naviguées: inutile phare la nuit, signal sans témoin le  jour. 

CHATEAUBRIAND, Mémoires D’outre-tombe, L.IV.1
 

A solidão desse punhado de ilhas paradisíacas e vulcânicas, perdidas no Atlântico, foi o 
elemento destacado pela sensibilidade do romântico francês. Depois de aludir ao emblemático por mares 
nunca dantes navegados, ele remonta aos tempos anteriores à descoberta do Arquipélago, refletindo sobre 
a condição virginal dessas ilhas quando ainda não vistas por nenhum ser humano. Não só os mares, então, 
eram nunca dantes navegados, mas também os acidentes geográficos não tinham nunca dantes sido vistos. 
O vulcão da ilha do Pico, se em erupção, seria, à noite, um farol inútil, e, durante o dia, um sinal sem 
testemunha. A Natureza indevassada pelo homem, virginal, foi, nesse 4 de maio de 1791, nostalgicamente  
recuperada  e vivenciada por Chateaubriand, numa experiência toda interior – um insight -  do que teria 
sido o espaço antes da criação do primeiro homem e, após a criação, do olhar inaugural  que o primeiro 
ser dotado de razão lançou à  Natureza.  

A escolha dessa sensível citação – bela – não teria a função de sugerir haver algo de 
radicalmente antigo, de originário, no espetáculo dessas ilhas perdidas numa imensidão de água? Os 
Açores, essa espécie de oásis de terra firme e vegetação dentro da vastidão oceânica, remetem à Criação, 
ao Paraíso, ao sagrado. Desempenham, no Oceano, uma função análoga à das veredas do Sertão 
brasileiro. 

Por último, a citação de Raúl Brandão, que em 1923 publicara Os Pescadores e, em 1926-
1927, As Ilhas desconhecidas, fruto de sua viajem pelo mar do Arquipélago, diz assim: 

 

Já percebi que o que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha que está em frente – o 
Corvo as Flores, Faial o Pico, o Pico São Jorge, São Jorge a Terceira e a Graciosa... 

RAÚL  BRANDÃO, As Ilhas Desconhecidas.2
 

O narrador de Mau tempo no canal põe Raúl Brandão a dar, de certo modo, uma 
continuidade à reflexão de Chateaubriand. Se este, impressionado pelo isolamento da ilha do Pico na 
grandeza oceânica, só tivera olhos para remontar ao tempo ou à condição de uma Natureza nunca dantes 
tocada por humano olhar, Raúl Brandão interpreta o Arquipélago noutra direção. Ele não vê apenas o 
Pico, pois não pode deixar de ver também, defronte, a ilha do Faial que, segundo ele, a completa. 
Isoladas, não são nem perfeitamente belas, nem perfeitamente completas. Sua completude está na outra, 
cada ilha exigindo a sua ilha-metade. 

Curiosamente, então, um dos mais exacerbados prosadores da Literatura Portuguesa, 
apresenta uma visão mais positiva da condição insular. Sua solidão oceânica, para ele, não é tão radical e 
dramática, já que cada uma das ilhas – exceto a de São Miguel, que com esperteza, Brandão escamoteia, 
pois a natureza a deixou solteira – faz companhia à outra e a completa. Desse modo, o simbolista 
português ameniza a condição das ilhas e dos ilhéus açorianos. A própria natureza se encarregou de casar 
a maior parte das ilhas – a sugerir o antídoto para a solidão. Casar as ilhas é já não ver o seu isolamento 
com tanta dramaticidade. 

Feita, através das epígrafes, a configuração ficcional do espaço físico, humano, simbólico e 
social aonde a ação irá desenrolar-se, a narração abre-se focalizando Margarida Clark Dulmo em 

                                                 
1 MTC, p.29. Ventos do oeste, entremeados de calmarias, retardaram nossa marcha. No 4 de maio [1791], por 
volta das 8 horas da manhã, conhecemos a Ilha do Pico. Este vulcão dominou por longo tempo os mares nunca 
dantes navegados: inútil farol à noite, sinal sem testemunha durante o dia. (Tradução minha) 
2 MTC, p.29. 
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desassossego, no momento crucial de definir um rumo para sua vida, de resolver a delicada questão do 
casamento. 

De provocante título,o primeiro capítulo, ao mesmo tempo em que surpreende Margarida e 
João Garcia em nervosa entrevista no jardim da Quinta dos Dulmos, reconhece, nesse espaço ficcional, 
mais uma enrodilhada presença: a da enigmática serpente cega que, aderida à mão de Margarida sob a 
forma de precioso anel,  participa do  colóquio.  

Este colhe o filho de Januário Garcia, inimigo figadal dos Clarks e Dulmos, tentando 
explicar à  filha de Diogo Dulmo o plano que ideou para conseguir, no retorno de um curso de milicianos 
no continente, uma boa e segura colocação nas Ilhas,  o que lhe daria condições de pedi-la em casamento. 
Desse fortuito encontro pretende sair reafirmando a seriedade de suas intenções de desposá-la e dela 
receber a confirmação de um compromisso. 

As coisas, contudo, não sucedem como esperava. O pai de Margarida, de longe, os avista 
juntos – o que de modo algum convinha - e um grande ciclone, de repente, se desencadeia com violência 
sobre o Faial. A entrevista, abruptamente interrompida, termina em ambigüidade, não ficando claro nem 
para os protagonistas nem para o leitor se, de fato, se deveria considerar que  um compromisso  sério se 
estabelecera  entre os dois.   

Importa assinalar, porém, que a serpente dita cega, que dá nome ao primeiro capítulo, não 
era  totalmente cega, embora seja sempre assim nomeada no romance. A rigor, o anel que Margarida 
usava e mostra a João Garcia, herdado da avó Margarida Terra, perdera uma das esmeraldas que faziam 
vezes de olhos, mas mantinha a outra. O título do capítulo –“A Serpente Cega” é outro artifício deste 
romance - encaminha para uma intelecção equivocada.  Seu título deveria ser ou “A serpente meio cega” 
ou “A serpente caolha”, ambas soluções péssimas do ponto de vista estético. A serpente cega, com que de 
chofre deparamos na abertura da obra, é, pois, ambígua também. Tem um olho, não tem o outro. Vê, mas 
não vê totalmente bem. Ou, se preferirmos, é cega mas, vá lá alguém dizer a quem é cego de um olho, que 
tanto faz ver ou não com o outro...   

Não cabe deter-nos muito no simbolismo relativo à serpente, bastante conhecido em suas 
grandes linhas. Importa, contudo, lembrar que ele é dúplice. Ora a serpente é símbolo do mal, do que 
pertence à esfera do demoníaco, ora tem significado positivo, é antídoto e salvação. Basta  lembrar  a 
serpente do Éden – tentadora, insinuante, enganosa – e a serpente de bronze que Moisés faz fundir e 
levantar numa haste, no deserto, para curar os israelitas que, picados por cobras venenosas, para ela 
levantassem o olhar. Todas essas figurações e significados da serpente são recuperados no romance. 
Também o fato de ela aparecer no emblema dos profissionais que se empenham em sanar: médicos, 
farmacêuticos, o tio Jacinto Garcia, por exemplo. Outra ambigüidade, portanto. A serpente tanto pode 
mentir, tentar e perder, quanto curar e salvar. Esse anel, que Margarida sempre traz em seu dedo, ocupa 
no universo da obra uma função intrigante, dúbia e simbólica, ora  parecendo positiva ora negativa.   

Saliento que, se a sugestão de Éden aparece na epígrafe tirada de Chateaubriand, não deixa 
de ser coerente que, no primeiro capitulo, já estejam, de certo modo em cena, os protagonistas 
fundamentais daquele espaço originário. Como, naquele quase Éden que são os Açores, deixaria de haver 
uma quase serpente, não a serpente sem mais, porque esta, com que estamos à volta, é meio cega?  O 
jardim da Quinta dos Dulmos, no Pasteleiro, é análogo mas não igual ao do Éden.  Não igual por nele 
haver um feroz cão de guarda com seus beiçames a atrapalhar o encontro, não igual porque, 
repentinamente, nele ocorre um violento ciclone, não igual pelo temor contínuo de a furtiva entrevista ser 
descoberta por alguém, não igual porque a conversa encetada não consegue ser concluída. Não a perfeição 
do Éden, mas uma sua cópia cheia de sombras, um espaço simulacro onde não se vê claro, onde as coisas 
não transcorrem como se esperava ou desejava, um espaço caolho. 

Se agora atentarmos para o Adão e a Eva que lá se encontram, tensos, temerosos, 
escondidos, os colheremos numa conversa tão descompassada que se diria ter ele más explicadeiras e ela, 
más entendedeiras... É só João Garcia começar a explicar seu plano para terem meios de chegar ao 
casamento e Margarida se alheia, parece distante, desinteressada. O que vemos senão um quase Adão e 
uma quase Eva ?  Ou, melhor, num  arremedo de Éden, um arremedo de Adão e um arremedo de Eva ... 
Um mundo decaído, um espaço decaído e, permitam-me dizê-lo, não exatamente devido ao capitalismo... 

Seria possível ir examinando passo a passo os capítulos da obra e analisando uma multidão 
de imprevistos, ambigüidades, incertezas, decisões equivocadas, descompassos de entendimento, de 
respostas, de desaproveitamento de oportunidades, de indecisões, etc, que povoam esse espaço ficcional. 
Como resume Damião Serpa, personagem secundária, no capitulo final: Isto é um mundo de enganos e 
desencontros, Margarida...1 É o que, simbolicamente, se contém num dos mais hábeis e sutis capítulos do 
romance, o de número XVI, intitulado “A bruxa da espadilha”, em que, num serão, após um jantar, o 
ambíguo tio Ângelo – o Tirésias desta história - se põe a deitar cartas.  Com seus dons de vidência, lê os 

                                                 
1 MTC, p.344. 
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rumos futuros daquele imbroglio amoroso que lhes ocupava as conversas e, no léxico próprio dos 
jogadores, assusta-se diante do codilho, isto é, do lance inesperado que vira todo o jogo, tal a peripécia na 
tragédia clássica, na elevada terminologia  de  Aristóteles. 

Dentro das coordenadas de tempo e espaço em que jogamos o jogo da vida –  os inúmeros 
jogos mencionados na obra, além de mostrar que a vida é jogo, mostram também que, num espaço físico e 
social tão limitado como o das ilhas, são necessárias tais válvulas de escape – dentro, pois,  dessas 
coordenadas, há  outras forças a atuar, além daquelas que vamos dominando ou julgamos dominar. Além 
do agir do outro, difícil  de  prever, compreender e mesmo – se for o caso – prevenir, atuam também 
forças maiores, cósmicas e, mais ainda, metafísicas, frente as quais, com a meia visão de que dispomos, 
pouco ou nada podemos fazer. De físico, social, psicológico, o espaço desse romance alcança uma 
abrangência transcendente. Tornam-se, então, mais fáceis de compreender a linhagem da obra, sua ligação 
com a de Melville, a razão da primeira epígrafe. 

Em Mau Tempo no Canal ocorre uma singular caça à baleia e poderíamos pensar que esse 
seria o principal motivo da presença da segunda epígrafe do romance. Penso que é bem mais do que isso. 
Sabemos que Moby Dick é um romance simbólico. A caça à Baleia Branca constitui a obsessão do capitão 
Acab, que a deseja exterminar porque, para ele, ela é o símbolo do mal. No embate decisivo, ele consegue 
atingi-la por diversas vezes, mas não matá-la pois seu poder nunca chegaria a  tanto. Erradicar o mal do 
mundo é tarefa divina e não humana e Acab, cedendo a essa pretensão desmesurada, prometêica, não só 
sucumbe no embate, como arrasta consigo todos os companheiros menos um, o Ismael que sobrou para 
contar a história. 

No Mau Tempo no Canal não se trata de nenhum projeto prometêico. Nenhuma das 
personagens está obcecada pelo mal nem por extingui-lo, o que não quer dizer que o mal não exista e não 
atue sob variadas formas. Querem apenas o que a grande maioria dos filhos de Eva – degredados e meio 
degradados – quer: amar, encontrar a metade que o complete, casar-se e ser felizes, como Brandão sugeriu 
a propósito das ilhas açorianas. Contudo, isso, que parece natural, lógico e simples, revela-se, no romance, 
uma aventura complicada, plena de codilhos, impossível de ir a bom termo. Os protagonistas de Nemésio, 
contrariamente ao Acab de Melville, não estão à caça do mal. Parece ser o mal que lhes vem ao encontro, 
estragando os melhores momentos e oportunidades, empecendo tudo. 

Deste modo, vemos a hesitante Margarida que não sabe ao certo se deseja desposar João 
Garcia. Após conhecer o tio Roberto, vai se inclinando cada vez mais para ele, e, quando tudo parecia 
indicar que iriam casar-se, ela se verá surpreendentemente separada dele. O modo da separação é que é 
inusitado: uma baleia!   

Contrariamente a toda e qualquer previsão, Margarida, obedecendo a um impulso, entra 
com os baleeiros numa barca, quando estes, alucinados pelo aparecimento dessa caça já rara no Canal, 
precipitam-se para persegui-la, desobedecendo à lei que interditara o uso dos barcos dos Dulmos. 
Margarida explica a si mesma que entrara na barca para alcançar o tio Roberto, que estava numa lancha a 
poucos metros, na intenção de deter os baleeiros e evitar complicações jurídicas. Ora, será com surpresa, 
admiração e até suspense, que iremos acompanhar Margarida em sua aventura marítima. Evidentemente, 
os baleeiros nem cogitaram em ir ao encontro da lancha onde estava o tio Roberto. Eles se lançam 
apaixonadamente à caça da baleia e Margarida, no meio deles, acaba se envolvendo apaixonadamente 
nessa que será a  peripécia decisiva. 

Cara custar-lhe-á a aventura. A pesca será bem sucedida, porém o barco irá ter à  ilha de 
São Jorge, onde ela não terá mais  remédio senão  hospedar-se  em casa do barão da Urzelina, cujo filho, 
André Barreto, também pretende sua mão. Devido à ausência de embarcação para levá-la de volta ao 
Faial, ela se verá obrigada a permanecer entre os Barretos por mais de 10 dias. Nesse ínterim, tio Roberto, 
vitimado pela peste,  morre. 

É fundamental assinalar que a peripécia envolvendo Margarida guarda semelhanças com a 
que sucedera a Jonas, na narrativa bíblica. Este recebera de Deus o encargo de ir à cidade de  Nínive  
pregar conversão e  penitência,  mas  esse mandato fora acolhido com tanto entusiasmo e boa vontade que 
embarcou na direção contrária,  para fugir. Uma tempestade terrível, porém, sobreveio e Jonas, lançado ao 
mar, foi engolido por uma baleia que o levou a  Nínive, onde  cumpriu a  ordenação  divina. 

Se atentarmos para que foi uma tormenta terrível, seguida de um ciclone, que impossibilitou 
a conclusão daquela primeira conversa entre Margarida e João Garcia, que o surgimento de uma baleia 
arrastou Margarida para longe do tio Roberto e levou-a para o último lugar aonde desejaria ir, poderemos 
pensar que, nessas peripécias, manifestou-se um duplo desígnio: separá-la daqueles pretendentes e 
conduzi-la para quem ela positivamente não queria. É o de que toma consciência na primeira noite em que 
passa na casa dos Barretos: Estou noiva. Noiva de quem?!... Ah! Agora, sim; agora é que a resposta 
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estava talvez dada para sempre, riscada no mar pela proa de uma canoa do Pico e pela escolha cega de 
uma baleia trancada... Noiva de André Barreto! Nora do barão da Urzelina!1    

Questiono o  cega  com que Margarida qualifica a escolha da baleia. Como no Livro de 
Jonas, a baleia  não teria sido  um instrumento para a realização de um desígnio superior?  Em caso 
positivo, qual seria ele? 

Antes de tentar responder a essas questões convém inserir uma reflexão onomástica. 
Margarita, ae, em latim, é pérola, essa concreção dura e nacarada que se forma no interior de alguns 
moluscos, como as ostras. Originada num fruto do mar, uma pérola pertence, por natureza, à esfera do 
mar. Bela, é apreciada entre os humanos para a confecção de jóias. Ora bem, a protagonista do romance, 
como antes sua avó Margarida Terra2, pela beleza e personalidade marcantes, era também conhecida 
como a Pérola do Faial.  E será no capítulo XXXIV que a protagonista, detida na Ilha de São Jorge, em 
discurso indireto livre, vai unindo fragmentos de recordações: Lembrou-se do retrato do Granel, do 
sorriso enigmático da avó no escuro da tela ressequida. A prima Corina dizia: “És a cara da tua avó 
Margarida! Ah! mas toda... dos pés até à cabeça!” E o tio Mateus: “Dá...dá uns ares... Mais tiques do 
que feições...” 

Seria do vestido de baile, daquele ar antigo que lhe achavam nas noitadas passadas 
debaixo dos lustres acesos do Real Clube Faialense. Todas as mulheres que têm um palminho de cara e 
vestem uma seda que se veja parecem-se umas com as outras. E desta comparação surgiu naturalmente 
no espírito de Margarida, como a borboleta de um bicho-de-seda que fura na hora o seu casulo, a 
suspeita de que o tio Mateus Dulmo tivesse amado a avó Margarida Terra. Lembrou-se da carta que o tio 
condescendera em ler-lhe uma noite na rua de S. Francisco. Uma queixa fidalga, indefinida, saía 
daquelas linhas tão bem caligrafadas, tão femininas na descrição dos pequeninos passos de uma vida 
reclusa e monótona, no piedoso cuidado pelos restos mortais do Francisco Brum que jaziam esquecidos 
no cemitério flamengo de Oogenbom, na discreta alusão ao egoísmo do avô, e a atitude fantástica, que 
cheirava a altar e a martírio, diante dos amores do marido com “a pobre Ana Silveira”. 

E se a avó Margarida Terra tivesse sido a grande paixão do tio Mateus? Se o velhinho 
ocupasse no coração da morta um lugar reticente ou impossível?...3  

Lembremos: a avó e o tio Mateus eram primos4. No capítulo final, pleno de descobertas e 
revelações, Margarida, num diálogo-monólogo nervoso e entrecortado, conta a Damião Serpa, como de 
passagem, que a avó, primeira dona do anel, tivera um primo  pretendente, Francisco Brum ou Bruyn, que 
este morrera na Flandres e fora sepultado no cemitério de Oogenbom, na Bélgica5  Margarida só deixa de 
explicitar a Serpa que algo análogo ocorrera com ela mesma: sendo amada por João Garcia, quase 
desposou seu tio Roberto, vitimado pela peste, e acabou se casando com quem não amava. Mutatis 
mutandis, a história se repetira. 

Indo ao capítulo final, “Epílogo (Andante; poi allegro, non troppo)”, quando as principais 
personagens já tomaram as decisões fundamentais e a protagonista se encontra a bordo de um navio, lê-se: 
(...) Margarida foi naturalmente levada a olhar para a sua  própria mão (...)   E viu o seu querido anel, a 
serpente de ouro e esmeraldas que herdara directamente da avó Margarida Terra, sem chegar a passar 
pelo dedo da mãe. Perdera há muitos anos uma das esmeraldas que serviam de olhos ao bicho; com o 
anel assim mutilado falara de um muro  a João Garcia numa noite de temporal, depois de ter consentido 
que ele lhe tocasse no cabelo e examinasse a cicatriz do trambolhão da sua infância. E Margarida sorriu 
amargamente, riu com os nervos todos. Sim... João Garcia não chegara a entrar no seminário, como o 
poeta Pragana. Ela,sim! Ela é que tinha tonsura, e uma castidade astral, de serpe cega, esmagada no 
dedo por uma maculada conceição! (...)6  

Margarida primeiro sorri amargamente, depois, ri com os nervos todos. Seu caso não era  
semelhante ao da avó Margarida Terra? Não tinham ambas coincidido na  probabilidade de casamentos 
consangüíneos? Não foram colhidos pela morte, sem que as uniões se consumassem, tanto o primo 
Francisco, da avó Margarida, quanto o tio Roberto da neta Clark Dulmo? O primo Mateus, é certo, 
sobrevivera, mas  celibatário e Margarida percebera toda a sua solidão de solteiro7. 

Nesse capítulo-epílogo, o mergulho na intimidade da protagonista  vai dando margem a 
supor como, amada tanto pelo primo Mateus Dulmo quanto pelo primo Francisco Brum, a reticente avó 
Margarida talvez se tivesse inclinado para Brum, que falecera e, então, acabara por casar-se com Charles 

                                                 
1MTC, p.279. 
2 Assinalemos  o nome forte e surpreendente da avó, ao reunir mar e terra. 
3 MTC,p.306. 
4 No romance há  numerosos primos e primas, mostrando que, naquele meio social tão restrito, quase todos tinham , 
entre si, relações de parentesco.                          
5 MTC, p.343 
6MTC, p.348. 
7 MTC,p.145. 
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William Clark. O elíptico reconhecimento, bem ao gosto de Vitorino Nemésio, vem sugerido apenas, na 
súbita reflexão sobre o possível grande amor do tio Mateus pela reticente avó e pelas informações 
sumariamente dadas  sobre Francisco Brum na Tábua de Personagens.   

Também sobre Margarida Dulmo Clark pesara análoga possibilidade de uma união 
incestuosa. E não fora, então, uma baleia, instrumento do mar e de uma força maior, que a separara  
irreversivelmente do tio Roberto, impedindo a  transgressão? Jonas desobedecera e fora corrigido. Ela e a 
avó, ambas pérolas do Faial, foram proibidas radicalmente de infringir a castidade astral que lhes era 
exigida.  O mundo nemesiano desse romance, à semelhança do de Melville, parece reger-se  pela  justiça 
rigorosa e dura da  Antiga Lei. Nele parece não haver lugar para a misericórdia  que suaviza o Novo 
Testamento.  

Na seqüência desse monólogo revelador, Margarida  Dulmo Clark  atira ao mar o anel. 
Cabe, neste momento, perguntar se ela o atira porque a serpe cega  significaria o mesmo 

que a Baleia Branca para o capitão Acab, a saber, o espírito maligno. Ou seria que, exteriorizada e 
reificada naquela jóia imperfeita, Margarida estaria apenas vendo a imagem de si mesma, degradada por 
uma maculada conceição: uma Margarida  reticente como a avó, cheia de dúvidas e hesitações, meio cega 
para seus próprios sentimentos e fortemente inclinada para uma união incestuosa. Não o mal encarnado, 
como na Baleia Branca de Acab, mas o sinal da mácula – ou maldição -  com que nascera, a  ela aderida 
como o anel ao  dedo, a  tirar-lhe lucidez, a confundir-lhe os sentimentos, a atraí-la para o proibido. Atirar 
ao mar o anel não representou, por fim, o retorno ao seu habitat natural? Não era ela a cucumária dos 
abismos1,  cujo verdadeiro lugar só  deveria ser no mais secreto do mar? 

Indo, agora, à epígrafe que ainda nos resta, aquela primeira, tão clara, tão exata e  precisa, 
penso que sua função, neste universo simbólico, é irônica e até amarga.  

Tal como em Moby Dick, onde há, por exemplo, um capítulo intitulado “Cetologia”, onde 
se arrolam numerosos saberes sobre os cetáceos, e outros, onde aparecem informações de caráter 
científico - o que de pouco lhes vale -  Mau Tempo no Canal como que pergunta, através da epigrafe, para 
que  serve todo esse saber científico e técnico tão preciso, de que nos armamos na tentativa de domar o 
mundo, se não conseguimos domar as forças cegas que atuam em nós ?  Não é sumamente irônico que 
Acab e seus baleeiros, por mais informações que possuíssem sobre baleias, sejam totalmente vencidos 
pela força de um mal que os supera? E, no romance que nos ocupa, que por mais informações sobre 
ancoragem e sinais meteorológicos no Canal da  Horta e do Faial estivessem  à disposição dos navegantes, 
o mau tempo no Canal, pelo menos em parte, prevaleça?  

No espaço físico dos Açores, onde imensidade d’água no mais das vezes significa deserto e 
prisão, age também – como em qualquer outro espaço – a Coisa Descabelada de que fala Raúl Brandão, 
desconcertando, exterior e interiormente, a ordem que desejaríamos harmoniosa e  perfeita. Com outras 
palavras, o criado Manuel Bana, já nas páginas finais da obra, conclui acerca da morte do tio Roberto, 
vitimado pela peste: 

“Quem é qu’havera de dezer qu’o alma do diabo de u’a pulga, ua coisa qu’um home 
esmicha c’ua unha, haverá de matar aquêl senhor!... Entes a peste me tivesse lovado a mim! Mais, como 
oitro que diz, a sorte é cega... vaso ruim nã quebra. Ê já tinha lovado a minha conta... Desta vez 
escapei... 2

Rústica mas justa manifestação de espanto frente à desproporção pouco lógica que tantas 
vezes parece tornar absurda a condição humana.  Mas, neste caso, seria? 

Se no Édipo Rei, a peste grassava em Tebas devido ao incesto, em Mau Tempo no Canal,  
para  prevenir a transgressão, há como uma mobilização da Justiça, que se  serve de uma baleia, de uma 
pulga e de um rato. Aquilo que dá a impressão de um arbitrário agir da Coisa Descabelada, afinal, não era 
tão arbitrário assim.  Margarida, tesouro do mar, é  impedida  de  decair de  sua condição pelo rei dos 
animais marítimos; tio Roberto – a tentação próxima -  é contaminado, no Granel, através de uma pulga 
de um rato infectado pela peste. Os animais que o eliminam não são “nobres”, mas, assim digamos, são 
“vis”. Mesmo sendo uma personagem benigna, tio Roberto, possibilidade de transgressão para Margarida,  
é  punido.  A pérola  não deveria contaminar sua castidade astral.    

Para finalizar, chamo para aqui o Grande Sertão: Veredas. Entre a obra de Vitorino 
Nemésio  e o  romance de Guimarães Rosa há analogias significativas.  

Afinal, análogas são a imensidão oceânica açoriana e a do Sertão brasileiro, análogas as 
condições de pobreza  e  abandono da população pobre das ilhas e a do sertanejo e do jagunço. Em ambos 
espaços, imensos, intrincados e adversos, as personagens lutam, amam, são tentadas, odeiam, invejam, 
tomam decisões, ganham, perdem, ignoram, se equivocam, sofrem e morrem. Nesse espaço, cheio de 
imprevistos,  têm, a cada momento, de  fazer  escolhas entre  bem e  mal  e, muitas vezes, não lhes fica 

                                                 
1 MTC, p.350. 
2 Idem, ibidem, p.322. 
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claro onde está o bem e onde o mal ou se a escolha que fizeram foi boa ou má. Em ambas, há uma história 
de amor que transgride as regras naturais.  

A vida é travessia, conclui Riobaldo, e o que existe é homem humano. 1 Não é esta a 
identidade mais profunda que irmana todos, em qualquer espaço onde habitem? Açorianos, sertanejos, 
continentais, urbanos, rurais, o homem é humano e não divino: limitado, frágil, sujeito a tentações que 
nublam as escolhas, inclinado a nelas cair e, de fato, caindo muitas vezes.  

Afirmar que o que existe é homem humano não é afirmar a inexistência da ordem 
transcendente. Significa apenas que, limitado, não tem por si só o poder de dominar, desafiar, enganar ou 
erradicar forças que o superam.  

Mais. Quando no trecho do solilóquio citado, Margarida reconhece sua maculada 
conceição, reconhece o poderoso menoscabo que  profundamente a limitou e marcou. Ela não é a 
Imaculada Conceição, aquela que pôde esmagar a cabeça da serpente. Sua maculada conceição, como a 
da avó, deixou-a vulnerável às seduções do mal, nublou seu discernimento,  inoculou-lhe a hesitação e fez 
com que  perdesse as oportunidades  quando elas passaram perto. Uma severa lei manifestou-se para 
impedi-la de cometer o incesto e, mais do que reconduzi-la, para  obrigá-la  à  castidade. Nisso o romance 
nemesiano se aproxima mais da noção grega de Destino do que da cristã de Providência. A força que nele 
age não deixa margem à escolha da personagem mas impede a transgressão e impõe a ordem natural.  

Finalizando, lembro a única epígrafe, escolhida por Guimarães Rosa, para presidir ao  seu 
Grande Sertão, posta entre parêntese, à  maneira de comentário explicativo:  (“O diabo na rua, no meio 
do redemoinho...”) ? 2  

Extraordinários romances da dramática condição humana sempre às voltas com o Bem e 
com o mal. 

 

RESUMO: A condição açoriana na obra de Nemésio, convida a refletir sobre os paradoxos de nossa 
situação espacial. Em Mau Tempo no Canal a relação homem/espaço ganha visibilidade. O Autor cunhou 
o termo açorianidade: condição do nativo do Arquipélago. Ela não anula outra mais abrangente e 
importante condição: a  identidade humana.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Vitorino Nemésio e Herman Melville; Mau Tempo no Canal e Moby Dick; Mau 
Tempo no Canal e O Livro de Jonas; Espaço e Identidade; Açorianidade. 

                                                 
1 João Guimarães Rosa – Grande Sertão: Veredas. 3a ed., Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1963,p. 571. 
2 idem, ibidem, página de rosto. 
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Não é possível ler os textos literários de autoria portuguesa sem que se tenha noção da 
imensa nostalgia atribuída ao povo lusitano desde a morte do rei D.Sebastião. Esperado antes mesmo de 
sua concepção, D.Sebastião, o Desejado, renovou com seu nascimento os anseios dos portugueses para, 
em breve, conduzi-los à tristeza de ver a terra entregue ao domínio espanhol e à   desesperança de viver 
novamente o apogeu das conquistas e a construção do império que viria a ser Portugal. 

Esse sonho de grandeza -  imortalizado pela palavra poética de Camões que já pressentira 
os infortúnios da depressão que assolaria Portugal -  teria e terá sempre sua razão de ser nas conquistas  e 
nos feitos valorosos dos portugueses, em que pese às críticas e questionamentos mais céticos e menos 
convencidos da validade desses feitos. Os Lusíadas, sem dúvida, consagraram  meritoriamente uma era, a 
era em que se podia falar de saudade, como um sentimento que se alia ao amor, à ausência do ser amado, 
às despedidas; um sentimento que se torna urgente diante do mar, metáfora da separação, mas também 
das glórias advindas das grandes navegações.  Mas falar de nostalgia, como sentimento coletivo 
depressivo e conseqüência  de uma perda inexorável, só após o desastre de Alcácer Quibir. Nostalgia é 
um sentimento que conduz à parali sia, à fixidez do olhar no ponto da perda e, portanto,  ao passado. É um 
estado de inação que impede o olhar saudável ao presente e parali sa o movimento para o futuro. Viver da 
nostalgia é estagnar. 

Quando Fernando Pessoa escreveu a Mensagem, ou seja, organizou os poemas avulsos para 
formar o grande poema épico moderno, ele ensaiou várias vezes o título definitivo a ser dado ao poema 
que primeiramente se chamaria Portugal. A expressão latina Mens agitat molem (a mente move a massa) 
usada por Virgílio no início de um verso da  Eneida não é gratuitamente rasurada para, após a supressão 
de algumas letras compor o nome Mensagem. A busca minuciosa de Pessoa pelo título adequado é aferida 
de um exame meticuloso dos morfemas formadores da palavra que se vai carregar de símbolos à medida 
que se lê o poema. Assim, como na expressão latina, busca-se no título o sentido que o poema pouco a 
pouco desvela ou que ajuda a enevoar. 

A mente para Pessoa é o que controla o fazer poético do poeta-fingidor  (O que em mim 
sente ’stá pensando” ). Na Mensagem, o fazer poético visa a movimentar a grande massa que é o povo 
português. Através da inscrição da palavra poética, Pessoa reatualiza o mito presente  no inconsciente 
português, no qual ele se insere, e o lança como chama para o futuro, para o devir. A busca pessoana que 
se inscreve nessa epopéia não o faz contraditório, nem o torna diferente do Pessoa ortônimo ou dos 
heterônimos, máscaras literárias  que convergem para a mesma demanda do Conhecimento, do sentido 
último da existência. Assim Eduardo Lourenço expõe essa questão da impossibili dade da relação de 
Fernando Pessoa com o mundo: 

 

Sob um modo mais reservado, simbólico e simbolista, a mesma angústia, acompanhamento 
inevitável da infeli cidade original da consciência, encontra o seu lugar natural em Pessoa 
“ele-mesmo” sem que se possa dizer que os outros (o conjunto da poesia heteronímica) 
sejam meros avatares ou modulações desta poesia de sujeito não-fictício. Toda a poesia de 
Fernando Pessoa é, de imediato, poesia do conhecimento, tanto a heterónima como a 
ortónima. Não é da relação da consciência ingénua do mundo que ela fala, mas desde a 
origem da impossibilidade dessa relação, quer dizer, da condição abissal do próprio acto de 
ser consciente.1  

                                                
1 LOURENÇO, Eduardo. Fernando, rei da nossa Baviera. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1993, p.61 
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Fernando Pessoa inaugura desde as palavras do “Pórtico” uma visão-de-mundo que se 
inscreve sob o signo do “Navegar é preciso; viver não é preciso” . Esse leitmotiv, subjacente a cada poema 
da Mensagem, reitera-se como um fio condutor e aquece-se de versos que a todo momento renovam o seu  
significado como uma constatação existencial de que se nutre o poeta, na sua ânsia pela busca dos 
sentidos que lhe justifiquem a própria existência: “Quero para mim o espírito [d]esta frase, transformada a 
forma para a casar com o que eu sou: Viver não é necessário; o que é necessário é criar.”2  

Assim, convencido desse propósito, o poeta da Mensagem estrutura o poema de maneira a 
revalidar a cada instante esse pensamento, como se em sua evocação poética conclamasse o povo 
português a sair do desânimo em que mergulhou por sua fixidez mítica e ir à luta. Entretanto, nesse 
mergulho no mito, que nada mais é que a nostalgia de um passado de glórias, Pessoa também se inclui. 
Esse nacionalismo que ressuma no grande poema formado de poemas é uma maneira encontrada pelo 
poeta de empreender a mesma busca que reside em cada um dos heterônimos, bem como no Fernando 
Pessoa “ele-mesmo” ,  é a busca das respostas e de sentidos, é em síntese uma busca existencial.  

Ao inscrever os heróis que se sacrificam pelas glórias de Portugal nos Campos do Brasão, 
várias são as reverberações que apontam para a oposição viver/navegar, situando no viver as limitações 
do cotidiano do homem, na vidinha acomodada e efêmera, em oposição ao navegar que implica criar, 
imortalizar-se, lançar-se, implica a loucura, o sonho, a glória: 

 

“Ai dos feli zes, porque são 
Só o que passa!”3  
 
“ O Homem e a hora são um só 
Quando Deus faz e a história é feita. 
O mais é carne, cujo pó 
A terra espreita.”4  
 
“Sem a loucura que é o homem 
Mais que a besta sadia, 
Cadaver addiado que procria?”5  
 

É no  poema “Mar português”, entretanto, que  esse sentido do navegar feito de  sacrifícios 
e sofrimentos se torna mais explícito, marcando definitivamente a resposta pessoana às indagações 
humanistas do Velho do Restelo, que seria sem dúvida sinal da intertextualidade com o poema de 
Camões, presente em vários momentos e subjacente à Mensagem como um todo: “Valeu a pena? Tudo 
vale a pena/ Se a alma não é pequena.”6  

Tanto em Alberto Caeiro, como em Ricardo Reis e Álvaro de Campos, observa-se essa 
mesma oposição entre o viver e o navegar que ali cerça os textos da Mensagem. Mas, o que se percebe nos 
heterônimos, bem como no Fernando Pessoa “ele-mesmo” fora da Mensagem, é o navegar marcado pelo 
signo da desistência. O que prevalece é o viver tomado pela força da nulidade: 

 

“Assim é a ação humana pelo mundo fora. 
Nada tiramos e nada pomos; passamos e esquecemos; 
E o sol é sempre pontual todos os dias.”7 
 
“Nada fica de nada. Nada somos. 
Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos 
Da irrespirável treva que nos pese 

                                                
2 PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990, p.15 
3 Segundo/ O Das Quinas. In: PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990, 
p.71 
4 Séptimo (I)/ D.João, o Primeiro. Op.cit., p.74 
5 Quinta/ D. Sebastião, Rei de Portugal. Op.cit. , p.76. 
6 Mar Portuguez. Op.cit., p.82 
7 O Guardador de Rebanhos, XLII . Op.cit., p.224 
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Da humilde terra imposta, 
Cadáveres adiados que procriam.”8 
 
“Quatro vezes mudou a ‘stação falsa 
No falso ano, no imutável curso 
Do tempo conseqüente; 
Ao verde segue o seco, e ao seco o verde, 
E não sabe ninguém qual é o primeiro, 
Nem o último, e acabam.”9 
 
“Só quem puder obter a estupidez 
Ou a loucura pode ser feli z. 
Buscar, querer, amar... tudo isto diz 
Perder, chorar, sofrer, vez após vez.” 10 
 

Observe-se em Caeiro, Reis e Campos e mesmo no Ortônimo, o signo da descrença, ainda 
que muitas vezes encoberta pela feli cidade forjada no paganismo, no estoicismo ou no futurismo que 
caracterizam respectivamente os três heterônimos. Redundando na anulação, no niili smo, o navegar fora 
da Mensagem é sempre em Fernando Pessoa a consciência da negação, o signo do não. 

A diferença reside no objetivo que esse binômio - viver/navegar - terá no poema épico, na 
medida em que aqui o poeta intenta tocar no sagrado que de certa forma constitui o sentimento português 
repassado pela chama mítica, a qual configura o Sebastianismo. Fernando Pessoa, resgatando o percurso 
camoniano de exaltação da história portuguesa, reatualiza o mito da fundação, para inscrever a 
cosmogonia num processo de superação.   Ou seja, o signo poético de Fernando Pessoa não é mais o do 
renascentista, mas o do poeta da modernidade que devora o passado para projetá-lo para o futuro e, ao 
fazê-lo, navega pela história (Brasão), pela expansão marítima (Mar Português) e pelo Mito, sentimento 
de nostalgia que configura o povo (O Encoberto). O navegar pessoano, incluindo o próprio fazer poético, 
busca o seu sentido na repercussão que almeja, sacudindo o marasmo português na construção do vir a ser 
(“Senhor, falta cumprir-se Portugal” ) e engendrando para si mesmo um caminho para continuar a existir, 
a fundação do signo poético, o criar.  

Recorrendo à figura arquetípica de Ulisses como “ fundador de Lisboa”, Fernando Pessoa 
recorre ao mito “ o nada que é tudo” e que “sem  existir nos bastou” , deixando nítida sua concepção da 
obra que se tece sob o signo da fundação de uma realidade: 

 

Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade. 
E a fecundal-a decorre. 
Em baixo, a vida, metade  
De nada, morre.11 
 

Mircea Eliade12, estudando o comportamento das sociedades arcaicas, discorre sobre a 
importância que os símbolos, os mitos e os ritos possuem nessas sociedades para a compreensão da 
realidade última das coisas, como uma posição metafísica do homem primitivo. Todos os gestos do 
comportamento consciente do homem reproduzem os atos vividos anteriormente por outros. Sua vida 
repete ininterruptamente ações de antepassados ou ancestrais. Através da reprodução de gestos 
paradigmáticos o homem primitivo transforma em realidade uma ação primordial. Nessa medida, a 
repetição da cosmogonia se dá no ato de criação ou fundação de uma nova realidade : 

 

Com a repetição do acto cosmogônico, o tempo concreto em que se passa a criação é 
projetado no tempo mítico, in illo tempore, em que decorreu a criação do mundo. Assim 

                                                
8 Ricardo Reis, 28-9-1932. Op.cit., p.289 
9 Clearly Non-Campos!. Op.cit., p.421 
10 Em Busca da Beleza, III, (Cancioneiro).  Op.cit., p.104 
11 Primeiro/Ulisses. Op.cit., p.72 
12 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno. Lisboa: Edições 70, s/d 
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ficam asseguradas a realidade e a duração de uma construção, não só pela transformação 
de um espaço profano num espaço transcendente (“o Centro” ), mas também pela 
transformação do tempo concreto em tempo mítico. (...) todos os rituais se desenvolvem 
não só num espaço consagrado, ou seja, num espaço essencialmente distinto do espaço 
profano, mas também num “tempo sagrado”, “naquele tempo” (in illo tempore, ab origine) 
em que o ritual foi realizado pela primeira vez por um deus, um antepassado ou um herói.13  
 

Ao resgatar o mito no inconsciente português,  Fernando Pessoa  reproduz o gesto 
cosmogônico, através do ritual conferido pela palavra poética. Esse ritual, que se exercita pelo próprio 
signo, inaugura um novo espaço, simbolizado pela  “Distância” evocada reiteradas vezes e por um novo 
tempo, na medida em que confere sacralidade ao tempo ab origine do apogeu  de Portugal, prolongando-
lhe a duração,  e transforma em potencialidade a ânsia do povo português na repetição do gesto heróico de 
D. Sebastião: 

 

Dá o sopro, a aragem, - ou desgraça ou ancia -, 
Com que a chamma do esforço se remoça, 
E outra vez conquistemos a Distância – 
Do mar ou outra, mas que seja nossa!14 
 

O  espaço já conquistado num tempo tornado mítico também é exemplar para a fundação do 
novo espaço consagrado. Quando se toma posse de uma região inculta, esta é considerada um lugar 
indiferenciado, anterior à Criação, e, portanto, o caos, em oposição ao cosmo, que se consubstancia na 
sacralização do espaço. Por isso, o ato de fundação se realiza através de ritos que repetem, 
simbolicamente, a criação do mundo. Segundo Mircea Eliade: 

 

Os conquistadores espanhóis e portugueses apropriavam-se em nome de Jesus Cristo das 
ilhas e continentes que descobriam e conquistavam. A instalação da Cruz equivalia a uma 
“ justificação” e à “consagração” da região, a um novo “nascimento”, repetindo  assim o 
baptismo (acto da criação) (...)15  
 

Na Mensagem, o poeta, ao fundar um novo mundo pela palavra palavra poética, faz com 
que a lenda se escorra a entrar na realidade, como se vê no gesto arquetípico  do navegador de fincar o 
padrão “ao pé do areal moreno” , mesmo sendo o esforço grande e o homem pequeno,  na alusão pessoana 
às palavras de Camões: 

 

A alma é divina e a obra é imperfeita. 
Este padrão signala ao vento e aos céus 
Que, da obra ousada, é minha a parte feita: 
O por-fazer é só com Deus.16 
 

A passagem do caos ao cosmo, como o nascimento de uma nova realidade na Mensagem, 
inscreve-se especialmente nos últimos poemas da terceira e última parte da epopéia. Tal como a névoa do 
indiferenciado que antecede o ato da cosmogonia, segundo o mito da criação do mundo, aqui os poemas 
“Noite” , “Tormenta” , “Calma” , “Antemanhã” e “Nevoeiro” remetem para esse espaço amorfo, 
indiferenciado, precedendo o nascimento da nova era, representada simbolicamente pela manhã, pelo 
novo dia. As trevas da indiferenciação caótica são representadas pela “Noite” , como um momento de 
fixidez, de impossibili dade (“Mas Deus não dá li cença que partamos” ), como se coubesse ao homem, e 

                                                
13 Idem, ibidem, p.35 
14 XII . Prece, In: PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990, p.83 
15 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno. Lisboa: Edições 70, s/d, p.25 
16 Padrão, In: PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990, p.79 
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somente a ele, romper com suas limitações e com o jugo divino para lançar-se no seu navegar em busca 
do “Poder” e do “Renome” : 

 

Ambos se foram pelo mar da edade 
À tua eternidade; 
E com elles de nós se foi 
O que faz a alma poder ser de heroe, 
Queremos ir buscal-os, desta vil  
Nossa prisão servil ;17 
 

A metáfora do fundo do mar como jazigo guardião do vir-a-ser se anuncia pela “Tormenta”, 
inquieta por soerguer  algo das trevas para a luz: 

 

Que jaz no abysmo sob o mar que se ergue? 
Nós, Portugal, o poder ser. 
Que inquietação do fundo nos soergue? 
O desejar poder querer. 
 
Isto, e o mysterio de que a noite é o fausto... 
Mas subito, onde o vento ruge, 
O relampago, pharol de Deus, um hausto 
Brilha, e o mar scuro struge.18 
 

Inscrevendo-se como busca existencial e, ao mesmo tempo, tentativa de resgate da alma 
portuguesa, a palavra poética tem no poema “Calma” o sentido do obstinado questionamento que sublinha 
a obra pessoana do início ao fim. As metáforas conduzem inequivocamente ao paroxismo de uma busca 
pelo Conhecimento (“costa”, que não se pode encontrar; “ Ilha próxima e remota” ; “caminho” ; “ ilha 
velada”; “paiz afortunado” ). As sucessivas interrogações sem respostas, mas feitas de sugestões que 
reforçam desejo e ânsia, falam também de angústia e de solidão: 

 

Surja uma ilha velada, 
O paiz afortunado 
Que guarda o Rei desterrado 
Em sua vida encantada?19 
 

Saindo da amorfia, do espaço do indiferenciado, o poema “Antemanhã” anuncia o novo dia. 
Aqui toma mais consistência a consciência da nostalgia coletiva como processo de estagnação da qual é 
preciso sair. O “Mostrengo” é o elemento que, sujeitando-se,  vai possibilit ar o devir, emergindo das 
trevas para acordar do triste sono quem “dorme a lembrar / Que desvendou o Segundo Mundo,/ Nem o 
Terceiro quere desvendar?”. O Mostrengo em sua segunda aparição na Mensagem - já que dá título ao 
poema que alude ao Adamastor de Camões, como um obstáculo às descobertas marítimas – surge no 
“Antemanhã” como a figura  anunciadora da madrugada que prenuncia o nascimento do dia: 

 

Chamar Aquelle que está dormindo 
E foi outrora Senhor do Mar.20 
 

                                                
17 Primeiro/ Noite. Op.cit., p.87-88 
18 Segundo/Tormenta. Op.cit., p.88 
19 Terceiro/ Calma. Op.cit., p.88 
20 Quarto/ Antemanhã. Op.cit., p.89 



Maria Helena Sansão FONTES      715 
 

Finalmente, o poema “Nevoeiro” , o último da Mensagem e o último a compor o ritual 
cosmogônico fundado pelo signo poético, simboliza a espera, a imagem baça do desconhecido. Mas é 
uma imagem etérea, evanescente, que sugere a possibili dade da revelação. A questão do Conhecimento 
aqui é posta tanto ontológica como historicamente.  “Ninguém sabe que coisa quere./ Ninguém conhece 
que alma tem.” São versos que reafirmam a alma inquieta do poeta já muitas vezes denunciada na 
totalidade da obra pessoana. A questão histórica que se dilui nessa atmosfera de desassossego existencial 
se impõe na constatação da ausência de brilho de Portugal “a entristecer”, como o fogo-fátuo. A certeza 
de que a hora é essa, como que constatando: é agora ou nunca, como anunciam os últimos versos: 

 

(Que ancia distante perto chora?) 
Tudo é incerto e derradeiro. 
Tudo é disperso, nada é inteiro. 
Ó Portugal, hoje és nevoeiro... 
É a Hora! 
  Valete, Fratres.21 
 

Mapeando a história de Portugal através dos três momentos que engendram a refundação da 
nação, Pessoa traça seu questionamento existencial. Ao convocar o sentimento coletivo, ele revela a 
angústia da própria precariedade. Esse convite a repensar o sentimento português e lançar Portugal a um 
futuro sem névoa, descoberto pelo sentido do Quinto Império conquistado, nada mais é do que o mesmo 
sentimento de nulidade existencial que perpassa toda a obra pessoana ansiando desesperadamente pela via 
do sentido. O Quinto Império, mais que o resgate de Portugal, é o resgate da alma universal. Não é à-toa 
que o poeta se inscreve entre os profetas que simbolizam “Os avisos” , na última parte da Mensagem, “O 
Encoberto” , anunciando/desejando “Os Tempos” .  

 

Screvo meu livro à beira-magua. 
Meu coração não tem que ter. 
Tenho meus olhos quentes de água. 
Só tu, Senhor, me dás viver. 
 
Só te sentir e te pensar 
Meus dias vácuos enche e doura. 
Mas quando quererás voltar? 
Quando é o Rei? Quando é a Hora? 
 
Quando virás a ser o Christo 
De a quem morreu o falso Deus, 
E a dispertar do mal que existo 
A Nova Terra e os Novos Céus? 
 
Quando virás, ó Encoberto, 
Sonho das eras portuguez, 
Tornar-me mais que o sopro incerto 
De um grande anceio que Deus fez? 
 
Ah, quando quererás, voltando, 
Fazer minha esperança amor? 
Da névoa e da saudade quando? 
Quando, meu Sonho e meu Senhor?22 
 

Observa-se nesse poema de intenso li rismo o tom de súplica e desabafo na metalinguagem 
que se anuncia no primeiro verso: (“Screvo meu li vro à beira-magua”). A mágoa da existência se reitera 
no excesso de interrogações que constituem a busca angustiada da revelação que cobrirá a falta (“dias 

                                                
21 Quinto/ Nevoeiro. Op.cit., p.89 
22 Os Avisos/Terceiro. Op.cit., p.86 
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vácuos” ), a rasura da desistência que repassa  toda a obra pessoana. O “quando?” que atravessa 
reiterativamente o poema parece conter “o não” como resposta antecipada, na simbologia da incerteza e 
da imprecisão (“sopro incerto” ; “névoa”; “Sonho” ). 

Outros poemas da Mensagem assinalam a angustiada procura do poeta pelo sentido maior 
da existência, metaforicamente sublinhado na ânsia de um devir para o futuro de Portugal (“Senhor, falta 
cumprir-se Portugal!” ). O desalento presente na totalidade da obra de Fernando Pessoa, incluindo-se aí os 
textos heteronímicos, emerge na mensagem como um sopro de otimismo, como que uma cartada final de 
sua desassossegada procura. No  nacionalismo de Fernando Pessoa o sentimento nostálgico do povo se 
mescla ao sofrimento existencial de negação e de ausência de sentido para o ser humano. Mensagem, 
como convocação a uma construção coletiva, se inscreve na tentativa de fazer da obra poética a força 
espiritual que converge para a grande massa que é a nação, movendo-a,  e, ao mesmo tempo, conferindo 
sentido à existência. Em síntese, navegando pela poesia, Pessoa instaura o questionamento sobre o 
processo de estagnação de Portugal, ao mesmo tempo em que reitera  a  necessidade ontológica de 
respostas, presente em  sua obra como um todo. 

 

RESUMO: Leitura de Mensagem de Fernando Pessoa, a partir da inscrição simbólica do mito do 
Sebastianismo. Refaz-se o percurso do texto poético para mapear a busca ontológica de Pessoa pelo 
sentido da existência, através da convocação para a luta do povo imerso na melancolia do sonho desfeito, 
cingido no passado de glórias de Portugal.       
 
PALAVRAS-CHAVE: mito; nostalgia; nacionalismo.  
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1. A Harpa do Crente 
 

As composições poéticas reunidas sob o nome de A Harpa do Crente foram publicadas por 
Herculano em três séries, todas de 1838. O título evoca o opúsculo de Lamennais, Paroles d’um croyant e 
os temas religiosos e o recurso aos relatos e às expressões da Bíblia serão constantes. A vocação do poeta, 
tema essencial para colocar o Poeta na posição de iluminador e guia que o Romantismo lhe atribui, apare-
ce já na versão primitiva de A Semana Santa.  

Infeli zmente, não há notícias do sucesso alcançado pela Harpa do Crente junto ao público, 
embora as edições sucessivas1 das Poesias (1850, 1860 e 1872) pareçam indicar que foi considerável. 

O juízo da crítica mais atual é severo para com a poesia de Herculano. Borges de Macedo 
afirma-a “ indiscutivelmente menor”, embora acredite que “a intervenção de Herculano [...] foi essencial 
como orientador do gosto de seu tempo” 2, afirmação que vem confirmar a importância social da obra 
poética do autor. Saraiva, entre os mais brandos, reconhece-lhe “energia de expressão e a força emocional 
características do autor”, mas afiança que há nela “muita retórica estudada” e “poucas imagens originais”3 
. Jacinto do Prado Coelho afirma que “Herculano falhou nas poesias que compôs, sofreu o desgaste do 
tempo, não garantiu para si um lugar” na “primeira linha”, acreditando que “o malogro resulta, em grande 
parte, duma linguagem fruste, oratória, angulosa, com freqüentes artifícios herdados do classicismo, perí-
frase, hipérbatos, etc. – ou, nas poesias menores, frouxa, amaneirada.”4 Ressalva, porém, que “se a Harpa 
do Crente não existisse, o nosso Romantismo ficaria notavelmente empobrecido” 5 , numa nova confirma-
ção da importância dessa poesia, não sob um aspecto puramente formal, mas como portadora de novos 
valores éticos e estéticos. 

Os contemporâneos de Herculano, por outro lado, acreditaram-no um grande poeta. O pró-
prio Teófilo Braga, provavelmente um de seus maiores inimigos, ao relatar-lhe as circunstâncias do exí-
lio, comenta que durante as “amarguras do desterro o sentimento foi estimulado pela realidade da vida, e 
ei-lo que surge um grande poeta”, e reitera: “Em verdade Herculano é um grande poeta; os que o cerca-
ram de admiração como historiador, desconheceram ineptamente a alta superioridade do autor de Moci-
dade e morte e da Vitória da Piedade” .6 

Podemos supor que tal deveria ser o diapasão de seus contemporâneos. Já citamos o caso de 
Bulhão Pato, que recitava de cor a Harpa do Crente7 , mas é mais concludente a atitude do líder da Gera-
ção de 70, normalmente tão ácida para com os românticos, Antero de Quental, que atribui o despertar de 
sua vocação poética à leitura dos poemas de Herculano.8 

Vejamos agora os modos utilizados pelo Poeta para fazer da poesia cátedra de seu magisté-
rio social. 
 

2. Caracter ísticas pedagógicas 
 
a) Autor idade e estética 

                                                
1 Cfr. VN. Nota da presente edição. In: AH. P I, p. IX. 
2 MACEDO, Jorge Borges de. Alexandre Herculano – Polêmica e Mensagem. Ed. cit., p. 15. 
3 SARAIVA, António José. Literatura Portuguesa. Ed. cit., p. 158. 
4 COELHO, Jacinto do Prado. Herculano poeta. Ed. cit., p. 382. 
5 Idem, ibidem. 
6 BRAGA, Teófilo. Op. cit., p. 249. 
7 Cfr. REBELO DA SILVA. Raimundo Augusto de Bulhão Pato. In: Revista Contemporânea  I, 1859, p. 549-550. 
8 SARAIVA, António José. Literatura Portuguesa. Ed. cit., p. 158. 
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Embora não possamos tratar a Harpa do Crente como um bloco homogêneo, uma vez que 

seus oito poemas apenas fortuitamente se encontram reunidos num mesmo volume, tendo sido compostos 
em épocas e lugares diferentes, podemos, porém, recensear algumas características comuns, que se fun-
damentam na concepção mesma que Herculano tinha da poesia.9 

Notemos, em primeiro lugar, que a elaboração estética, o cuidado com a forma, traduzido 
na utilização de ritmos, rimas e medidas é muito mais evidente em a Harpa do Crente. Assim, o próprio 
estabelecimento textual da autoridade magisterial do poeta, que na Voz do Profeta situava-se, sobretudo, 
no campo conceptual, com a afirmação explícita da vocação, das visões e de todo o restante aparato pro-
fético, vai, em a Harpa do Crente, centrar-se, sobretudo, nos aspectos formais. 

O primeiro desses aspectos é o lugar ocupado pelo eu literário. O romantismo de poeta por-
tuguês recusa a poesia como expressão do eu individual, a não ser que este seja a encarnação e a voz de 
um eu coletivo, não num sentido numericamente democrático, mas, ao contrário, numa manifestação de 
valores excelsos, universais e imutáveis.  

Posto que escreva sempre na primeira pessoa do singular – a única exceção é  A Voz, por 
uma razão muito definida – , esse eu a si mesmo se chama o Poeta; não se apresenta como um homem, 
mas como Voz, Guia, Profeta, entidade abstrata, que se move num mundo cujo padrão é o Ideal. Mesmo 
num poema como O Soldado, de origem autobiográfica e composto no momento mesmo em que ocorria a 
batalha, ocorrem generalizações que transformam o eu lírico, pessoal, do soldado na personificação do 
poeta, do exilado: 
 

“Onde é livre tem pátria o poeta, 
Que ao exílio condena ímpia sorte. 
Sobre os plainos gelados do norte 
Luz do sol também desce do céu” 10 

 

Assim, o lugar do poeta define-se, negativamente, pela recusa da banalidade, ainda mais da 
sensualidade ou do erotismo11. Num ensaio sobre poesia que escrevera em 1835, Herculano já renegara o 
Romantismo que tinha como objetivo “ fazer amar a irreligião, a imoralidade e quanto há de negro no 
coração humano” .12 Já o vimos proclamar “desgraçados” os poetas que, “ falsando sua missão na terra”, 
conspurcam a poesia, “ tesouro do gênero humano”, com “o lodo das paixões ignóbeis” .13 

A elevação, física ou moral, é uma figurativização constante. “O anseio da altura apodera-
se dele” 14 e traduz-se no vocabulário, como nota Hatzfeld15, onde se reiteram o semas da ascensão –  
“erguer” , “subir” , “asas” , “voar” , “surgir” –  e da  elevação – o “alto das montanhas” , “os escalvados 
píncaros” , “o cimo das montanhas”, numa atitude que o poeta resume num verso: “Os olhos para o céu, e 
a Deus a mente” .16 

O afastamento do vulgar, e mesmo do cotidiano, do normal, aparece no discurso através de 
construções sintáticas retorcidas, que deliberadamente se afastam da linguagem comum. Em A Semana 
Santa, por exemplo, algumas construções chegam a dificultar o entendimento imediato do texto poético: 
 

“Passa o vento os do pórtico da igreja 
Esculpidos umbrais [...]”17 
 
Ou: 
 
“E seguia a visão. Do templo à esquerda, 
Mestas as faces, inclinada a fronte, 

                                                
9 Levantados aqui como aparecem na poesia de Herculano, é evidente que a utili zação da maior parte dos procedimentos que vamos 
recensear não lhe é exclusiva, mas integra a própria poética do Romantismo. 
10 AH. O Soldado. In P I, p. 120. 
11 Cfr. COELHO, Jacinto do Prado. Herculano poeta. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1978, p. 372. 
12 AH. Poesia – Imitação – Belo – Unidade. In OP V, p. 45. 
13 AH. Poesia. In: OP V, p. 136. 
14 COELHO, Jacinto do Prado. Op. cit., p. 378. 
15 HATZFELD, Helmut. A expressão de O Santo, na linguagem poética dos românticos portugueses e catalães. Trad. Francisco 
Morais. Coimbra: Coimbra Editora, 1935. Apud: COELHO, idem, ibidem. 
16 AH. A Arrábida, estrofe XII . In P I, p. 65. 
17 AH. Semana Santa, III . In: P I, p. 5. 
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Da noite as larvas tinham sobre o solo 
Fito o espantado olhar, e as dilatadas 
Baças pupilas lhes tingia o susto.”18 

 

Simetricamente, o lugar afirmado do poeta é o da Coragem, o da Justiça, o da Perfeição. O 
universo lingüístico é dualista e, assim, o outro único lugar possível é o “do Vulgo, das Turbas, é o lugar 
da Baixeza, da mediocridade, da Irracionalidade.”  19 Para atingir estes lugares absolutos, a linguagem 
efetua uma abstração de todo o real, através de um processo de universalização.20 Assim, o discurso trata 
sempre de entidades teóricas, mesmo quando possui um referencial muito concreto. É o caso, por exem-
plo, dos lugares físicos que, ainda quando geograficamente definidos,como a serra da Arrábida, que se 
define não tanto pelas suas características materiais peculiares, mas, sobretudo, por uma oposição abstrata 
entre o campo e a cidade, o silêncio e o tumulto, a morte e a vida – a primeira valorizada positi vamente e 
a segunda, de modo negativo – , ou, ainda mais idealmente, entre o bem e o mal. A serra e a cidade são 
apenas projeções ideais. O campo concretiza o Bem: 
 

“É aqui neste vale, ao qual não chega 
humana voz e o tumultuar das turbas, 
Onde o nada da vida sonda li vres 
O coração, que busca ir abrigar-se 
No futuro, e debaixo do amplo manto 
Da piedade de Deus: aqui serena 
Vem a imagem da campa; aqui solene, 
Brada a montanha, memorando a morte.”21 
  
Quanto à cidade, é a manifestação inteira do Mal: 
 
“Oh cidade, cidade que transbordas 
De vícios, de paixões e de amarguras! 
Tu lá estás, na tua pompa envolta, 
Soberba prostituta, alardeando 
Os teatros, e os paços, e o ruído 
[...] 
Branqueado sepulcro que misturas 
A opulência, a miséria, a dor e o gozo, 
Honra e infâmia, pudor e impudícia, 
Céu e inferno, que és tu? Escárnio ou glória 
Da humanidade? O que o souber que o diga!22 

 

Do mesmo modo, as pessoas e as entidades elevam-se ao grau máximo de idealização. Por-
tugal  é, quase sempre, a Pátria; os personagens poéticos são o Soldado, o Monge, o Ateu, o Poeta; e, 
apesar de afirmar-se cristã, a poesia nunca utiliza os nomes de Jesus ou de Cristo, talvez por excessiva-
mente conotadores de um tempo e de um espaço, mas diz, sempre, apenas Deus. 

A autoridade poética estabelece-se, pois, através da linguagem, sem recurso à figurativiza-
ção de uma ordem e de uma iluminação divinas agindo sobre o Poeta, como acontece em A Voz do Profe-
ta, publicada no ano anterior. Ocorrem, porém, algumas exceções.  

Na edição original de A Semana Santa, o poeta invoca uma autoridade sobrenatural como 
fiança do seu “carme pio” , transformando a antiga musa pagã num “Anjo do Senhor” , numa aplicação 
prática do que postulava teoricamente, ou seja, desterrando “esses numes dos gregos” e substituindo-os 
“por nossa mitologia nacional na poesia narrativa” e “pela religião, pela filosofia e pela moral na lírica”23: 
 

                                                
18 Idem, XII , p. 17. 
19 A expressão é de LOPES, M. G. V. A poesia de Alexandre Herculano. In: AH. Poesias. Ed. cit., p. 23.  
20 Cfr. LOPES, M. G. V. Op. cit., p. 27. 
21 AH. A Arrábida, estrofe X. In: P I, p. 61. 
22 Idem, estrofe XIII . 
23 AH. Poesia – Imitação – Belo – Unidade. In: OP V, p. 45. 
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“Tu, Anjo do Senhor, que acendes o estro; 
[...] 
Tu que do trovador à mente arrojas 
Quanto há no céu de esperançoso e belo, 
Quanto há no abismo tenebroso e triste, 
Quanto há nos mares majestoso e vago, 
Hoje te invoco! – oh vem! – lança em minha alma 
A harmonia celeste e o fogo e o gênio, 
Que dêem vida e vigor a um carme pio.”24 

 

Porém, na edição publicada em 1850, ao dar início ao longo trecho – 154 versos – que en-
tão acrescenta, o poeta reforça a autoridade de sua palavra com uma visão. De início, coloca-a sob a sus-
peita de uma certa dúvida, artifício que servirá para reforçar a certeza sobrenatural que se instala na se-
qüência, com a repetição, a cada estrofe, do estribilho “E seguia a visão” ou Era ainda a visão” , “Prosse-
guia a visão” : 
 

“ Mas foi uma visão: foi como cena 
D’ imaginar febril. Criou-se, acaso, 
Do poeta na mente, ou desvendou-lhe 
A mão de Deus o íntimo ver da alma,  
Que devassa a existência misteriosa 
Do mundo dos espíritos? Quem sabe?”25 

 

Na estrofe XV, penúltima do trecho inserto, de novo a dúvida aparece, em vista de uma re-
velação que é por demais terrível e que só a autoridade divina pode obrigar a aceitar: 
 

“Era loucura ou sonho? Entre as tristezas 
E os terrores e angústias, que resume 
Neste dia e lugar a avita crença, 
Irresistível força a devastar segredos”  
  
A certeza, porém, afirma-se inexorável na estrofe seguinte, última da inserção:  
“Não! – não foi sonho vão, vago delírio 
De imaginar ardente. Eu fui levado, 
Galgando além do tempo, às tardas horas, 
Em que se passam cenas de mistério,”26  

 

Esse recurso intratextual à autoridade divina – plenamente justificado aqui, como veremos, 
do ponto de vista do magistério poético –, é, como já dissemos, excepcional em A Harpa do Crente. É a 
própria linguagem que estabelece a autoridade divina do poeta, pelo recurso à universalização totalizado-
ra, que transforma toda a realidade em personagem de um misterioso processo, de que é motor a divinda-
de, e que é função do poeta desvendar aos homens.  

Ao utili zar a noção de “desvendamento”, cumpre, porém, distinguir. Não se trata de um 
discurso hermético, apto a ser compreendido apenas pelos detentores de uma chave interpretativa a que 
não tem acesso a maioria dos leitores, como podia acontecer na poesia medieval27 ou, mesmo na arcádi-
ca28. É antes uma linguagem próxima à da pregação religiosa29, cujo código o receptor conhece, mas não 
utiliza, porque ele se refere a entidades com as quais não tem contato direto. O discurso do poeta é “sufi-
cientemente próximo” para poder ser compreendido, mas é também  “suficientemente afastado para ser 
sentido como ‘divino’ ”30 

                                                
24 AH. P I, p. 8. 
25 AH. A Semana Santa, estrofe IX. In: P I, p. 14. 
26 Idem, estrofe XVI, p. 20.  
27 Cfr. CIDADE, Hernani. Conceito de poesia como expressão da cultura. São Paulo: Saraiva, 1946, p. 32. 
28 Cfr. MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira – Origens, Barroco, Arcadismo. São Paulo: Cultrix, 1983, p. 243 e ss. 
29 Cfr. COELHO, Jacinto do Prado. Op. cit., p. 376. 
30 Cfr. LOPES, M. G. V. Op. cit., p. 28. 
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b) Temas didáticos 
 

Alguns temas do ideário de Herculano dessa época embebem todos os poemas de A Harpa 
do Crente, envolvidos pela mesma argumentação dirigida ao sentimento, que Herculano considerava 
valer mais que qualquer raciocínio. Tais são, por exemplo, a exaltação da Providência divina  e a necessi-
dade de submeter-se o homem a ela, englobando aqui tanto a aceitação da morte como libertadora das 
misérias terrestres, como a aceitação da vida por mais miserável e dolorosa que seja; a exaltação do pas-
sado, particularmente considerado como época de fé; a necessidade de perdoar os inimigos, tema de alta 
importância social depois de uma guerra civil; o combate à tirania e, também, o próprio papel do poeta 
como guia do homem para o divino. Citemos alguns exemplos para que se possa aquilatar o diapasão em 
que esses temas se desenvolvem.  

O tema da Providência divina como governadora das coisas humanas aparece sob diversos 
aspectos. Em A Voz, é o poeta que duvida dela, diante da tempestade, e ao qual uma voz misteriosa ensina 
o preceito da submissão, dando-lhe como exemplo a ausência de queixa de todo o universo: 
 

“Se ergueste a Deus um hino 
Em dias de amargura; 
Se te mostraste grato 
Nos dias de ventura, 
 
Seu nome não maldigas 
quando se turba o mar: 
No Deus, que é pai, confia, 
Do raio ao cintilar. 
 
Ele o mandou: a causa 
Disso o universo ignora, 
E mudo está. O nume, 
Como o universo, adora!”  
  
Preceito diante do qual, docilmente, o poeta se dobra, garante o eu li terário: 
 
Oh sim, torva blasfêmia 
Não manchará seu canto! 
Brame a procela embora; 
Pese sobre ele o espanto; 
 
Que de sua harpa os hinos 
Derramará contente 
Aos pés de Deus, qual óleo 
Do nardo recendente.31 

 

Já observáramos que era este, em toda a Harpa do Crente, o único poema em que o poeta 
não usava a primeira pessoa do singular. É-nos fácil , agora, perceber porquê. Ocorre na poesia um desdo-
bramento: o poeta fala sobre um outro poeta que, este, se sentiu tentado a revoltar-se contra a Providência 
– “Era blasfema idéia,/ Que triunfava enfim;” – sendo retido pela “voz” que “soou ignota”. O eu poético 
apenas relata, como espectador, o fato, desvinculando-se inteiramente da falha moral que relata, ainda que 
ela seja seguida de arrependimento. Mantém-se, assim, a sua completa irreprochabilidade. 

Em A Arrábida, o mesmo tema da submissão à divina Providência, aparece em conexão 
com uma altivez que desdenha qualquer dependência de “humana voz”. Ou seja, a total dependência de 
Deus acarreta uma completa independência e liberdade em relação aos homens: 
 

“Que pomposo jardim de verme ilustre, 

                                                
31 HP, AV, XVII-XX. 
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Chamado rei ou nobre, há-de contigo 
Comparar-se, oh deserto? Aqui não cresce 
Em vaso de alabastro a flor cativa, 
Ou árvore educada por mão de homem, 
Que lhe diga: és escrava”e erga um ferro 
E lhe decepe os troncos. Como é livre 
A vaga do oceano, é livre no ermo 
A bonina rasteira ou freixo altivo! 
Não lhes diz: “nasce aqui, ou lá não cresças”  
Humana voz. Se baqueou o freixo, 
Deus o mandou: se a flor pendida murcha, 
É que o rocio não desceu de noite, 
E da vida o senhor lhe nega a vida.”32 

 

Concluindo, vejamos alguns exemplos da postulação do papel do poeta, feita através da 
própria poesia. Um primeiro exemplo aparece em A Semana Santa, onde o vate é a pequena luz que deve 
brilhar  enquanto não se levanta a luz divina: 
 

“Eu pequenino verme irei sentar-me 
Aos pés da Cruz nas trevas do meu nada. 
Assim se apaga a lâmpada nocturna 
Ao despontar do sol o alvor primeiro: 
Por entre a escuridão deu claridade; 
Mas do dia ao nascer, que já rutila, 
As torrentes de luz vertendo ao longe, 
Da lâmpada o clarão sumiu-se, inútil, 
Nesse fúlgido mar, que inunda a terra.”33 

 

Por outro lado, no poema Deus, mais que iluminar os homens, o louvor divino é a missão 
precípua do poeta, da qual não é, no entanto, digno:  
 

“Nas horas do silêncio, à meia noite, 
Eu louvarei o Eterno! 
Ouçam-me a terra, e os mares rugidores, 
 E os abismos do inferno. 
Pela amplidão dos céus meus cantos soem, 
 E a lua resplendente 
Pare o seu giro, ao ressoar n’esta harpa 
 O hino do Onipotente. 
 [...] 
Teu nome ousei cantar! Perdoa, oh Nume; 
 Perdoa ao teu cantor! 
Digno de ti não são meus frouxos hinos, 
 Mas são hinos de amor.”34 

 

Os exemplos poderiam multipli car-se, mas acreditamos já suficientemente evidenciado o 
modo pelo qual Herculano utili zava o texto poético como instrumento de seu magistério social, no que 
tange aos grandes temas de seu liberali smo. 

Como último modelo, examinemos agora um caso mais particular, presente na  Semana 
Santa. Esse poema, datado de 1829, foi escrito, portanto, antes do exílio de Herculano, e é o único teste-
munho de um tempo em que, segundo o autor, nada deixava, para ele, “de respirar poesia” e em que ele 
ainda “possuía toda a vigorosa ignorância da juventude” . 

                                                
32 HC, AR 
33 HC, SS XXVII . 
34 HC, DE. 
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A composição original, publicada em 1838, estendia-se por dezoito estrofes, que, sob as fi-
guras do assunto indicado no título, apresentavam alguns dos temas caros e recorrentes do autor. António 
Serpa viu nesse texto poético o manifesto liberal de Herculano.35 Nele estão presentes a exaltação da 
liberdade, associada sempre à fé cristã e ao combate da tirania real ou popular – “ [...] tiranos , e hipócri-
tas, e turbas/  Envilecidas, bárbaras e servas.”36 –  juntamente com a exaltação dos tempos passados e com 
o desprezo do presente: 
 

“Eu não! – eu rujo escravo; eu creio e espero 
No Deus das almas generosas, puras, 
E os déspotas maldigo. Entendimento   
Bronco, lançado em século fundido 
Na servidão de gozo ataviada, 
Creio que Deus é Deus e os homens li vres! 

 

As estrofes da composição primitiva estendiam-se pela narração da cerimônia religiosa da 
Sexta-Feira Santa, reproduzindo, inclusive, os salmos que nessa ocasião se recitavam e cuja tradução 
poética, a partir do texto latino, é elogiada na carta que o Marquês de Resende escreve a Herculano para 
agradecer-lhe a dedicação do poema, ressaltando que estava em condições de julgar, porque literatos com 
quem  “ intimamente” vivera “se deram ao interessante trabalho de coligir todas as diferentes traduções 
avulsas das belezas poéticas da Bíblia, feitas por Portugueses” e concluindo que “nenhuma me pareceu 
tão conforme ao texto”37.  

No conjunto, o poema parece ser uma defesa do espiritualismo contra o ateísmo, pregada 
através da exaltação do sentimento religioso, que reverbera nas estrofes  onde se mostram as consolações 
da fé, e também nas apóstrofes feitas aos ateus. Note-se que fé e descrença são tratadas pelo poeta sempre 
na esfera sentimental; mesmo se o lábio – expressão da razão – nega, o coração – sede do sentimento –  
confessa, e é devido ao sentimento de consolo experimentado pelo cristão que o ateu é convidado a con-
verter-se: 
 

[...] Ateu, entra no templo; 
Não temas esse Deus, que os lábios negam, 
E o coração confessa. A corda do arco 
Da vingança, em que a morte se debruça, 
Frouxa está; Deus é bom: entra no templo. 
Tu para quem a morte ou vida é forma, 
Forma somente de mais puro barro, 
Que nada crês, e em nada esperas, olha, 
Olha o conforto do cristão. Se o cálix 
Da amargura a provar os céus lhe deram, 
Ele se consolou: bálsamo santo 
Piedosa fé no coração lhe verte. 
“Deus compaixão terá!” Eis seu gemido: 
Porque a esperança lhe sussurra em torno: 
“Aqui, ou lá... a Providência é justa.”38 

 

Porém, um tema de intencionalidade pedagógico-social mais preciso aparece na estrofe VII . 
Quando o poeta descreve a entrada dos monges para a cerimônia litúrgica, mostra-os beijando o chão e, a 
partir daí, introduz um tópico que, embora pareça secundário, foi um dos grandes debates do liberalismo 
oitocentista português: a proibição do sepultamento nas igrejas. 

Inscrita no projeto liberal como parte da laicização geral da sociedade, a questão era, em 
Portugal, tão polêmica que foi “o pretexto para a rebelião geral, a fagulha que desencadeou o incêndio”39 
da chamada Revolução da Maria da Fonte ou Patuléia, em maio de 1846, “reação em defesa de ‘um modo 

                                                
35 Cfr. VN. MH I, p. 225. 
36 HP – SS I 
37 Cfr. P I, p. 306. 
38 HP – SS I, XXV I na edição de 1850. 
39 OM. HP III , p. 40. 
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de vida’ e de uma forma de religiosidade ameaçados pelo Estado secularizado.”40 Na abolição do costume 
imemorial de sepultar no recinto eclesiástico os corpos dos mortos “as massas camponesas opostas ao 
regime constitucional”41 viam mais uma ameaça desse Estado ao qual se opunham. 

Sobre a questão do sepultamento, o poeta vai argumentar a partir do conceito de justiça, 
campo de acordo entre os vários auditórios envolvidos. Assim, afirma como injustiça tanto que os maus, 
mortos, sejam sepultados entre os bons, dentro da igreja, como que os maus, vivos, pisem os corpos dos 
bons aí sepultados: 
 

“ [...] Consolo ao morto 
É a pedra do túmulo. Sê-lo-ia 
Mais, se do justo só a herança fora; 
Mas também ao malvado é dada a campa. 
 
O criminoso dormirá quieto  
Entre os bons soterrado? Oh não! Enquanto 
No templo ondeiam silenciosas turbas, 
Exultarão do abismo os moradores, 
Vendo o hipócrita vil , mais ímpio que eles[...]”42 

 

Na edição de 1838, a argumentação sobre o tema era apenas essa, embrionária e um tanto 
confusa. Mas, para a reedição de 1850, quando o tema se tornara de grande importância social, o poeta 
julga necessária uma intervenção mais ampla e mais convincente. 

Como vimos, ao tratar do tema da autoridade poética em A Harpa do Crente, coloca, no i-
nício dos 154 versos que vai acrescentar ao poema para tratar desse tema, uma visão vinda dos céus. As-
sim, o poeta reveste-se de uma nova autoridade, incontestável, porque divina, para tratar do tema canden-
te. 

A visão mostra, através de oito estrofes, o juízo final dos mortos sepultados no recinto sa-
grado, revelando, na mesma expressão grandiloqüente que já encontráramos em A Voz do Profeta, a as-
censão ao céu de alguns e a condenação ao inferno de outros:  
 

“E seguia a visão. Do templo à esquerda, 
Mestas as faces, inclinada a fronte, 
Da noite as larvas tinham sobre o solo 
Fito o espantado olhar, e as dilatadas 
Baças pupilas lhes tingia o susto. 
Mas, como zona lúcida de estrelas, 
Nessa atmosfera crassa e afogueada 
Pela espada rubente, refulgiam 
Da direita os espíritos, banhado 
De inenarrável placidez seu gesto. 
Era inteiro o silêncio, e no silêncio 
Uma voz ressoou: “Eleitos vinde! 
Ide precitos!”Vacilava a terra, 
E ajoelhado eu me curvei tremendo.”  

 

Todo o trecho referente a esse tema, num procedimento que já observáramos em A Voz do 
Profeta, é ordenado à criação de um clima de pavor e reverência, objetivando o acatamento da conclusão 
final: 
 

“ Irresistível força arrebatou-me 
Da sepultura a devassar segredos, 
Para dizer: “Tremei! Do altar à sombra 

                                                
40 NETO, Vítor. O Estado e a Igreja. In: MATTOSO, José. Op. cit., p. 270. 
41 Idem, ibidem. 
42 HP – SS VII . 
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Também há mal dormir de sono extremo!”  
[...]  
Vejo ainda o que vi: da sepultura 
Ainda o hálito frio me enregela 
O suor do pavor na fronte: o sangue 
Hesita imoto nas inertes veias; 
E embora os lábios murmurar não ousem, 
Ainda, incessante, me repete na alma 
Íntima voz: “Tremei! Do altar à sombra 
Também há mau-dormir de sono extremo!”43 

 

Note-se o hábeis recursos argumentativos que consistem em apresentar o locutor atemori-
zado diante daquilo mesmo que afirma, criando um efeito de verdade muito forte, e em evidenciar a total 
ausência de animosidade do Poeta contra os que postulam o sepultamento em recinto sagrado, gerando 
um efeito de neutralidade que leva o auditório a aceitar a argumentação do orador.44  

É muito hábil também a forma quase silogística subjacente às fórmulas poéticas. No con-
junto, as estrofes referentes a esse tema poderiam ser ordenadas segundo o seguinte esquema  lógico:  

• Suposição inicial: as pessoas querem ser enterradas nas igrejas por causa dos sufrágios, 
missas e orações que aí se fazem, garantindo a salvação eterna; 

• Afirmação do poeta, investida de autoridade divina: ora, a visão mostra que também os 
que estão enterrados nas igrejas se condenam, importando para a salvação apenas o que o morto fez 
em vida, e não as orações que se fazem por ele depois da morte; 

• Conclusão: logo, o enterro na igreja é inútil, e não há porque desejá-lo. 
São tão rigorosos os termos da demonstração – já vimos o quanto Herculano apreciava a 

lógica – que quase se poderia acrescentar, como ao fim da comprovação de um teorema, “cqd” , “como 
queríamos demonstrar”. 

Concluindo a análise, não podemos deixar de notar que, no total, a intencionalidade peda-
gógica da poesia de Alexandre Herculano é muito detectável, por vezes, excessivamente.  Justamente o 
tom sentencioso e magistral que freqüentemente assume parece-nos uma de suas maiores fraquezas. As 
qualidades de iluminador e de guia que, segundo a teoria romântica, é direito e dever do poeta assumir, 
transformam-se às vezes, no caso de Herculano, na caricatura de um mestre-escola que, dedo em riste, 
adverte alunos relapsos. 
 

RESUMO: Herculano é um dos mais importantes representantes do Romantismo em Portugal. Seguindo 
as teorias da escola romântica, ele procura utilizar a literatura como ferramenta de intervenção social. A 
Harpa do Crente, estudada neste artigo, é um excelente exemplo de como a pedagogia social é manifes-
tada no trabalho literário. 

 
PALAVRAS-CHAVE: harpa; Herculano; intervenção; poesia; romantismo 
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ABSTRACT: This paper analyses the poetry of Ruy Belo, a contemporary poet, who expresses in his 
poems the restlessness towards the human condition.His poetry, dialetically, elaborates a reflexive 
discourse which questios the imponderable. Nevertheless, he believes in the strength of the word as an 
agent of social tranformation. 
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Década de 60, período de grande tensão na História Portuguesa. A opressão salazarista, por 

um lado, sufoca e cala a nação, e, por outro, leva à guerra colonial. O país já silenciado e castrado 
descobre-se, naquele momento, mutilado, o cidadão português constata o horror da guerra nos corpos de 
seus próprios filhos.  

A poesia desse período se revolta contra essa dura realidade e se transforma em arma de 
denúncia. Para além do sujeito, importa a resistência a um mundo injusto e aterrador. Duas tendências 
predominam na linguagem poética desse tempo: a poesia depurada em torno do significante — poesia de 
contenção — e a poesia discursiva, de caráter narrativo, poemas longos que reencontram a frase e a 
utilizam como elemento mediador na tentativa de encontrar o sentido do ser, diluído e fragmentado nesse 
mundo em crise. 

Ruy Belo1 pertence a esse grupo que traduz em poemas toda a sua inquietação diante dessa 
realidade dilacerante. Sua poética traz, pois, as marcas do compromisso ético com o seu tempo, como ele 
próprio a define em uma entrevista no livro Na senda da poesia: O certo é que a poesia deve, entre outras 
coisas, contribuir para fundar uma sociedade mais justa. (BELO, 2002: p.23). 

Atento ao poder da linguagem, resgata com seus poemas o poder encantatório da palavra, 
na medida em que seus versos, carregados de sonoridade, envolvem o leitor. Esse efeito é conseguido 
através de um minucioso trabalho artesanal efetuado na teia da linguagem e pela linguagem, evocando 
diferentes espaços imagéticos, entre os quais prevalece a infância, quando jogo e alegria se encontram. 
Contudo, não é exatamente a alegria que a poesia de Ruy Belo expressa e sim a melancolia de um tempo 
doloroso e sua arte revela a tensão do fazer poético, a busca de direção, num mundo sem sentido. O poeta 
aponta o banal, olha o cotidiano à sua volta, para retirar dele os elementos que o ajudam a pensar o 
mundo.Em Ruy Belo poesia é vida e, principalmente, inquieta consciência do estar-no-mundo: A poesia 
é, ao mesmo tempo, “ jogo'' e” trabalho", "finalidade” e "compromisso". E não basta que as duas notas 
estejam presentes; é preciso que no seio da poesia se contaminem uma e outra. (BELO, 2002: p.19). Por 
isso, seus poemas demonstram uma forte inquietação diante do viver como afirma: O poeta deve cantar a 
vida, apesar de a vida ser uma loucura. (BELO, 2002: p.23). 

Quando se examina a sua obra poética, observa-se imediatamente o cuidado com a forma 
que se alia a um olhar atento ao real para configurá-lo, ou melhor, reapresentá-lo por meio da palavra 
como elemento de mediação: “Levanta-te e caminha, hesitante palavra...” (BELO, 2000: p.113). Ao poeta 
cabe a função transformadora de dar vida às palavras já gastas. Assim como o pintor mistura suas tintas 
na palheta para encontrar o tom ideal, o poeta retoma as palavras e, lapidando-as, consegue li vrá-las das 
crostas que foram se criando à sua volta ao longo do tempo. A palavra reencontra um estado primitivo, 
liberta e translúcida, e, ao lado de outras, produz iluminâncias que atravessam o poema e apontam para 
inúmeras sendas.  

O poema é, pois, algo concreto feito de palavras, cuidadosamente, selecionadas, ele não 
nasce, faz-se. As palavras se juntam para gerarem sentidos e tentarem explicar o inexplicável, a própria 
vida. A busca do poeta é a mesma busca do leitor e, desse encontro na linguagem — universo poético — 
dá-se a partilha. Estamos no mundo e precisamos dizê-lo, estamos no mundo e desejamos entendê-lo. 

 

                                                
1 Ruy Belo(1933-1978) publicou oito li vros de poemas distinguidos pela crítica, entre os quais se 
destacam Aquele Grande Rio Eufrates e Homem de Palavra[s], além do volume de ensaios sobre poesia e 
várias traduções. 
Examinamos sua obra poética , reunida no livro Todos os Poemas (T.P.), e reunimos o corpus de nossa 
pesquisa nos seguintes li vros: Boca Bil ingue (B.B.), Homem de Palavra[s] (H.P.), Transporte no Tempo 
(T.T.), sempre que nos referirmos a esses li vros utilizaremos as abreviações: (T.P. (B.B.) p.135). 
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Das Coisas que Competem aos Poetas 
 

Nas terras onde os sinos andam pelas ruas 
há horas surdas sós e sem cuidados 
há mar condicionado ao possível verão 
e vendem-se manhãs e mães por três ideias 
Nas terras onde a música é o fogo de artifício 
a camioneta curva a carga sob os plátanos 
e à sombra dos lacrimejantes carros 
o gato dorme a trepadeira sobe 
o soba grita nunca ninguém sabe 
a erva cresce e as crianças morrem 
O mar aceita chão a mão do sol 
Que plural deplorável o da magna agência mogno 
E nas tílias há riscos dos vestidos de retintas raparigas 
e o dente resistente número quarenta cheira a Pepsodent  

(T.P.(B.B.) p.155) 
 

O sublime e o banal se entrelaçam nesse texto, uma teia de sentido obscuro, como a alma 
humana, surge nesse intrincado, temperado com ironia e desesperança. As imagens vão se sucedendo 
numa aparente ilogicidade, semelhante à experiência dos sonhos: “Nas terras onde os sinos andam pelas 
ruas (...) e vendem-se manhãs e mães por três idéias.” Há nesses versos a experiência de descontinuidade 
da linguagem, de utilização da elipse, da fricção entre diferentes núcleos semânticos. O verso que fecha o 
poema, “e o dente resistente número quarenta cheira a Pepsodent”, colabora enfaticamente na produção 
de um efeito corrosivo que causa estranhamento. 

Esse espaço poético é o ponto de encontro, lugar para além do tempo e do espaço, onde o 
leitor mergulhará para buscar novos sentidos. Guiado pelas combinações inusitadas das palavras, o leitor 
caminha no sentido inverso ao do sujeito poético, porém, muitas vezes, descobre que a sua inquietude é 
igual a do poeta: ... a palavra poética é universal porque abstracta. (...) existe como mensagem de uma 
experiência, não só do poeta, mas de todos os homens. Por isso estes podem reconhecer nessa palavra a 
sua própria palavra. (BELO, 1984: p.70). 

Ruy Belo diz o mundo com um discurso por vezes torrencial, as idéias fluem livremente, a 
ausência de pontuação deixa, livres, as frases metafóricas que enunciam ou anunciam: ".uma reconstrução 
do discurso", segundo Gastão Cruz. Há no discurso do poeta uma inovação semântica na qual não cabem 
mais as metáforas cristalizadas e gastas, observa-se nessa estratégia algo semelhante às práticas verbais 
surreali stas. 

 

Organização administrativa da maçã 
 

À sombra desta árvore recente- 
mente nascida só de imaginá-la 
outra vez volto incorrigivelmente 
e em antigas águas molho a fala 
 
Saúdo as novas folhas como quem 
nas folhas tem a vida permitida 
Meta mente física consagrem 
os poetas a termos vozes de partida 
 
Loucura podre perto de Setembro 
marmóreo mar em que q vista é adunca 
países confundidos não me lembro 
 
da pátria que pariu cada lembrança 
e cresce organizada na criança 
madura mate mais maçã que nunca 
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(T.P.(B.B.) p.154) 
 

Utili zando-se de uma arquitetura elaborada e tradicional nesse poema, pois trata-se de um 
soneto, o poeta recria o real e o entrega ao leitor a quem cabe a tarefa de reconstruir o sentido. Observa-se 
que as metáforas ocorrem no eixo sintagmático, a linguagem provocadora sugere deslocamentos de 
sentido, dando origem a um discurso cheio de silêncios, flutuações e surpresas: 

 

O grande poeta, mais do que detentor do segredo exclusivo das palavras, é aquele que 
domina o silêncio. É-se poeta em exercício, não tanto pelo que se diz como pelo que 
subtilmente se indica ficar por dizer. Porque a verdade está do outro lado das 
coisas.".(BELO, 1984: p.56). 
 

Lúcida e céptica, essa poética inquietante muitas vezes aponta para uma saída: o mundo da 
infância. Essa imagem recorrente, evocada pela memória, expressa a melancolia pela perda de um tempo 
passado, tempo em que tudo era possível: sonho e alegria. A alegria se ausentou no tempo presente e 
voltar a esse passado feli z se faz necessário para se resistir às intempéries da vida, às ameaças do 
cotidiano. Ruy Belo confere ao tempo da infância um matiz de plenitude que se opõe terminantemente à 
finitude vivenciada pelo ser na maturidade. 

 

Só sei que tinha o poder duma criança 
entre as coisas e mim havia vizinhança  
e tudo era possível era só querer 

(T.P.(H. P.) p241) 
 

Aonde está a mãe da minha infância? 
Talvez com ela tudo começasse 

(T.P.(T.T.) p.276) 
 

As impossíveis crianças 
 
Nesta manhã de outono dos primeiros frios 
mais a caminho da velhice que da minha casa 
eu vejo-vos em roda todas a cantar 
Impossíveis crianças deixais-me brincar? 

(T.P.(T.T) p. 278) 
 

Nesses versos, selecionados nos li vros Homem de Palavra[s] e Transporte no Tempo, as 
imagens da infância evocadas aqui e ali são vigorosas e reforçam a inquietação do eu-lírico que, 
aprisionado no tempo presente, busca na alegria da infância uma possibili dade de feli cidade, possibili dade 
essa que só existe no espaço ficcional do literário: “ Impossíveis crianças deixais-me brincar?”  

A inquietação aponta para a angústia do ser diante de sua finitude. Um dado biográfico 
pode ser elucidativo em relação a essa questão: homem de formação religiosa ortodoxa, fundamentada na 
ideologia cristã, o poeta depara-se, em dado momento, despido desse ideal, sua poética é bem reveladora 
desse vazio existencial. Muitos de seus poemas dialogam com textos bíbli cos, a dúvida é algo que habita 
seus versos, criando múltiplas interrogações, Em Homem de Palavra[s]: “Meu deus meu deus porque me 
abandonaste?”  (BELO, 2000:.p.202). 

Consciente e melancólico diante do efeito corrosivo e “detergente” do tempo, o poeta luta 
com as palavras para reter esse tempo que escoa. Narra com seus versos caudalosos a fugacidade do 
tempo e enfrentamento da morte. Busca no passado da infância a alegria (im)possível e denuncia o 
presente insatisfatório e incompreensível. Muitas vezes seus versos rompem com uma previsibili dade de 
sentidos e imprimem uma nova ordem à tessitura, isto é, reproduz com a linguagem a incoerência e a 
inconsistência da vida que segue para o nada sem cessar. Na introdução do li vro Transporte no Tempo, 
ele afirma: A poesia é um acto de insubordinação a todos os níveis, desde o nível da linguagem como 
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instrumento de comunicação, até o nível da conivência com a ordem, qualquer ordem estabelecida. 
(BELO, 2000:.p.267). 

Perceber e aceitar que o homem é escravo do tempo e que está submetido aos jogos de luz e 
sombras, ao movimento cícli co das estações que se sucedem é contingência do viver para Ruy Belo, por 
isso o homem lança mão da linguagem e com ela cria novos mundos para permanecer. Em seus versos, as 
imagens circulares se sucedem: 

 

As árvores são novas e no adro em rodos contra a cal e 
contra o frio há gente 
o sol preenche tudo e é quase redondo como Deus  

(T.P.(B.B.) p.138) 
 

Nesse poema “Portugal Sacro-Profano—Mercado dos Santos, em Nisa”, observa-se que 
rodas, redondo, sol são imagens que se entrelaçam e, ao final, o redondo —símbolo da figura perfeita, o 
círculo — é comparado a Deus, princípio e fim da criação. Entretanto, trata-se de uma série de poemas, 
que recebem esse nome, cuja temática expressa nostalgia e denúncia diante de circunstâncias inaceitáveis. 
O expressivo verso: Pátria paraíso pétala — que nome (BELO, 2000:.p.138), demonstra o 
inconformismo diante da realidade. Colocando, lado a lado, palavras como pátria, paraíso, pétala, o poeta 
constrói, ou melhor, desconstrói conceitos tão fortes como pátria e paraíso, pela fragilidade que o signo 
pétala contém. É sem dúvida a vulnerabil idade do viver que o poeta questiona: “Aqui o homem é...ou era 
mesmo agora” (BELO, 2000:.p.139), com esse verso, marcado pela ambigüidade, termina o poema. É 
evidente que a leitura desse texto leva o leitor para além das fronteiras geográficas, a que o contexto se 
refere, e provoca uma reflexão mais profunda diante do conceito de pátria, ou da ficção de um paraíso.  

“O Jogador do Pião” e as “Variações Sobre “O Jogador do Pião,” ” é uma série de oito 
poemas em que o poeta trabalha, tanto no nível formal, quanto no nível conceitual, a idéia do círculo. 
Cada poema rodopia como pião, deixando entrever faces diversas que se unem em uma unidade 
significativa: “Tudo é redondo e torna ao ponto de partida”. (BELO, 2000:.p.162).Forma e conteúdo, 
portanto, se harmonizam nessa série quando o pião, metáfora da vida, vai e volta à mão do jogador. 
“Quem és? / Voltas? rodas? regressas? rodopias?— Nada” (BELO, 2000:.p.162). Nesse girar incessante 
e nesse retorno ao nada, resta ainda o jogo da linguagem, já que não há respostas para a vida, nem lógica 
para o viver: “A vida é uma república odiosa / e até é monstruosa essa ponta do pensamento / que deixa 
nos meus dedos só palavras e não dias” (BELO, 2000:.p.298). 

A inquietação de Ruy Belo é a nossa inquietação diante do hoje e diante do amanhã. A 
condição humana convive cotidianamente com o imponderável, com o inexplicável que o poeta soube 
muito bem captar e expressar em seus versos. Transitando entre o sublime e o banal, sua poética constrói, 
dialeticamente, um discurso reflexivo que leva da imagem a um conceito e do conceito a outra imagem. 

Ao lermos Ruy Belo, observamos que há uma crença na palavra como agente 
transformador, pois sua poesia expõe a realidade criticamente. Homem de palavras e das palavras, o poeta 
tem consciência de que sua função é "lutar com palavras" para transformar o homem e conseqüentemente 
fundar uma sociedade mais justa: “Sou homem de palavra e hei-de cumprir tudo / hão-de encontrar 
coerência em cada gesto meu” . (BELO, 2000:.p.157). 

 

RESUMO: Análise da escrita poética de Ruy Belo, demonstrando como constrói, dialeticamente, um 
discurso reflexivo que interroga a condição humana sem, contudo, perder sua crença na palavra como 
agente transformador da realidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ruy Belo; poesia portuguesa contemporânea; linguagem poética e ética. 
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ABSTRACT: I want to present some love letters of Florbela Espanca, completely unknown, that she wrote 
to her second husband Antonio Marques Guimarães during a period of 4 years, between 1920, March 4, 
and 1924, February 8, between the post publication of Livro de Mágoas (1919, June), acrossing the 
appearance of two manuscripts (Livro do Nosso Amor and Claustro das Quimeras), the preparation of 
Livro de Sóror Saudade, until the production of de first sonnets of Charneca em Flor. For the moment, I 
present only this first 24 letters wrote from Lisboa, the first fase of the love relationship. The spoil 
contains 43 pieces. Some informations of her life and her productions appear in this pieces contributing 
to clarify her biography and her works. 
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Trago para vocês, desta feita, um fragmento da inédita correspondência amorosa de 
Florbela Espanca, cuja publicação integral, sob minha responsabilidade, se encontra atualmente no prelo 
em Portugal. São, ao todo, da lavra de Florbela, 43 peças manuscritas, enviadas por ela a António 
Marques Guimarães, alferes da Guarda Nacional Republicana, que tornar-se-ia seu segundo marido. Tais 
peças se encontram albergadas num período que tem início (mais ou menos) em 04 de março de 1920 e 
que se estende até 08 de fevereiro de 1924, dando conta, portanto, de uma faixa temporal de quatro anos. 

Constituem-se elas de dedicatórias, cartas, poemas e bilhetes, que abarcam um significativo 
espaço temporal da vida literária de Florbela, precisamente o que se desenrola desde a fase posterior à 
publicação do Livro de Mágoas (ocorrida em junho de 1919), passando pela gestação de dois manuscritos 
(Livro do Nosso Amor e Claustro das Quimeras), que redundarão na publicação do Livro de Sóror 
Saudade (em janeiro de 1923), até a época de produção dos primeiros sonetos do Charneca em Flor. 
Biograficamente, tal período encerra uma etapa que vai do oferecimento de um exemplar do Livro de 
Mágoas a Guimarães até mais ou menos as vésperas do casamento deste com sua segunda esposa, e de 
Florbela com seu terceiro marido, o médico Mário Lage.  

Agrupei, portanto, a dita correspondência em torno de estádios que designei pelos eixos 
espaciais que reúnem as peças, segundo a ordem temporal de início ao fim do relacionamento. Assim, as 
fases se distribuem por Lisboa (1), Sintra, Lisboa (2), Évora (1), Castelo da Foz, Évora (2), Lisboa (3) e 
Gonça - acompanhando todo o percurso de deslocamento espacial, seja de Florbela ou de Guimarães, 
durante esse ciclo em que ela viveu na companhia do segundo marido.  

E me ponho, agora, a proceder, como anunciei, à apresentação dessa primeira fase amorosa, 
a que principia em Lisboa, e que comporta um expressivo montante de 24 peças redigidas em vinte e dois 
dias. Dessas, apenas uma não é inédita, a de 4 de março de 1920, que, todavia, foi equivocadamente 
publicada por Rui Guedes com a data de 14 de março de 1920.  

O marco primordial desse relacionamento se situa, pois, na dedicatória do Livro de Mágoas 
a Guimarães (documentalmente, o primeiro indício da relação amorosa de ambos), supostamente antes de 
04 de março de 1920, fase que se encerra a 26 de março, quando, então, tem início a quadra de Sintra.  

Sem dúvida, o conhecimento dessa expressiva correspondência tende a iluminar a zona (até 
então) obscura da biografia e da produção literária da poetisa; e isso não apenas porque tais cartas sejam 
inéditas e exponham uma emissora ainda ignorada, mas, sobretudo, porque introduzem, em suas brechas 
sentimentais, traços de natureza diferenciada daqueles desvelados pela sua obra artística. Circulam, nessa 
correspondência, meandros psicológicos, afetivos e emocionais mais afeitos à biografia que à ficção, por 
fronteiriços que sejam tais territórios - notadamente no caso poético dessa mulher, cuja fortuna crítica 
esteve, muitas vezes, à beira de uma identificação mecanicista entre ambos.  

Se conhecemos de sobra seus sonetos de amor e as insinuantes gamas poli fônicas de 
fecundas comoções com que nos arrebatam, em contrapartida, apenas agora, mercê desta 
correspondência, nos é permitido penetrar na privacidade afetiva daquela que os produz. Não porque esta 
seja a sua primeira epistolografia amorosa divulgada - que, aliás, o é: a correspondência de Florbela com 
João Martins da Silva Marques (de setembro de 1912 a meados de 1913) consiste, em face desta, numa 
brejeirice de jovem em flerte. Mas porque, nestas cartas e bi lhetes a António Guimarães, Florbela fala (e 



Maria Lúcia DAL FARRA      733 
 

este é o fundamento!) a partir de um lugar que não aquele do seu diário, do seus contos ou dos seus 
poemas, mesmo os mais sensivelmente amorosos.  

Em estado de amante, ela escreve a partir de uma zona de silêncio, indevassável e solitária, 
que compartilha apenas com o seu cúmplice, entrelugar surdo onde não cabem nenhuns outros ouvidos e, 
muito menos ainda, nenhuns outros olhos. E reside, já nisso, o nosso grave pecado de leitores desta 
correspondência. Tudo aqui é sigiloso e dito em sussurro, muito embora a linguagem, como é óbvio, 
continue a agir enquanto poderoso alter-ego, numa espécie de dueto ou de mão duplicada que, 
imperceptivelmente, segura aquela que escreve e apoia a vista que lê.  

Se Florbela se confidencia ao amado a partir de circunstâncias absolutamente privadas, 
nesse mesmo gesto ela dá voz à sua unicidade contingente, histórica e material, articulando-se em plena 
posse de um cotidiano, que pode estar prenhe tanto de nadinhas comezinhos e práticos, à mercê das 
vicissitudes as mais prosaicas e frugais, quanto dos mais penosos, intrincados e paradoxais sentimentos. 
De maneira que o já perverso leitor não se adentra apenas numa privacidade psicológica e emotiva, mas 
participa também de uma intimidade cujo tom é semelhante ao de um idioleto falado tão-só por dois 
únicos usuários secretos. 

Conhecer essa nascente obscura onde pulsa o substrato mais profundo de uma pessoa, 
devassar aquela entrevista fonte de onde irrompem as manifestações artísticas, o poço de onde se retira a 
água clara dos poemas – desperta o nosso pudor. Se o estatuto literário privilegia antes um espaço pessoal 
de revelações, as mais complexas de um ser humano, a matéria conturbada que de si mesmo ele ignora – 
as confissões biográficas amorosas parecem, por seu turno, exibir fulcros da mais espontânea e 
comovente sinceridade, o que pode se tornar insuportável – tamanha a energia ativa que exalam, potente o 
suficiente para atear fogo em nossos ávidos olhos. Portanto, está o leitor advertido: ninguém há de passar 
imune (ou impune) por esta correspondência! 

 
 

Florbela completara 25 anos quando conhece, num baile de Carnaval em Lisboa, em casa 
de família, a António Guimarães: rapaz bem apessoado, alto, magro, cabeleira li sa e loira, farda verdelhã 
e atraente de alferes da Guarda Nacional Republicana. Data desta época o oferecimento de um exemplar 
do Livro de Mágoas ao amado, que diz o seguinte1: 

 
Ofereço-te o meu li vro, que é a minh’alma de outrora: cheia de mágoas! – ela anda hoje 

cheia de quimeras, dos sonhos com que a encheste, das ilusões com que a deslumbraste... Ela é outra, 
agora! Vai toda nesta página... e nem se lembra sequer que foi, um dia, aquela que sonhou, em horas de 
tortura, o pobre e triste “Livro de Mágoas”... 

       Florbela Espanca 
       Ano de 1920  
 

Tem ele a mesma idade que Florbela mas, segundo se lê, pelo menos no transcurso inicial 
da correspondência, Guimarães desperta nela sentimentos díspares: ele lhe parece muito protetor, homem 
cuja virilidade lhe dá segurança, amante com braços em que ela adoraria repousar a cabeça e abrir seu 
coração “de par em par como uma janela enorme que o luar iluminasse, que o luar vestisse de branco” . 
Ao mesmo tempo, tamanho aceno de feli cidade que, segundo crê, a traz de volta à adolescência, fá-la 
tremer por seu futuro - daí que lhe sobrevenha o medo: “medo do mundo, medo da vida que foi sempre 
má para mim” .  

São muito vivas e incessantes as inquietações de Florbela quanto aos perigos que corre 
António, transtornada de cuidados pela saúde e pelo bem-estar dele, num misto de trágico sentimento 
possuído de maus presságios: 

 
Eu tenho pouca sorte, e quando enfim encontro no meu caminho alguém que gosta de mim, 

por mim, como se deve gostar, que pensa na minha feli cidade, no meu sossego, alguém que se digna ver 
que eu tenho alma a sentir, quando encontro enfim no mundo o que julgara não encontrar nunca, hei de 
andar como o avarento a tremer pelo tesoiro que levou anos, uma vida inteira a conquistar e que lhe 
podem roubar num momento. Eu tenho pouca sorte! Que Deus tenha piedade de mim!    

 

                                                
1 A dedicatória não ostenta o nome de Guimarães como sendo aquele a quem o exemplar é destinado. 
Bizarra coisa! Todavia, com toda a certeza, é dedicado a ele, pois que se encontrava em sua posse, tendo 
sido entregue por Guimarães, juntamente com as outras peças, nas mãos de Maria Alexandrina, a 
depositária dessa correspondência. 
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E que Deus tenha piedade dela! A epistolografia de ambos se enceta sob um signo funesto: 
uma medonha infâmia lançada contra Florbela, buscando separá-los. Pelo que se lê nas cartas da poetisa, 
ninguém suporta a superioridade do seu caráter, o verdadeiro culto que nutre pela sua dignidade de 
mulher, o seu “santo orgulho” – e, sobretudo, ninguém a perdoa por ter conquistado a Guimarães, a ele, 
que resistira bravamente a todos os assédios femininos. Além disso, crêem-na indefesa e desvalida, e 
julgam poder aviltá-la insultando-na assim tão baixamente. 

Deveras. Florbela atravessa, por essa altura, uma fase díficil: encontra-se casada 
oficialmente com Alberto Moutinho, informação que, convertida em boato, não pode passar 
desapercebida na sociedade li sboeta que freqüenta, e que, pelos vistos, se sente incomodada com a sua 
presença e com o seu comportamento excepcional. Além disso, Florbela é, de fato, invejada por sua 
estranha singularidade.  

Em junho de 1919, meses antes do início desse namoro, ela estreara no mundo das letras 
com o Livro de Mágoas que, certamente, fornecera matéria para muitos comentários; frequentava a 
Faculdade de Direito, onde era visada por seus colegas e contemporâneos da Universidade de Lisboa, 
quase todos homens.2 Malgrado tudo, fizera, dentre eles, amigos ou admiradores permanentes, como 
Américo Durão, João Botto de Carvalho, José Schmidt Rau, Vasco Camélier, Chianca de Garcia, Augusto 
d’Ésaguy, Norberto Lopes. A poetisa era elegante, atraente, inteligente e culta, e devia mostrar-se muito 
independente. Além do mais, contava ela (como poderosa arma) com o seu célebre desdém, o seu “tal 
terrível desdém” , capaz de “acabar o mundo!” , de que nos fala José Gomes Ferreira.3  

A ausência do pai, a seu lado, e a do irmão Apeles, mais esporádica, se aos outros mal 
disfarçava o seu desamparo, à Florbela eram compensadas socialmente pela ostentação da sua autonomia 
de mulher, muito embora, para Guimarães, e já no retiro da confissão amorosa, mais tarde ela admita que 
tais descasos, como ela os chama, lhe tenham sempre sido de todo penosos.        

Mas essa intriga fundante da correspondência amorosa, que tanto a magoa e sobre a qual 
ela há de regressar com muito ressentimento, pois que a deixa com a cabeça confusa como “um sótão 
cheio de mil coisas partidas” - vai ser produtiva e funcional. Será, mesmo, muito eficaz no sentido de 
definir o chão onde pode ou não vingar o amor entre ambos. 

Quando as cartas têm início, Florbela já havia sido pedida em casamento por Guimarães e 
se considerava, então, (muito embora casada com Moutinho) a sua “noiva”; de maneira que a partir da tal 
acusação “mais infame e cruel” , ela vai ganhar a oportunidade de testar a confiança que António deposita 
nela, que ela exige “profunda e inquebrantável” , bem como de esclarecer, em definitivo ao amado, a sua 
maneira de ser, a sua personalidade, as suas idiossincrasias, o seu caráter, marcando, enfim, posições e 
diferenças entre ambos.  

E ela começa oferecendo, desde logo a Guimarães, um autêntico atestado de bons 
antecedentes, onde o dever se alça acima de tudo e onde grassa a sua ojeriza por quaisquer tipos de 
mentira ou dissimulações. 

Numa obstinada e veemente declaração de sinceridade e de honestidade, Florbela afiança a 
Guimarães que ele está diante de uma mulher-criança, extremamente sensitiva, dona de uma sensibili dade 
estranha e pronta a se magoar por bobagens, perseguida por uma má-sina que não lhe dá tréguas; de uma 
mulher contraditória no seu poder, visto que frágil como um “farrapo ao vento” , como uma “andorinha 
ferida” e, ao mesmo tempo, uma fortaleza estarrecedora, já que ninguém nunca conseguiu maculá-la, a 
ela, que se sente orgulhosa por jamais ter sido conspurcada pela vida.  

Embora seja poetisa (e pour cause!), conhece a fragil idade das palavras: assim, crê apenas 
nos fatos, nas ciências positi vas e objetivas, na matemática... e, portanto, só quer de Guimarães que lhe 

                                                
2 Para se ter idéia da frequência de mulheres à Faculdade de Direito, entre 1917 e 1918 havia um total de 
313 estudantes de Direito na Universidade de Lisboa, dos quais apenas sete eram do sexo feminino - o 
que faz uma média de menos de duas alunas por ano. Cf. Anuário da Universidade de Lisboa (Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1920)  
3 José Gomes Ferreira nos oferece um contundente e apaixonado testemunho acerca da Florbela desta 
altura, ele que foi seu contemporâneo na Faculdade de Direito. Num texto intitulado “Encontro com 
Florbela” (A memória das palavras ou O gosto de falar de mim. Lisboa, Portugália Editora, 1966, pp. 
233-240), ele sugere que o excessivo desdém de Florbela por tudo e por todos, o seu desprezo e sua 
altivez eram a tática psicológica que engendrara para se defender e enfrentar a incompreensão que a 
rodeava. José Gomes narra a extrema rudeza de seus colegas diante da publicação do Livro de Mágoas, os 
comentários maldosos dos rapazes que descobriram nele um “ li vro li coroso para homens” , escrito por 
“um António Nobre de saias, de dor imaginária”; e mostra como Florbela reagia a tais comentários com o 
seu poderoso desdém: “um desdém de atirar tempestades para o céu! Um desdém que mais tarde 
extravasou para os sonetos, inundou a terra, gelou o sol, estrangulou a lua... Um desdém de acabar o 
mundo!” .    
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prometa coisas de que ele tenha “absoluta certeza”, porque não faz “castelos no ar”; ela possui, 
“ infeli zmente, a natureza das heras que se agarram com ânsia a todas as ruínas por tristes e escuras que 
sejam” .  

Volto a repetir: a situação de Florbela, quando tem início esta correspondência, é muito 
deli cada: está separada de Moutinho, mas continua casada com ele; o irmão Apeles serve na Marinha e 
dispõe de pouco tempo para acompanhá-la socialmente; o pai vive com a ex-empregada Henriqueta, ora 
em Évora, ora em Vila Viçosa, ora em viagens descompromissadas (já agora separado de Mariana 
Inglesa), e parece deixar Florbela entregue a si mesma, muito embora a sustente; Florbela mora, em 
Lisboa, numa casa de família na Rua Ferreira Lapa, quase esquina com a Rua Conde de Redondo, 
próxima à Marquês de Pombal, e já, então, parece ter deixado de frequentar a Faculdade de Direito, muito 
embora todos a creiam estudando.  

O fato é que (e o confessará depois) a poetisa sente a nostalgia de um lar que, para ela, se 
perdeu desde há muito. Vive por casas alheias, não vê mais como sua a casa do pai, e se constata, 
dolorosamente, uma desterrada. E é então que Guimarães lhe aparece como a promessa de recondução ao 
seu verdadeiro lar, ao seu canto, ao seu espaço vital. De maneira que ela confessa, apaixonadamente, 
querer ser tudo para ele: “a esposa, a irmã, a amiga e a mãe”; quer ser a sua “companheira fiel e dedicada 
até à morte”; quer construir, com ele, um “ lar inteligente e cheio de beleza, uma vida intensa de amor”. 

Mas contra todos os projetos afetivos para a arquitetura dessa fortificação amorosa, levanta-
se contra eles uma outra ameaça, agora muito mais fundamentada e grave que a anterior: a das “malditas 
prevenções” . Suspeito que nunca a vida política de um país tenha interferido tão avassaladoramente num 
relacionamento amoroso quanto nos faz crer Florbela a respeito do seu! A teoria das analogias entre vida 
social e privada poderia, neste caso, ser comprovada à exaustão!  

A instabilidade política do Portugal Republicano do princípio da década de 20, com seus 
ministérios vertiginosos que entram e caem de cena, com sua carga dramática de lances à Grand Guignol, 
com sua parafernália de pequenos e grandes assassinatos na “Noite Sangrenta” de 19 de Outubro de 1921, 
com seus incidentes de bombismo social, de súbitos movimentos revolucionários, de atentados políti cos, 
de crise de autoridade com todo o descrédito que acarretou à sociedade portuguesa – tudo isso repercute 
estrondosamente na vida amorosa de Florbela. E não era para menos! Como integrante da Guarda 
Nacional Republicana, António Guimarães se via afetado e concernido, permanentemente em 
“prevenção” , “pronto para sair à primeira ordem” – e isso justo durante o período de assentamento da sua 
relação amorosa com Florbela. O que a leva a queixar-se de ser deixada demasiadamente só, entregue a si 
própria e “a todo um exército de diabos negros” que se aquartelam na sua pobre cabeça – além de colocar 
a sua vida num permanente estado de interrogação. 

A sensação de “emparedada”, de fera enjaulada, de enclausurada na solidão, que lhe gera 
um verdadeiro complexo de asfixia, não a abandona nesta época, visto que passa o tempo a aguardar 
notícias ou sinais do amado, do seu pobre “preso sem culpas” . E Ibsen, que ela lê durante essa quadra, 
parece condizer bem com seu estado de espírito: 

 
Poesia nebulosa, cheia de vago e sonho, onde há crepúsculos cinzentos torturados e 

nostálgicos, parecendo soluçar, poesia que eu sinto e que eu entendo, como se por vezes a alma de Ibsen 
andasse a soluçar dentro de mim.  

 
A partir de 1919, a base defensiva e segura à República fora providenciada pelo 

alargamento militar da Guarda Nacional Republicana que, aliás, se transforma, durante os próximos dois 
anos, também numa força política, “ fazendo e desfazendo ministérios ou, pelo menos, carecendo de ser 
ouvida em cada crise ministerial” . A partir de 1921, todavia,  “poderosas forças semi-ocultas ou de todo 
escondidas preparavam acontecimentos muito graves” em torno do Tenente Coronel Liberato Damião 
Ribeiro Pinto (1880-1949), chefe do estado maior da GNR, e Presidente do Ministério durante três meses 
(de 29/11/1920 a 02/03/1921) – o mesmo, cujo filho Luiz ficaria, aliás, hospedado em casa de Florbela e 
Guimarães, em Matosinhos, em agosto de 19204, quando o casal se transfere, de Lisboa, para a província 
do Porto.  

Os subsequentes julgamento e condenação de Liberato Pinto, aliados a outras razões, 
levaram a uma revolta por parte de elementos da Guarda, que vai pôr fim ao ministério Bernardino 
Machado, que o substituíra. Em seguida, em janeiro de 1922, num movimento gradativo de perda de 
prestígio, a Guarda Nacional Republicana começa a ser rendida, na sua força, pelo Exército que, por sua 
vez, passa a ocupar o espaço que lhe fora indevidamente surrupiado por ela e que, agora, lhe era 

                                                
4 Confira-se a peça 31(3), assinada por Maria Augusta Supico Ribeiro Pinto. 
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restituído5. Em 8 de março desse mesmo ano, António Guimarães, dispensado da Guarda Nacional 
Republicana, regressava a Lisboa para assumir, no Ministério da Guerra, a chefia do gabinete do Ministro 
do Exército, o que vai apaziguar um tanto Florbela, muito embora fosse a partir de então que principiasse 
a dissolução da vida de ambos.  

E o engraçado é que o relacionamento com Guimarães, que encontrara seu equilíbrio numa 
estabili dade de ameaças, parece só se poder manter na precariedade da corda bamba, na permanente 
iminência do perigo, numa palavra: na guerra. A paz lhes foi de todo desfavorável – inóspita. 

(Anoto, aqui, a tentação de falar desta Florbela de Guimarães como de uma vítima 
exemplar e dialética do lado mais obscuro da Primeira República Portuguesa. Porque a formação 
republicana oferecida a ela desde o berço por João Maria Espanca, seu pai, que havia sido perseguido 
como tal na época da monarquia; a influência ideológica de Raul Proença sobre a obra nascente da 
poetisa; o engendramento de um projeto poético nacional (Alma de Portugal), com que Florbela tomava o 
partido mais progressista da Primeira República, em 1916 (o da campanha para a entrada de Portugal na 
Primeira Grande Guerra) – me levam a fantasiar que o seu arrebatamento por Guimarães passava pelo 
fato de que ele pertencia, na época heróica da GNR, à própria sustentação dessa República, apoiada 
também pelas imagens masculinas do seu imaginário: pai, irmão e intelectual admirado. O 
relacionamento com Guimarães que, muitas vezes, aproxima Florbela a Eléctra, com tudo o que implica 
de índices (incestuosos?) de assombramentos e da inquietude das prevenções, parece cumprir uma curva 
semelhante à do degenescer da Primeira República e do seu desembocar no caos ainda mais tenebroso do 
Estado Novo.) 

Acontece que, provavelmente, em virtude dessas sofridas vicissitudes amorosas, a poetisa 
parece ter guardado, para sempre, um agudo trauma no que concerne à vida políti ca portuguesa. Como se 
constata em toda a sua correspondência posterior, sempre que se refere à cena nacional, Florbela parece 
fil trá-la, inconscientemente, por meio dos transtornos que suportou aquando do seu relacionamento inicial 
com Guimarães. E ela exibe, sempre, uma má-vontade e um travo tão amargo nos seus comentários, 
certamente residuais, que chegam a azedar por inteiro quaisquer críticas que, assim, ficam carecendo de 
objetividade, só aceitas enquanto puro julgamento... emocional. 

E não era para menos! O estado de penúria que atravessa nessa ocasião, sem poder contar 
com a presença de Guimarães quando ele se fazia mais necessário à sua ansiedade afetiva, leva-a também 
a considerar a estupidez que envolve a vida de ambos, a inutilidade  e a oscilação do seu destino, e faz 
crescer em si um forte sentimento de urgência relativo à perda dos melhores anos da existência em tal 
agonia, vida a dois cuja realização parece ficar eternamente adiada, como ela assegura pateticamente, para 
“o juízo final” .  

Florbela se mostra, sobretudo nesta primeira fase da correspondência, constantemente 
inconformada, irônica e muitas vezes acre, apodando de “Rilhafoles” a seu Portugal, de “Rússia em 
miniatura (...) perigosamente ridícula” , e destilando fel contra o seu país – ela que, em 1916, havia 
produzido um projeto poético de cunho extremamente ufanista! - enquanto o seu mal-estar e a sua 
insatisfação se revertem em dores de cabeça, em inapetência, em emagrecimento, em excitações febris 
que a derrubam de cama.  

Ao longo desta correspondência, a gente pode acompanhar com nitidez a maneira de 
psicossomatização de Florbela, que transparece sempre que se contraria e se sente impotente para resolver 
o problema que enfrenta no momento. Ou ela fica doente ou faz doidices. Numa das vezes, se batendo 
contra tais adversidades, Florbela chega a cometer uma insensatez, uma imprudência desmesurada: vai, 
tarde da noite, à Baixa, acompanhada por uma amiga (para desespero de Guimarães!) apenas para sondar 
a situação política – e isso, em véspera da queda de um ministério, numa incursão deveras temerária a 
uma região absolutamente perigosa e desaconselhada, território ocupado por aventureiros, conspiradores e 
arruaceiros, reino dos rufias políticos de então.  

Além de tudo, o ambiente em que vive com Guimarães, o ar que ela respira - contra todas 
as suas convicções e seu instinto de transparência -  é o da clandestinagem. E isso vai se tornando, a cada 
dia, mais insuportável para ela! Seu pai a visita uma vez durante esse período, fato que também a impede 
de ver o amado, causando um transtorno de bilhetes trocados às pressas e acirrando a temperatura de 
ilegalidade que exala do seu relacionamento.   

Ao que as cartas indicam, Florbela e aquele que ela considera o seu “noivo” só podem se 
encontrar socialmente se contarem com Apeles, presença que os defende de quaisquer ilações 
desagradáveis a respeito da relação que mantêm em sigilo. Mas o irmão anda ocupado, segundo consta, 
ou então não quer se comprometer, como chego a suspeitar, e não aparece, o que explica, aliás, a prática 
assídua da correspondência trocada entre os amantes nesta primeira fase de Lisboa, que consta das 24 

                                                
5 Cf. História de Portugal, de Oliveira Marques, segundo volume (Das Revoluções Liberais aos Nossos 
Dias). Lisboa, Palas Editores, s.d., pp. 281-288.  
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peças distribuídas de 4 a 26 de março de 1920, algumas vezes incidindo em mais de uma missiva por dia, 
ou, como no caso de 11 de março, provocando a ocorrência de dois bilhetes e uma carta nesse mesmo e 
único dia – culpa de João Maria Espanca... Na impossibil idade de estarem juntos, os amantes trocam 
cartas e bilhetes – e se desesperam.  

Nessa circunstância adversa, Florbela apenas vê, da janela e de longe, a Guimarães, quando 
ele passa diante da sua casa ao final da tarde – e isso quando ele não está “de prevenção” !  Nessas 
ocasiões, a advertência de Florbela para o namorado é a seguinte: 

 
Quando por aqui passares não pares nunca. Depois te direi porquê. Passa a pé ou a cavalo, 

de trem, de automóvel ou de aeroplano mas vê-me de longe sempre. 
 
A alternativa – e o amor pede lá os seus comportamentos ridículos e despropositados! – é o 

casal se ver a bordo dos... transportes públicos! O encontro é, assim, marcado dentro de um elétrico, de 
maneira que eles seguem até o final da linha, seja Lumiar, Benfica, Dafundo, refazendo a viagem segundo 
as necessidades da conversa ou do afeto, permanentemente sobressaltados pela iminência de toparem com 
alguém conhecido que se adentre no espaço (público) da intimidade deles... 

  
Então, Vossa Mercê digna-se mostrar satisfeito do passeio a Cochinchina? Eu estou 

fatigadíssima, e nem as extravagantes e complicadíssimas viagens de Júlio Verne, nem mesmo a da lua ou 
a das cinco semanas em balão, me poriam mais estafada e me dariam maior vontade de criar raízes num 
qualquer sítio. Parece-me que me curei da minha paixão pelo eterno movimento, e que estou uma menina 
pacata e bem educada, pelo menos por três dias; achas pouco?... 

 
Mas tal meio de namorarem passa a incomodar sobremaneira à Florbela e ela dá um 

ultimatum a Guimarães, depois de considerar que podem arranjar, por meio de “semelhante processo” , 
“alguma lesão de coração” , pois que não podem ser ditos, de maneira alguma, bandidos, para estarem, 
assim, a serem perseguidos “por um qualquer Sherlock Holmes” .  

O fato é que Florbela não vê a hora de legalizar, diante dos olhos de todos, o seu caso 
amoroso, de poder viver junto com Guimarães na sua casinha, naquilo que ela chama de seu “ninho de 
amor” . E porque tem pressa e ansiedade, estando em casa alheia e sem nervos para tais complicações 
clandestinas, propensa à clareza como sempre é -  ela, instintivamente, enceta uma estratégia que há de 
mover Guimarães na direção da legitimidade, ao encontro material do tão ansiado lar.  

Trata-se da “teoria dos contrastes”, que entra em vigor a partir de então: enquanto 
Guimarães pertence à estirpe dos plácidos, pacatos, tranquilos e otimistas, ela se diz realista, 
inconformada, ansiosa e impaciente - ardente e destinada aos “grandes impossíveis” . Enquanto ele é 
resignado, postergador, afeito à procrastinação e indeciso, ela se diz atirada e nem um pouco prudente. 
Aliás, Florbela chega a se mostrar um verdadeiro desvio ao código feminino burguês e às boas maneiras 
admissíveis, que ela representa em Rita, a ex-noiva de Guimarães, cuja simplicidade diz invejar, uma vez 
que a feli cidade parece apanágio dos claros e simples, e não dos espíritos complicadores, como o seu: já 
se viu artista sem desequilíbrio?  

E Pascal é então invocado para amenizar as discrepâncias entre ambos (le coeur a des 
raisons que la raison ne connait pas), sem que Florbela pretenda, com isso, camuflar também a sua 
possessividade amorosa ou o seu narcisismo, chamando atenção sobre si e sobre a sua singularidade, 
naquele tom bem humorado, gracioso e tão divertido, com que frequentemente premia o amante, a quem 
muitas vezes trata por “Urso” ou por “Grande Urso” :  

 
Meu amigo, se esperas ter uma mulher sem areia nenhuma, morres de aborrecimento e de 

frio ao pé dela e não será com certeza ao pé de mim. Comigo hás de ter sempre que pensar e que fazer. 
Hás de rir das minhas toli ces, hás de ralhar quando elas passarem a disparates (hão de ser pequeninos...) e 
hás de gostar mais de mim assim, do que se eu fosse a própria deusa Minerva com todo o juízo que todos 
os deuses lhe deram. Daqui a pouco tens medo de mim! Mas olha que eu sou melhor do que pareço!...            

 
Tal tática parece ter dado algum resultado pois que, segundo pode-se supor pelos bilhetes 

trocados num certo passo desta primeira fase da correspondência, um prometido passeio dos namorados a 
Vigo deve ter-se cumprido, depois do fracasso de um anterior a Badajoz. Assim, ao contrário do que 
supõem os biógrafos de Florbela, é muito provável que ela tenha deixado os limites do seu país, pelo 
menos por essa vez.  

O fato é que este primeiro momento da correspondência, que se dá sob a égide 
desestruturadora das “malditas prevenções” e da verdadeira campanha para obtenção material da 
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legitimidade amorosa, ou seja, da “casa” - ainda se acresce do impacto das transferências a que fica 
submetido Guimarães: do quartel de Alcântara para o quartel do Carmo e, deste, para o de Campolide.  

A respeito da sua vida literária, apenas algumas menções são feitas a Guimarães durante 
esta primeira etapa. Duma feita, ela mistura literatura e biografia, perguntando a Guimarães se não era 
melhor, em vista do seu temperamento sensível e sempre pronto a se magoar, “estar no meu cantinho só e 
continuar a ser, como dantes, a resignada e triste Sóror Saudade?” De fato, em 27 de dezembro de 1919, 
Américo Durão havia publicado um soneto a ela dedicado em O Século, em que Florbela era dita “Sóror 
Saudade”, personagem que ela incorporara no soneto que publicara juntamente com o dele, e que 
nomeará o li vro a seguir quando, então, ela parece vestir a estamenha da freira enclausurada no convento 
do amor – metáfora perfeitamente condizente com a situação real que ela vive com Guimarães. 

Em outra carta, ela envia, muito bem humorada e ironizando, a António, um recorte de uma 
crítica sobre o Livro de Mágoas, para que ele possa ver “como eu sou uma pessoa ilustre, dum talento 
nunca visto, dum talento raro, quase tão grande como o do Romão Gonçalves” . E, noutra carta, é ele 
quem lhe indaga a respeito das pessoas a quem ela tem dedicado seus versos. E a resposta de Florbela 
recai sobre Botto de Carvalho, que ela não nomeia, mas de quem se diz muito amiga, expli cando, 
inclusive, que ele publicara num livro um poema a ela consagrado, cujo título ela confunde com um da 
sua própria lavra, produzido, justamente, sob o influxo do referido poema de Botto de Carvalho. O 
equívoco é entre o título do poema original de Botto de Carvalho, “A Princesa Incompreendida” , e o 
soneto que ela escreve de volta a Botto, intitulado “Princesa Desalento” . Ela refere a este último como 
sendo o soneto do amigo. 

De resto, são sempre funestos os presságios que assaltam Florbela nas noites em que 
escreve a Guimarães, devaneando fantasmaticamente acerca da temeridade e da insegurança que o 
rodeiam. De maneira que   

 
Uma porta que se fecha, um cavalo que passa a galope, um grito, sobressaltam-me como se 

um perigo imenso me ameaçasse. 
 
Sobressalto: eis a palavra que define com perfeição tal período inicial da sua 

correspondência com Guimarães.  Mas já a fase que entra, a de Sintra, traz outros e mais aventurosos 
acenos: no dia 1o. de Abril os noivos se dirigem para um hotel em Sintra a fim de urufruírem onze dias de 
uma clandestina lua-de-mel. Todavia, Guimarães deve regressar à Lisboa para voltar de novo à Sintra, 
enquanto, outra vez, Florbela deve aguardar.  

Serão dias tristes de chuva miúda, de tempo malvado que cresce, em lugar de minguar - e 
de duas cartas belíssimas.  Mas já agora Florbela, mais segura e amenizada, inventa a sua paciência 
devaneando-se Penélope. 

Munida de uma toalha-de-mesa que borda no aguardo do amado, imagina, durante a 
segunda fase dessa correspondência, quão grande será o prazer 

 
de ver o meu desastrado homem amarrotá-la e enchê-la de chá ou de cinza de cigarro, para 

que me esqueçam estas dores nos rins que ela me tem feito, desde o Bristol de bem amada mesmice... 
    
E nós, leitores, só não desejamos uma coisa: que seja esta a mesma toalha que, num golpe 

teatral de malvado estrião, Guimarães tenha puxado, em dia infeli z, fazendo descambar com ela toda a 
refeição e talheres e pratos (e a vida de ambos) para o chão... Porque a crônica florbeliana fofoca que este 
relacionamento, que aqui desabrocha tão promissor e amoroso, tão farto de cuidados e de pequenas 
atenções, tão definitivo e nobre – teria se encerrado com esta pobre cena, assim desastrada e grosseira.  

 

RESUMO: O meu propósito é o de apresentar uma Florbela Espanca inaugural: a epistológrafa amorosa 
de 43 peças inéditas dirigidas a António Guimarães (aquele que tornar-se-ia seu segundo marido), peças 
que se albergam num período que tem início (mais ou menos) em 04 de março de 1920 e que se estende 
até 17 de setembro de 1925, dando conta, portanto, de uma faixa temporal de cinco anos e meio. Tais 
cartas e bilhetes inéditos abarcam um importante espaço temporal literário que se enceta a partir da fase 
posterior à publicação do Livro de Mágoas (junho de 1919), passando pela gestação de dois manuscritos 
(Livro do Nosso Amor e Claustro das Quimeras) que redundarão na publicação do Livro de Sóror 
Saudade (janeiro de 1923), e que se finaliza na época de produção dos primeiros sonetos do Charneca em 
Flor. Biograficamente, essa fase transcorre desde o oferecimento de um exemplar do Livro de Mágoas a 
Guimarães até as vésperas do casamento de Guimarães com sua segunda esposa e de Florbela com seu 
terceiro marido, o médico Mário Lage. Sem dúvida, o conhecimento dessa expressiva correspondência 
tende iluminar essa zona (até então obscura) da biografia e da produção literária da poetisa; e isso não 
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apenas porque tais cartas sejam inéditas e exponham uma emissora ainda ignorada, mas, sobretudo, 
porque introduzem, em suas brechas sentimentais, traços de natureza diferenciada daqueles desvelados 
pela sua obra artística. Circulam, nessa correspondência, meandros psicológicos, afetivos e emocionais 
mais afeitos à biografia que à ficção, por fronteiriços que sejam tais territórios - notadamente no caso 
poético dessa mulher, cuja fortuna crítica esteve, muitas vezes, à beira de uma identificação mecanicista 
entre ambos.  

 
PALAVRAS-CHAVES: Florbela Espanca; Epistolografia amorosa inédita 1920-25; Produções 
biográficas e literárias. 
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VOZES AMIGAS, VOZES FAMILIARES: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS NO 
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ABSTRACT: Fazes-me falta  (2002) of  Inês Pedrosa stages the relationship between  an old man and a 
young woman, thinking  about the famil iar relations in Portugal contemporary. The figures masculine 
and feminine represent, respectively, the mutilated patriarch and the negation of the descent and the 
inheritance, obsessive subjects in the Portuguese culture.  
 
KEYWORDS:  family; subjectivity; contemporary; portuguese; novel  
 

 
Ao colega e amigo Mário César Lugarinho 

 
O que importa não é o enredo, a forma, nem sequer a cor. O que importa é a circulação 
conjunta de um corpo e de uma alma em torno do despojado sentimento da sua verdade. 
(Pedrosa, 2002: 218) 

 

Introdução 
Por que  raramente dizemos  ao outro que ele nos faz falta, como proclama o título  do 

último romance de Inês Pedrosa? São muitas as razões que explicam esta indiferença nas relações 
intersubjetivas, desde as íntimas, até as históricas e culturais. Ao criar o diálogo mental entre uma jovem 
mulher recém-falecida e um homem de meia idade, a autora da obra -  já na 9a- edição -  insinua algumas 
respostas que podemos articular ao pós-feminismo e  à crise do machismo na sociedade portuguesa 
através de uma proposta  narrativa inusitada em torno do tema da  amizade. Vinte e sete anos após a 
Revolução dos Cravos, quando estão para se  esgotar os discursos emancipatórios das Marias oprimidas 
na família  e na sociedade1, este romance de autoria feminina se arremessa para além do contorno 
exclusivamente famil iar como um manifesto a favor do entendimento entre pessoas que, não por acaso, 
podem ser  pai e filha, já que  a autora dedica o li vro à memória do seu próprio pai, Ricardo Pedrosa, 
numa referência  paratextual reforçada  pela coincidência das idades entre a protagonista e a escritora2.  

 

1. Rompendo modelos 
Fazes-me falta insere-se na corrente da narrativa  contemporânea  centrada nas relações 

pessoais em que a escrita de autoria feminina  se preocupa com “o tema obsessivo dum Portugal 
redescoberto socialmente e psicologicamente após o 25 de Abril” ( Machado, 1984: p.21).Em relação aos 
modelos anteriores,  há um rompimento duplo que se manifesta na forma e na trama. A apresentação do 
texto é original   graças ao uso de fontes tipográficas diferentes para a narração em duas vozes que se 
alternam  em primeira pessoa, ora em feminino, ora em masculino.  Por outro lado, a trama abandona a 
obsessão em denunciar  o padrão patriarcal que critica o homem/pai como detentor da  palavra e da 
mulher/filha como predestinada ao  silêncio, característica  da   narrativa da década de 60 a 80, de que são 
exemplos a trilogia de Almeida Faria e os romances de Teolinda Gersão, entre tantos outros. Na verdade  
Inês Pedrosa  pertence à  geração nascida nos anos sessenta e, pela pouca idade, menos exposta aos males 
e angústias de um momento marcado pelo recrudescimento do salazarismo às voltas com a  guerra 
colonial que saturou a geração anterior de ficcionistas portugueses. 3  

O romance encena o tema  da diferença, não só de sexos, mas  de  gerações literárias, do 
velho e do novo, do crente e do descrente,  produzindo  um balanço  e mesmo uma nova cartografia das 
relações humanas. Situa-se na ponta de um processo literário que vem refletir sobre as novas relações 

                                                        
1 Referimo-nos ao emblemático romance de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da 
Costa,  Novas cartas portuguesas, de 1974. 
2 A autora nasceu em 1962, tendo  28 anos em 1990, tal como a protagonista, equivalência que  
provavelmente também se dá com o seu pai e o protagonista do romance.    
3 Maria Alzira Seixo fala de três gerações: “a que adquiriu maturidade nos anos cinqüenta, a que se foi 
constituindo pelos anos sessenta e a que sofreu os tombos do antes e do depois da revolução” (Seixo, 
1986: 170). Inês Pedrosa pertence, pois, à 4a- geração de ficcionistas portugueses contemporâneos.  



Maria Lúcia Wil tshire de OLIVEIRA      741 
 

   

familiares, já que temos, de um lado,  uma protagonista de 37 anos, mulher  independente e liberta das 
obrigações e culpas a que se sujeitaram centenas de mulheres portuguesas de outros tempos, e de outro,  
um protagonista homem de 62 anos, dotado de mente lúcida e anti-patriarcal, ainda que trazendo as 
cicatrizes da  geração de personagens que povoou os romances da primeira hora revolucionária. Em  
Fazes-me falta, os dois protagonistas representam duas gerações subseqüentes do processo de 
transformação social pós-75, ventilando  possibili dades de entendimento entre ambas.  

A que gênero pertenceria o romance? Epistolografia? Memórias? Confissão? Diário? 
Autobiografia? Romance autobiográfico literário? Como nos ensina Lejeune (1993), é  difícil fixar a 
fronteira entre estes  domínios conexos, embora em todos se estabeleça um pacto de ilusão de verdade 
entre o autor e o leitor.  Nas palavras de Leyla Perrone-Moisés,  nestes textos as estruturas “ jogam ao 
mesmo tempo com uma aparência de verossímil e uma incerteza da verdade” (In Barthes, 1989: 84). De 
resto trata-se de uma faceta  própria à literatura contemporânea que joue les signes, da qual Bolor (1968), 
de Augusto Abelaira, é um exemplo ao criar  a ficção de um diário compartilhado por várias vozes e  
colocar em pauta  as relações familiares sob o pano de fundo da  sociedade portuguesa daquele tempo.  

 

2. Diálogos da morte 
Sob o signo da morte, anunciada na primeira linha do texto4 e na epígrafe do romance 

tomada ao poeta Pedro Tamen5,  inicia-se o jogo dialógico entre as duas consciências, num dueto de 
vozes que vai estruturar a narrativa sob os acordes harmoniosos ou desafinados de uma amizade  
profunda e generosa o bastante para ultrapassar a morte.  

A dona da voz feminina já terá sucumbido à “ indesejada” de todas as gentes em razão de  
uma casual e complicada gravidez ectópica (nas trompas) que também elimina a sua possibili dade de 
descendência. Este  aborto fatal  nos faz revisitar o tema dos dinastas sem herdeiros – leia-se D. Sebastião 
– como também o estatuto falocêntrico  que em  O silêncio, de Teolinda Gersão,  é recusado pela 
protagonista Lídia quando aborta o feto e  nega, ao seu amante de meia idade, a garantia de permanência e 
de continuidade.6  

Ao contrário da moral burguesa que não suporta o espetáculo da morte e como um 
Machado de saias nada irônico, esta jovem “defunta autora”, revê sua vida e sua  cidade sobre a qual 
lança um olhar “por ampliações máximas de pormenores mínimos” (Pedrosa, 2002:1), tentando a 
impossível comunicação - mas possível reparação - com o amigo que está vivo. Disse Benjamin (1985: 
207)  que 

 

(...) é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua existência 
vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela primeira vez uma 
forma transmissível.  

 

Se a morte é o palco onde todas as verdades podem ser encenadas, nesta  condição, a 
protagonista  está investida de sabedoria e sua palavra ganha poder sobre os vivos, sobre o leitor.  Para 
Benjamin, “na origem da narrativa está essa autoridade” (1985:208), pela qual a narradora anônima nos 
convence, assim como nos convenceram os Diálogos dos Mortos e a  Divina Comédia. Num jogo de 
máscaras e de transferências entre  história e  ficção descrito por Linda Hutcheon (1999:143) a propósito 
do romance pós-moderno,  a autora nos enreda  engenhosamente  na  autoficção  da sua relação com o pai 
recém-falecido, invertendo na ficção  o estado real de ambos. Isto  nos induz  às  interrogações de Lejeune 
sobre  os problemas da autobiografia e do romance autobiográfico ou, em outros termos, entre  o nome 
próprio e a ficção ou, em outras palavras,  entre mentira verdadeira e   autoficção:  

 

A quelles conditions le nom propre d´un auteur peut-il être perçu par un lecteur comme 
“fictif” ou ambigu? Comment ś articulent, dans ces textes, l´usage référenciel du langage, 

                                                        
4 “Não basta morrer para conhecer o sorriso de Deus –  (...)” (Pedrosa, 2002: 9) 
5 Feliz assim por teres tudo o que sou?/ Feliz por perderes tudo o que sei?/ Só não te dou o que não 
serei./ Não, a minha morte, não ta dou. TAMEN, Pedro. (In Pedrosa, 2002: p.21). 
6 Outra Lídia, no entanto, representante do povo num romance de José Saramago (O ano da morte de 
Ricardo Reis. Lisboa: Caminho, 1984 ), faz questão de manter  vivo nas suas entranhas o embrião, a 
despeito da rejeição do pai Ricardo Reis,   simbolizando uma tímida esperança sob a sombras da pátria e  
do mundo às vésperas da Segunda Guerra.   
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(...) et la pratique de l´écriture li ttéraire pour laquelle elles    ś estompent?” (Lejeune, 1993: 
431).7  

 

3. Jogos dialogais: monofonia e estereofonia 
Os 50 capítulos do romance se apresentam duplicados, como num espelho, sob 

diagramações diversas: o da mulher em fonte simples; o do homem em fonte negritada. A leitura linear 
conduz ao acompanhamento alternado dos  depoimentos, levando-nos  muitas vezes a encontrar  as 
respostas de um no enunciado  do outro.8 No entanto,  em vista da  dupla formatação tipográfica, o 
romance também permite  leituras que  saltem  os capítulos ficando à cargo da  imaginação o trabalho de 
compor a parte não lida. Há nesta  arquitetura romanesca o convite ao jogo por ensejar  a escolha entre 
uma recepção estéreo ou monofônica.  Falariam estes seres o mesmo idioma? Escreveriam romances 
próprios com as mesmas palavras?  Teria cada um deles o seu estilo, a par da apresentação gráfica? 
Barthes disse certa vez que “a língua do escritor é bem menos um cabedal do que um limite extremo” ,  
mostrando que,  se a língua marca a sociabili dade e o pacto do escritor com a história, o estilo está além 
disso e da própria arte literária,  trazendo imagens, um fluir, um léxico que nasce “do corpo e do passado 
do escritor e se tornam, pouco a pouco, os automatismos de sua arte” (2000:10).  

Embora os testemunhos sejam mutuamente endereçados,  o diálogo só se efetiva no espaço 
mental do leitor que percorre as duas escritas, sejam estilos, sejam dialetos de um mesmo idioma. 
Sabemos que em qualquer enunciação há o locutor, aquele que enuncia, e o alocutário, aquele a quem é 
dirigido o enunciado, ambos chamados, indiferentemente, interlocutores. No romance em análise temos 
dois processos de enunciação em que os locutores  dirigem seus enunciados, não só a um e a outro como 
locutores e alocutário, mas a um terceiro, que é o leitor implícito. Este, como  o grande interlocutor do 
romance, atualiza a potência das duas enunciações que encenam, cada uma a seu modo, a tragédia da 
comunicação imperfeita entre duas subjetividades.  

A apresentação alternada das falas é  a  estratégia que permite instituir o locus do leitor 
como alocutor  possível. Duas personagens estão em busca de uma comunicação que se só efetiva na 
escrita e só ganha sentido na mente do  leitor que, para  Jauss, é o  definitivo espaço da convergência onde 
se atualiza o sentido de “ver-a-si” e “ver-o-outro” . Ao fazer dessas vozes  letra, a autora sublima a morte 
do seu pai e, talvez,  por esta razão  o li vro comece sob a inflexão da personagem morta, cuja solidão se 
equipara à da filha órfã. Mais do que um romance, este li vro é um solil óquio a dois, numa rota oposta à 
tradição do romance burguês em que a existência se aliena em destino.  Não temos  aqui um demiurgo (ou 
narrador de terceira pessoa) a atribuir sentido ao atos vividos pelas personagens. Retomando Barthes, é 
em formas menos ornamentais, mais frescas, mais densas e mais próximas da fala, como neste solil óquio, 
que  “a Literatura se torna depositária da espessura da existência e não de sua significação” (2000:30).  

 

4. A relação 
Como se tece esta bela relação? Primeiro pelo desnudamento de cada um em seu próprio 

relato, como num diário do qual nada escondemos. Segundo pela destinação imaginária de cada um ao 
outro, numa confissão sem freios favorecida pela situação limite experimentada. Entre “uma liberdade e 
uma lembrança”, a prática dessa escritas  vai delineando um tom, um ethos, um fluxo, um fim. No uso da  
língua herdada,  e quiçá na adoção de um estilo próprio necessário, as duas escritas  dizem de um mesmo 
passado compartilhado, para onde afluem  alguma infância, alguma dor evitada, algum ressentimento na 
casa materna, algum desalento pelos casamentos acabados e pelos frios laços entre os irmãos... 

Quem são essas vozes? Como se definem a si e ao outro?  A mulher, professora 
universitária e depois deputada, é perseguida pela idéia muito particular de um  Deus e pela crença de um 
imaginário béli co  a explicar  o desenrolar da  História humana a partir da “ idéia de um mundo de 
diferenças puras em confronto” (Pedrosa, 2002:44). O homem exerce,  às escondidas da amiga, a função 
voluntária de professor de História num presídio.  Além do mesmo gosto pela História, as afinidades 
continuam na  crença otimista em mudanças,  na consciência de que os valores não estão em decadência 
mas muito pelo contrário, na certeza  trágica de que as palavras “enganam e consolam” (Pedrosa, 

                                                        
7 Tradução minha: “Em que condições  o nome próprio de um autor pode ser percebido pelo leitor como 
“fictício” ou ambíguo? Como se articulam, nestes textos, o uso referencial da linguagem  (...) e a prática 
da escritura literária pela qual elas se velam?”  
8 Por exemplo, a certa altura  ela fala que  por ciúme  o amigo a  afasta das amigas, quando, no 
depoimento dele, vemos que a intenção era protegê-la das falsas amigas  que, tão logo dela se afastavam, 
passavam a diminui-la diante dele (Pedrosa, 2002:117).  
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2002:49)9, no culto do velho Eça. Os desentendimentos são muitos, mas bem  tolerados e contornados  no 
cotidiano, à exceção de alguma franqueza episódica, quando, por exemplo,  a amiga abandona o 
magistério e se mete na políti ca passando a usar, segundo o amigo crítico,  uns saias e casacos tão 
horrorosos quanto o estilo de vida e os amigos que passa a culti var.  

Pela  confissão tardia a quatro mãos, sem disciplina e ao sabor das imagens que vêm à 
mente, os protagonistas proclamam a autenticidade daquela relação, à diferença de outras que, por acaso, 
desfilam  diante deles no enterro. Além da radiografia das duas almas, o romance vai autopsiando a morte 
que se esconde por detrás dos sorrisos de encomenda e dos corpos de manequins que proli feram na 
sociedade do espetáculo. Estes representam a sociedade portuguesa do momento, feita de gente a 
tagarelar sobre os “grandes valores da vida” sob a luz fúnebre das velas como se fossem as luzes da 
celebridade dos media.  

 

5. Voz feminina – Um outro feminismo 
Fazendo-se a leitura só no feminino, experimentamos uma sensação de desamparo a 

acompanhar uma  voz que emite e não é ouvida. Tal  muro é transposto pela criação ficcional  que 
substitui a espuma da fala pela dureza da escrita,  e a solidão da morte pela ilusão de contato.  

Depois de contemplar amorosamente o amigo e suas meias descasadas, “gafe” ou “gesto 
involuntário” , como escreveu Goffman (2003:191), que tem o efeito de desacreditar o racionalismo e a  
representação usual, a amiga morta  acompanha-o de onde está – lugar nenhum – a sua casa, e nesse meio 
tempo rememora momentos, sentimentos partilhados, revendo uma amizade feita de cumplicidades e de 
alternância de papéis. Pois o amigo sexagenário, como um filho velho que ela escolheu, dormiu às vezes 
no seu colo, tão órfão de afetos quanto ela, “porque somos todos  órfãos” (Pedrosa, 2002:170). Ao falar 
dele, a mulher  louva  a sua grandeza de alma, generosa, compadecida  e sábia o bastante para jamais  
tocar no coração da fraqueza e para brincar “ tanto mais quanto mais sincero” (Pedrosa, 2002: 66).  

O caráter  assexuado  da amizade aparece  em passagens como:  “Sem dormir contigo, 
aprendi de ti as vitórias e misérias de um homem” (Pedrosa, 2002:21). Reconhecendo-se presunçosa e 
egoísta, a amiga confessa a apropriação das idéias do amigo e a ingratidão em que mergulhou para não 
reconhecer o valor do outro. Com  25 anos de diferença entre  ambos, configura-se uma intimidade 
própria a pai e filha que se confirma em frases como: “Substituí o Príncipe Encantado pelo Amigo 
Maravilhoso, que eras tu. Podias ser meu pai (...)” (Pedrosa, 2002:37) e “Tu foste talvez o pai que eu 
escolhi (...)” (Pedrosa, 2002:210). Na verdade a  autora figura-se de morta  para manifestar sua gratidão 
ao pai, dizendo-lhe  as palavras que não dissera  em vida. Invertendo o axioma de Benjamin,  ela transfere 
a sabedoria para o amigo/pai e se penitencia da sua presunção juvenil que a levou a  entender o mundo 
como “uma instalação multimídia, erguida pelas nossas mãos para a nossa glória” (Pedrosa, 2002: 30), 
concluindo enfaticamente: “Se ao menos te tivesse dito ́ Obrigadá ” (Pedrosa, 2002: 27).  

A protagonista se insurge contra os valores que sustentam a civili zação atual que busca, 
antes de tudo, manter um “mundo ideal” onde  todos se conformam “ao estabelecido, fazendo o mínimo 
ruído possível” (Pedrosa, 2002:122). Inconformada com a omissão e apatia das pessoas diante da morte e 
do abandono de crianças, ela reconhece a inevitabilidade da  culpa para refrear os  nossos maus instintos. 
Entende que, embora os casos violentos sejam aparentemente uma exceção, eles se inscrevem “na ordem, 
a imutável ordem” e, ao contrário, a civili dade é a exceção duramente culti vada. As mortes de crianças, 
metáfora recusada de nossa violência, não param de “contagiar o medo dos vivos, a sua solidão, a sua 
infinita capacidade de matar devagar” (Pedrosa, 2002: 143). Por isso na morte do inocente, conforme 
Camus, se esconde  a impotência do humano e do divino. Mas também outra forma de violência é a “ in-
diferença (separemos bem o prefixo do radical” ) - disse Barthes (1989:35) -  que se vela por trás do  
respeito às diferenças. Ao dizer “Respeito a tua opção” (Pedrosa, 2002: 151), posso estar dizendo que 
“não me importo com o que escolhes” ,  igualando-te à massa informe de todos os outros, lixando-me para 
o teu futuro.  

Pensando sobre o papel do intelectual, de quem a sociedade costuma cobrar  uma atividade 
crítica, diz a narradora que suas escritas são barricadas para não sofrer ou então para sublimar histórias de 
amor fracassadas. Daí aconselhar   o amigo a abandonar os projetos de romances: “Estás a ver porque é 
que eu preferi desistir dessa nossa idéia infantil de escrever romances? Já há tantos, hoje – e são tão 
parecidos com a mentira hiper-realista da realidade” (Pedrosa, 2002: 149). Recusa-se, portanto, a praticar 
uma escrita ética em que, na opinião de Barthes, “a consciência do ´scriptor´ (não se ousa mais dizer 
escritor) encontra a imagem tranqüilizadora de uma salvação coletiva” (Barthes, 2000: 26).  

O romance teria sua completude garantida se fosse constituído apenas dessa voz feminina, à 
maneira de tantos outros. Sob a forma deste testemunho fechado, denso, ela representa uma subjetividade 

                                                        
9  Função também desempenhada  pela  coleção de lenços de seda do amigo. 
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que reflete, em  sentido etimológico fletindo-se sobre si mesma, liberta da imaturidade dos jovens, 
despida da arrogância dos vivos e capaz de atualizar os gestos necessários que não foram cometidos em 
vida. Não por acaso o li vro se conclui com um vigoroso “Obrigada!” em negrito, dirigido a muitas 
pessoas que ajudaram a autora na composição da obra, fechando, portanto, a imagem de reconhecimento 
a ser oferecida ao Outro, pelas partes de que somos feitos e  por aquilo de que nos apropriamos nos outros 
para nos tornarmos melhores.  

 

6. Voz masculina – O patriarca mutilado 
Sombras do salazarismo se insinuam na figura do amigo/pai que escolheu o Bairro Alto 

para viver, embalado pela propaganda de um “Portugal doce” (Pedrosa, 2002:137) que lhe foi inculcado 
na escola primária. Nele resistem as más lembranças da temporada como militar, ressentido contra um 
Deus cruel capaz de fazer desaguar o inferno sobre Angola. Aos poucos as memórias da guerra vão 
subindo à consciência, no elevador que é a morte da amiga pois com ela reencontrara o “dom das 
lágrimas, esse que [ele] perdera em África” (Pedrosa, 2002:79). E ele se pergunta porque acontece a 
morte precoce que desce sobre “corpos carregados de vida potencial” como o dos jovens soldados, como 
o da amiga (Pedrosa, 2002: 138).  

Também em dívida de gratidão ele gostaria que chegasse   aos ouvidos da amiga “o 
obrigada que [ele] não soube sussurrar-lhe ao ouvido” (Pedrosa, 2002: 29). Com ela, aprendeu a conhecer 
e respeitar grandes mulheres, como Frida Kahlo e Josefa de Óbidos. Fazendo da amiga sua confidente, 
confessa-lhe os  amores vividos com muitas mulheres e também a sua determinação em  não deixar 
descendentes, em não permanecer (Pedrosa, 2002:45), revelando-se como um patriarca mutilado. Esta 
situação nos remete aos estudos de Elizabeth Roudinesco sobre a irrupção do feminino e a morte de Deus 
que teriam começado com o declínio da soberania do pai  e a emancipação da subjetividade. 
Primeiramente ela lembra  Freud, que deu  uma forma simbólica a esta autoridade na família, abrindo 
campo para a mutilação do pai/patriarca real. Depois Lacan, que  “estava convicto de que a antiga 
soberania do pai estava para sempre perdida e de que qualquer projeto de restauração não desembocaria 
senão em uma farsa, uma caricatura, um artifício” (Roudinesco, 2002:110).   

A farsa  ocorre em Portugal onde o  processo de desmoronamento do patriarca é retardado 
pelo fechamento do país  e pela idealização mediática do regime, mantendo-se o padrão familiar do XIX 
até praticamente meados do XX. Apesar de imerso no quadro europeu do pós-guerra, a sociedade 
portuguesa ficou impermeável à revolução sexual, aos hippies e ao clamor revolucionário de 68, cujas 
idéias  só frutificaram após a queda do regime em 74. A geração nascida por volta dos quarenta, marcada 
pelos valores  tradicionais, foi  atravessada pelas incoerências e desatinos mil itares da campanha em 
África. Educados para serem novos “dons sebastiões” a fecundar o Império de conquistas, também eles 
sofreram da impotência de procriar, deixando a pátria sem futuro e sem filhos. As contradições resultantes 
da permanência do modelo anacrônico de colonização se manifestaram claramente deixando visível a 
mutilação do patriarca que foi tema de tantos romances desde O Delfim (1968) de José Cardoso Pires. 
Alguns patriarcas, principalmente no meio rural, insistiram no padrão.  Outros, como a voz masculina do 
romance de Inês Pedrosa,  foram capazes de se rever, sem, no entanto, encontrar uma nova identidade. 
Um tanto soltos, um tanto ambíguos, foram  levando a vida de forma individualista e solitária, incapazes 
de inventar para si novos agenciamentos familiares. Passaram de mão em mão sem encontrar um pouso 
certo. As soluções originadas da sua masculinidade esgotaram-se.  Precisaram, pois,  aprender com as 
mulheres, como tenta reconhecer a voz masculina no  Fazes-me falta, enunciado tantas vezes no texto, e 
até irritantemente: “ fazes-me falta, merda – já te disse?” (Pedrosa, 2002: 28).  

O sofrimento do homem se traduz em lembranças penosas que envolveram a amiga, como 
aquela noite de insônia em que ela se atormentou ao saber da morte de um bebê abandonado em casa pela 
mãe, cujos vizinhos só se deram conta do drama ao sentirem o cheiro do pequeno cadáver a apodrecer por 
trás da porta. Noite em que não quis consolar a criança abandonada que era a própria amiga, identificada  
com a orfandade fatal  daquele bebê. Noite em que não soube compreender isso,  agora arrependido do 
seu auto-centramento que, de resto, é marca da subjetividade moderna.   

Também a carência e o desamparo atingem este narrador que, por razões psíquicas muito 
bem conhecidas dos psiquiatras, inclusive dos que são também escritores10, não quer falar da guerra na 
África porque havia atirado tais lembranças “para um caixão de silêncio e enterrado longe” (Pedrosa, 
2002: 57) de sua vida, muito antes de renascer ao lado da amiga. Diz  que “Há um cão a uivar na noite” 
(Pedrosa, 2002:57) sabendo que este animal solitário é ele. Sem saber o que fazer com o sofrimento, 
planeja escrever um livro a quatro mãos, projeto que se concretiza obliquamente pelas mãos da autora. 

                                                        
10 Referimo-nos a Lobo Antunes, romancista e psiquiatra que serviu em Angola durante a guerra colonial.  
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Como uma nova forma de organização ditada pela reação dos lugares11,  reconhece que esta  amizade  
exorbitava  as normas  do gênero, da família, do Estado ao dizer:  “Contigo eu podia ir sendo tudo o que 
tinha para ser, antes e depois e à margem desse trabalho de ser homem”, trabalho que obrigava  os rapazes 
de sua geração a mergulhar à noite nas ondas frias “para provar às meninas das férias de Verão que  era 
muito homem” (Pedrosa, 2002: 60).  

 

7. Hino à amizade  
A amizade que exala dos relatos é sublime o bastante para nos comover. O romance 

reconfigura uma  relação intersubjetiva que sabe e pode reconhecer no outro aquilo que lhe é mais próprio 
e genuíno, independente de julgamentos e modas!  Uma amizade que parece fruto da igual orfandade de 
ambos: o homem pelo seu desligamento absoluto de uma mãe maleficamente extremosa que também 
afugentou o pai; a mulher pela perda precoce de ambos os pais. A esta dimensão privada e  íntima, a 
autora  atribui o sinal positivo da Verdade, ao passo que o domínio do  público é o palco das 
representações, onde se pratica uma vida social e política cansativa, estéril e insensível.  

A amizade ultrapassa os limites do tempo que atravessa os relatos de várias formas. Ele é o 
ceifador de  vidas que nos distrai e nos afasta do sentido e da intensidade da comunicação com o outro. 
Também é o tempo do dia-a-dia feito do “sujo, quotidiano amor dos momentos maus, das fases adversas, 
das ausências” (Pedrosa, 2002:60) numa “forma de intimidade rápida que é a discórdia”.  É o tempo pós-
revolucionário de quase trinta anos, desvelando as possibili dades de uma relação significativa  entre dois 
seres sem meias verdades, subterfúgios ou retóricas pós-modernas, pois, segundo a voz feminina, elas 
roubam-nos o elã, a  capacidade de sentir, de sofrer, de observar com beleza o implacável fruir  do tempo, 
roubando-nos, enfim, a vida, tal como os capitali stas roubavam a infância nas minas de carvão. É o tempo 
da saudade quando, torturado pela perda, diz o amigo: “Se ao menos eu tivesse escrito cada um dos 
nossos dias, anotado a seqüência das nossas conversas, agarrado o Tempo que nos foi roubado” (Pedrosa, 
2002:94). Daí a indignação  diante de uma era  que tenta elidir   Futuro e Passado, em que   

 

(...) o tempo foi substituído pelo espaço onde tudo o que foi converge com tudo o que será. 
A isso se chama ser contemporâneo. Viver na presunção pós-moderna do presente infinito, 
entender tudo sem saber a fundo de nada (Pedrosa, 2002: 85) 

 

No plano formal o tempo faz-se em ritmo binário. Como um longo poema em ponto e 
contraponto, a narrativa é salpicada pelo tempo do refrão – “Fazes-me falta” - que percorre o relato 
masculino, revisita o título do romance por sete vezes (Pedrosa, 2002: 60, 89, 98, 115, 132, 209) e  faz 
reverberar o lamento que  expressa não só saudade mas  reconhecimento do outro. No lugar do néant, do 
nada que vigora nas gerações domesticadas  da sociedade  portuguesa, a autora entroniza  a amizade pela 
qual  se dá a “circulação conjunta de um corpo e de uma alma em torno do despojado sedimento da sua 
verdade” (Pedrosa, 2002:218). Estes dois seres, quando unidos, são  “cintilantes e perigosos como um par 
de amantes” (Pedrosa: 2002: 87). No entanto,  “Todo o saber chega demasiado tarde” (Pedrosa, 2002: 
58), diz a personagem, lembrando  Albert Camus e a  relação não deixa de ser complexa, com  muitas 
faces e contradições. Mas, sem dúvida, é intensa e  rubra de vida:  a emoção bruta  jorra  em  palavras  
que  não fazem retórica, nem  procuram harmonias fáceis. . 

 

O tempo faz da saudade uma  presença obsedante a ponto de se dizer: “Não consigo te 
inventar”.   O  ser  que desli za de uma para outra voz acaba por  escapar nos significantes selecionados, e 
só se capta nas  intermitências: “Tu esfumaste-te” , “ já não posso ficcionar-te” (Pedrosa, 2002:132). Ao 
contrário disso, a sociedade busca congelar a lembrança do morto, inventando-o ao sabor das 
conveniências e circunstâncias, numa “contabilidade espiritual escrita no papel manteiga dos créditos e 
débitos das almas alheias” (Pedrosa, 2002: 123). Mas o amigo se recusa  a sepultar a amiga sob esta 
espécie de invenção congeladora. E para li vrá-la do esquecimento que Deus derrama sobre suas criaturas, 
ele a inventa na imaginação, fazendo-a surgir luminosa na noite de Natal onde ambos, anacronicamente 
irmanados aos seis anos, encenam um Auto divertido com  outras pessoas. “A lareira dessa noite antiga da 
infância crepita” (Pedrosa, 2002: 173) no coração sem lume  do amigo sobrevivente, assim como o li vro 

                                                        
11 Cf. Milton Santos, geógrafo brasileiro que aposta numa reação dos lugares diante da relações no mundo 
globalizado.  
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FAZES-ME FALTA DE INÊS PEDROSA 

 

de Inês Pedrosa, por meio de uma ironia amorosa, estimula a reflexão  do leitor ao proclamar em alto e 
bom som: Fazes-me falta.  

 

RESUMO: Fazes-me falta  (2002) de Inês Pedrosa  encena o relacionamento entre um homem de meia 
idade e uma jovem mulher, refletindo  sobre as relações famil iares no Portugal contemporâneo. As  
figuras masculina  e  feminina representam, respectivamente,  o patriarca mutilado e  a negação  da  
descendência e da herança, temas obsessivos na cultura portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: família; subjetividade; contemporâneo; português; romance 
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A análise de temas relacionados a diferenças culturais, identidade cultural e nacionalidade, 
consideradas desde o reconhecimento da problematização entre passado e presente, tradição e modernida-
de, tem sido constante na crítica da atualidade, principalmente da chamada crítica pós-colonial. A autori-
dade do passado, conforme Homi Bhabha2, denunciada pela repetição ou recolocação ou tradução de um 
signo que não é fiel à História, ressurge no discurso do presente como tradição, reafirmando a existência 
de um discurso híbrido, aberto a dois mundos, em contexto histórico, políti co e cultural diferente. A pres-
suposição que subjaz à idéia de Bhabha, é que não se pode compreender a identidade nacional apenas 
como uma ideologia, mas sim considerá-la como fenômeno cultural. Para se discutir o conceito amplo e 
multidimensional da identidade deve-se encará-la como fenômeno cultural coletivo e, portanto, realizar-se 
uma análise histórico-sociológica da formação da comunidade étnica e da identidade individual. 

Bhabha também afirma que a existência é marcada pela sensação de sobrevivência, encon-
trando-se o homem num momento de trânsito em que “espaço e tempo se cruzam para produzir figuras 
complexas de diferença e identidade, passado e presente, exterior e interior, inclusão e exclusão” 3. A 
consciência das posições do sujeito as quais revelam a necessidade de, ao tentar-se alcançar a identidade 
no mundo moderno, “passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focali zar a-
queles momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais”4, reflete a ne-
cessidade de compreender a diferença cultural como produção de identidades que se fragmentam. 

Na verdade, o teórico indo-britânico propõe a existência de um “entrelugar” que não só for-
nece o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação, como também dá início a novos signos de 
identidade ao definir a própria idéia de sociedade. É, portanto, nesses interstícios que se formam sujeitos e 
se constrói a nação, sedo que as diferenças sociais são dadas, em tais casos, “à experiência através de uma 
tradição autenticada; elas são os signos da emergência da comunidade concebida como projeto ... que leva 
alguém para além de si para poder retornar com espírito de revisão e reconstrução, às condições políticas 
do presente” . 

Gente da terceira classe5, de José Rodrigues Miguéis, coletânea de novelas e contos, publi-
cada em 1962, põe em questão o problema da identidade portuguesa ao representar os emigrantes que se 
encontram num “entrelugar” , pois, na novela que dá nome ao li vro, o sujeito narrador aponta aqueles via-
jantes que, saindo de Portugal em direção à América ou retornando da América para Portugal, não são 
mais portugueses, não são americanos, encontram-se num espaço de vaguidão, perderam sua identidade. 
Viajando na classe dos emigrantes, o sujeito narrador afirma que a embarcação: 
 

o Arlanza regressa da América do Sul a Southampton, na Inglaterra, com escala na Madei-
ra, em Lisboa, na Corunha e em Cherburgo, carregando no bojo mercenário um punhado de 
viajantes da casta de todas a mais triste: os de torna-viagem. Os que um dia partiram num 
porão e, corridos anos, voltam à terra que lhes foi berço, no âmago dum sepulcro flutuante 
que um veterinário teria condenado como impróprio para o gado de açougue. Ao partirem, 
levavam ao menos uma esperança: agora nem isso lhes resta (p.9 -10). 

 

Os viajantes do Arlanza constituem uma classe diferente, a terceira, aquela que, semelhan-
temente ao que Guimarães Rosa propõe em A terceira margem do rio, não se cruza com a primeira ou 
com a segunda. O sujeito que resulta daí é um sujeito diferente que vai formar uma comunidade cultural 
diferente, porque não tem mais raízes e não assimilou as do país que escolheu para fazer fortuna. Caso se 
possa pensar em comunidade cultural ou étnica, nesse caso, deve-se pensar, primeiro, na identidade indi-
vidual que se constrói na literatura.  

                                                
1 Doutor em Letras e Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católi ca 
do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Centro de Estudos de Língua Portuguesa (CECLIP) da mesma Universidade. 
2 BHABHA, Homi. Cultural diversity and cultural differences. In: ASCROFT; GRIFFITHS & TIFFIN (Eds.)The 
post-colonial studies reader. London: Routledge, 1995. 
3 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UF MG, 1998. p.19. 
4 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UF MG, 1998. p. 20.  
5 MIGUÈIS, José Rodrigues.  Gente da terceira classe. Lisboa: Estúdios Cor, s/d. Todas as citações serão retiradas 
dessa edição, indicando-se, no texto, somente a página. 
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Paul Ricoeur, nos três volumes de Temps et récit6, afirma que, na literatura, a representação 
da ação implica um enraizamento vivencial, ou seja, implica uma pré-compreensão do agir humano que 
une escritor e leitor. Encontra-se aqui, o sentido e a ligação ao real da narrativa de ficção: a narrativa só 
faz sentido e é compreensível na medida em que lhe subjaz a ação humana que ela pretende configurar. 
Essa discussão persiste em Si-mesmo como outro7 quando o filósofo situa a questão da subjetividade num 
contexto que se constrói sobre o “ fundo de uma pluralidade mais radical que qualquer outra, a saber, a das 
significações do ser” 8· , destacando que a ontologia do ser “abre por sua vez um espaço de variações de 
sentido difícil de fixar através de suas expressões históricas múltiplas”9. Perseguindo a idéia de mediação 
do mundo através da arte e da narração, observa-se que as narrativas pessoais tornam-se procedimentos 
não só de exploração dos meandros do eu, como também são reveladores da busca constante pelo povo 
ibérico da sua identidade cultural. 

Para Nelson Vieira10, a hermenêutica cultural11, proposta por Paul Ricoeur, paralelamente à 
concepção dinâmica e discursiva de cultura, torna-se importante para compreender-se por que grande 
número de ficcionistas revisa suas idéias sobre cultura e identidade nacional. Essa abordagem sugere o 
reconhecimento da interpretação cultural num contexto de pluralidade na maneira de conceber a cultura, 
no sentido “da exploração da identidade e da alteridade na escala do indivíduo e na da cultura e da na-
ção12” . Ricoeur debruça-se sobre o terreno do si e do eu demonstrando como a prova, o testemunho, o re-
conhecimento, aceitam a palavra daquele que fala, sem que o discurso do protagonista seja considerado 
nem como um absoluto, nem como uma doxa. Explicitando o papel de mediação da literatura que permite 
tomar a idéia do múltiplo e que permite ver como o si contesta um sentido interpretativo rígido, o filósofo 
francês aponta a dialética do mesmo e do outro e a poli ssemia da alteridade, destacando, também, “a di-
versidade de sentido que derrota a ambição e fundamentação, última característica do Cogito” .13 

Como o sujeito está inscrito na dimensão da História, diz Ricoeur que, ao fazer a narrativa 
sobre si-mesmo, o sujeito toma consciência da sua própria identidade e descobre que a sua história faz 
parte da história dos outros. A identidade pessoal e cultural é, portanto, uma identidade narrativa, reali-
zando um duplo movimento da interiorização da sua própria memória e da exteriorização para, ou na, 
memória dos outros. Desse modo, as narrativas personalistas, centradas no eu, ajudam a libertar o autor 
de seu ego narcísico, egoísta e mesquinho, possibilit ando a construção de um sujeito-pessoa cuja unidade 
não é substancial, mas relacional14. Trabalhando com a noção de tempo e narrativa, Ricoeur analisa a i-
dentidade narrativa como ordenação do caos interior e da incerteza, apontando que ela se forma através da 
escrita e, mais ainda, na manifestação da mesmidade (permanência da personalidade no tempo) e da ip-
seidade (propriedade reflexiva do si). Desse modo, a identidade que se revela como ato de escrita, está es-
sencialmente ligada não só à capacidade reflexiva, mas à dialética da ipseidade e da mesmidade e, na ip-
seidade encontra-se a alteridade. 

Sob tal perspectiva todos os textos contêm traços mais profundos ou mais superficiais da 
identidade do sujeito, na sua estruturação. Nesse caso não se refere mais à presença do eu-autor como de-
termina Phillipe Lejeune15, quando trata do pacto autobiográfico, “pois ao ‘eu que vê’ enquanto sujeito, 
objeto ou outro, se somam a identificação do autor e aquela do leitor com a alteridade”16. Ricoeur ao pen-
sar a alteridade aponta para seu caráter poli ssêmico e complexo, evidenciando a sua densidade. Desse 
modo, nas narrativas retrospectivas, em primeira pessoa, o eu que narra, lança-se ao reconhecimento de 
seu próprio ser, colocando-se em dúvida, ao olhar o que tem feito que ele seja ou que ele não seja17. Evi-
denciando a identificação do agente da ação, Ricoeur aponta para a dialética que se instaura entre o mes-
mo e outro subjacente ao relato e que permite dar à história de uma vida a identidade dinâmica de um des-
tino singular (a unidade narrativa de uma vida) sobre o qual se inscreve a visão de uma vida a qual não se 

                                                
6 RICOEUR, Paul. Temps et récit I. Paris: Seuil, 1983; Temps et récit II. Paris: Seuil, 1984; Temps et récit III. Paris: 
Seuil , 1984. 
7 RICOEUR, Paul. O si-mesmo como outro. Trad. Luci Moreira César. Campinas: Papirus, 1991. 
8 Idem. Ibidem. p.28. 
9 Idem. Ibidem. p. 32. 
10 VIEIRA, Nelson. Le “moi qui voit” : L’auto-interprétation et la connaissance narrative dans le roman brésilien. In: 
LAPLANTINE, F., LÉVY, J., MARTIN, J-B. e NOUSS, A. Récit e connaissance.  LYON: Presses Universitaires de 
Lyon; Monfort & Villeroy, 1998. p. 148 . 
11  A hermenêutica cultural proposta por Paul Ricoeur em sua filosofia, é desenvolvida em Temps et récit, I, II, III , e 
discutida em O si-mesmo como outro. 
12 VIEIRA, Nelson. Op. Cit. Nota 06, p.149. 
13 RICOEUR, P. Op. Cit. Nota 03, p. 33. 
14 Idem.Ibidem. 
15 LEJEUNE, Phillipe. Le pacte autobigraphique. Paris: Seuil, 1975. 
16 VIEIRA, Nelson. Op. Cit. Nota 06, p.150 
17 RICOEUR, P. Op. Cit. Nota 03, p. 342. 
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circunscreve aos limites do biológico. Ela se configura a partir da idéia que o sujeito faz de si mesmo, 
tornando-se especificamente humana quando é a vida de um ser livre que a si mesmo se projeta. 

Se a identidade do sujeito se revela na escrita, as narrativas autobiográficas ficcionais de-
vem, pois, ser marcadas pela emergência do sujeito identificado enquanto sujeito no mundo, a partir de 
três aspectos: o sujeito atento a si mesmo; a consciência que tem de si mesmo e do outro; o desvelar dessa 
consciência. Salienta-se, pois, o sujeito que emerge a partir do voltar-se sobre si mesmo e do despertar da 
consciência e, configurado na e pela narrativa, funciona ao mesmo tempo como orientador e juiz de si e 
de suas ações. 

Em Gente da terceira classe, José Rodrigues Miguéis recorre a uma forma autobiográfica, 
o diário ou jornal de viagem, para questionar o “entrelugar” em que se situam subjetividades que emer-
gem a partir do voltar-se sobre si mesmo e do despertar da consciência. O narrador, responsável pelo diá-
rio de bordo (conforme subtítulo da novela: Jornal de bordo, 1935), é ele também um sujeito dividido que 
compõe um diário com opiniões e comentários sobre como aqueles viajantes conduzem suas vidas. Inicia 
seu diário afirmando: 
 

Desta viagem no velho Arlanza até Sou’ t’n vou guardar uma indelével memória. Deixo no 
cais o punhado de amigos que tenho, e que o tempo e a distância provavelmente irão redu-
zindo e esbatendo até o esquecimento. Não tenho a bordo ninguém que me possa ajudar a 
atenuar, pelo convívio, a chaga dos problemas que me ficam no rasto, nem a solver o enig-
ma que do outro lado do Atlântico me espera (p. 9). 

 

José Rodrigues Miguéis compõe um jogo de leituras e interpretações feitas pelo narrador 
que levam à constituição de um discurso plurivocal e explicitam a consciência de que todo o texto é recri-
ação. 

A novela inicia com o sujeito apontando a situação de solidão em que se encontra, deixando 
em Lisboa os amigos e não tendo “a bordo ninguém que me possa ajudar a atenuar, pelo convívio, a cha-
ga dos problemas que me ficam no rasto...” (p.9). A narrativa se abre apresentando momento importante 
da vida do narrador: o momento de transformação, de mudança, quando ele parte de Portugal movido pe-
lo sonho e pela esperança. Mas, se o momento da partida é momento de solidão, ela é atenuada pelo inte-
resse que lhe despertam os companheiros de viagem: 
 

A vida é uma cadeia de esfinges irrespondíveis, e é preciso correr ao longo delas, avançar 
sempre, acreditando que existe algures uma solução...A solidão faz-me sofrer: atenua-a po-
rém o interesse que me despertam os companheiros de viagem - talvez devesse antes dizer, 
de infortúnio. Com eles depressa esqueço, ou quase, o que me dói. (p.9) 

 

O trecho acima, retirado ainda do parágrafo inicial da novela-diário, permite que se observe 
a estratégia da construção literária, revelada pela relação entre auto-interpretação e questões do si li gada à 
problemática do sujeito e da subjetividade. Incorpora-se, portanto, José Rodrigues Miguéis à tradição que 
o discurso personalista tem na Literatura Portuguesa, desde as cantigas de amor e de amigo na Idade Mé-
dia até a atualidade em textos como Na água do tempo, de Luísa Dacosta, O outro que era eu, de Ruben 
A ou Cadernos de Lanzarote, de José Saramago. A obra de José Rodrigues Miguéis, desde seu primeiro 
li vro publicado, Páscoa Feliz (1932) passando por Uma aventura inquietante (1958), A escola do paraíso 
(1960), Gente de terceira classe (1962), Nikalai! Nikalai! (1971) até Idealista no mundo real (1986), re-
vela não só uma carga dramática expressa na ausência, mas sobretudo sua preocupação com o sujeito, 
com o outro, deixando entrever o questionamento ontológico do ser português. Esse questionamento, pre-
sente em Gente da terceira classe, insere-o no conjunto de tantos outros autores portugueses que procu-
ram a identidade nacional e manifestam a busca sem fim da nação portuguesa, de uma identidade coletiva 
e da expressão do seu ethos. 

Gente da terceira classe (Jornal de bordo, 1935) é um texto em que a memória é reativada 
para apontar a viagem do romancista no Arlanza, não a viagem ficcional, mas a que realmente fez, aos 
trinta e quatro anos, no ano de 1935, quando fugiu “da pequenez do Portugal salazarista” e ‘compagnons 
de route’ dos comunistas, deixou-se fascinar pela América, onde viveu e morreu”18.  A obra de José Ro-

                                                
18 CARVALHO, Catarina. Escritor Imigrante – José Rodrigues Miguéis. In: Expresso, Revista nº 1519, de 8 de de-
zembro de 2001. 
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drigues Miguéis segundo a crítica é uma obra autobiográfica, pois em todos as suas narrativas quer aque-
las em que são narradas por um sujeito protagonista, quer aquelas em que recorre a um narrador oniscien-
te, há elementos narrativos que mostram a presença de quem narra em cena.  

Diz o narrador, referindo-se aos embarcados: 
 

Assim se juntam aqui, embora com destinos e em estados de alma opostos, duas correntes 
da mesma miséria: uma delas, ainda quente do sol da ilusão, parte para as zonas temperadas 
e prósperas do Leste americano; a outra regressa lá do equador e do trópico fria de desapon-
tamento, amolambada e escrofulosa, para se dispersar por todos os cantos deste nosso mun-
do cristão e ocidental. Correntes humanas, num inquieto e perpétuo corropio em torno des-
toutro mar de Sargaços, a vida (p.10). 

 

Pertencendo a um povo que emigra e inserindo-se num mundo da gente de terceira classe, 
com quem se identifica para reclamar para ela uma dignidade comum, não se pode estranhar que a perso-
nagem-narradora, solidária com os companheiros de viagem, tendo vivenciado “os primeiros esclarecedo-
res anos do longo reinado de Salazar”19, vá exilar-se. A partida para o exílio na América faz com que sua 
“ficção, enraizada na experiência de povos e culturas alheias”20 se alimente, sem a ela reduzir-se na inqui-
etação contraditória e perpétuo dilaceramento. Sua experiência de enraizamento-desenraizamentio, de 
diálogo intenso e frustrado com os Outros, como diz Eduardo Lourenço, aporta em uma expressão literá-
ria convincente.Não faz referência a ser exilado políti co e que está a escapar do sistema autoritário do sa-
lazarismo, mas, ao afastar-se de Portugal, consegue ver o povo português “disperso por todas as esquinas 
do planeta, ‘raça de corações partidos pelo mundo’ ”21. Se Miguéis consegue deixar para trás o salazaris-
mo, não consegue escapar do Outro que havia nele mesmo e que, na expressão literária como Gente da 
terceira classe, dá relevo ao exílio português e à possibili dade de a cultura portuguesa permanecer no en-
trelugar de que fala Bhabha. 

A viagem serve para fazê-lo refletir sobre sua vida e definir sua identidade, por isso o nar-
rador centra seu discurso na consciência, que tem, da necessidade de conhecer-se profundamente para en-
tender não só a si mesmo, mas, também, para compreender a esperança de uma comunidade. Atemorizado 
com a imobili dade a que, durante três dias e três noites, estará circunscrito: o espaço só para espanhóis e 
portugueses, percebe que, somente o sujeito atento a si mesmo e que tenha consciência de si e do outro, 
consegue alcançar sua identidade coletiva e ser ao mesmo tempo orientador e juiz de si e de suas ações: 
 

Volto para junto dos galegos que bailam, em baixo, ao som da muinheira triste, salvando à 
terra natal que se aproxima, e dos portugueses que partem comigo, dos sírios e polacos – 
doentes, pobres, amarfanhados – que regressam do Eldorado e do sonho: para o cheiro dos 
vômitos, da malta, da creolina. Nunca me senti tão perto de todos eles, tão solidário com 
todos, nem tão longe do mundo hostil e estranho lá de cima. É destes que eu fujo, é para e-
les que corro...(Começo a compreender, com espanto, o que me move: um desejo de identi-
ficação com os humildes deste mundo...) For spanish and Portuguese people only: Tão cer-
to é que o prestígio e a grandeza de um império refulgem mesmo na alma do último de seus 
lacaios (p.12). 

 

A escrita do diário e a posição do narrador confirmam, na economia da narrativa, que o Ou-
tro são os passageiros de terceira classe e, quando o protagonista compreende seu desejo de identificação 
com os humildes, é o momento em que ele tem compreensão e sentido de sua subjetividade. O eu narra-
dor defrontado com o mundo, tem consciência da dissonância entre ele e o mundo, mas principalmente 
percebe que, apesar de tudo, o mundo não é outro que não ele e que deve ser apreendido quando o seu as-
pecto subjetivo torna-se objeto de experiência e de representação. 

Embora o discurso narrativo seja aparentemente unívoco, pois é o eu do narrador que con-
duz a trama, manifesta-se o dialogismo através das “falas” presentes no texto. Além disso, presentifica-se, 
no texto, o discurso da alteridade em decorrência de variadas situações e mitos que se ligam à questão da 
sua identidade e da identidade portuguesa. A ação retrospectiva e subjetiva gira em torno da viagem e dos 

                                                
19 LOURENÇO, Eduardo. As Marcas do Exílio na Obra de José Rodrigues Miguéis. In: O canto do signo - Existência 
e Literatura (1957-1993). Lisboa: Presença, 1994. p. 210. 
20 LOURENÇO, Eduardo. Ibidem. p. 210.  
21 LOURENÇO, Eduardo. Op.cit.p.211. 
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emigrantes que se encontram no “bojo mercenário”, e o discurso, centrado na consciência de si, transfor-
ma a experiência vivida em uma fonte de conhecimento ontológico profundo. Desse modo, o texto se en-
tretece em um sem fim de questões que têm sempre o mesmo referente: a marca de exceção presente na 
personagem narradora que apesar de “ser de terceira classe” analisa a sua situação e a de todos os que via-
jam na terceira classe do Arlanza, como se fossem “numa leva de condenados” (p.13). De maneira signi-
ficativa, o narrador vai levantando os “condenados” : a madeirense “que vai para os Estados Unidos jun-
tar-se ao marido, com três filhinhos” (p.13), “polacos, portugueses, alguns britânicos de classe baixa, um 
casal alemão, uma comprida família de sírios que regressam do Norte do Brasil” (p.14), a polaca que vol-
ta de Buenos Aires e seu cáften (p.15), galegos que voltam da Argentina e que “na fossa-das-feras” gri-
tam, discutem discursam contra a desconsideração de que são vítimas (p.17), o pescador português, filho 
da Figueira e que volta pela quarta vez aos Estados Unidos (p.21). São essas vozes que, na narrativa, 
permitem encarar a identidade como fenômeno cultural coletivo e realizar-se uma análise histórico-
sociológica da formação da comunidade étnica e da identidade individual. 

Segundo os parâmetros da criação ficcional, Gente da terceira classe, é história de quem 
busca a explicação de si e do mundo. O sujeito narrador relata história de sua vida, quando toma a decisão 
de emigrar, centra-se na busca de si e, diante de tantas individualidades diferentes que se agrupam na ter-
ceira classe reflete: 
 

E diante destes que eu às vezes pergunto, angustiado, se o Povo existe, se ele ainda existe. 
Tudo o que neles era grosseiro e boçal se agravou e acentuou na brutalidade do ambiente 
que conheceram; e nada ganharam dos valores espirituais que a América tem para oferecer-
lhes. Por quanto mais tempo é que os simples e os privados continuarão a confundir cultura 
com os valores puramente materiais, de aquisição?(p.27) 

 

Percebe-se a significação de sua vida não só pela narração, mas também por outros elemen-
tos discursivos tomados enquanto questões do si, da subjetividade, da alteridade e da mediação, como se 
pode observar quando o sujeito narrador, avaliando a “ idolatria das Coisas” (p.27) que faz com que os 
homens permaneçam reacionários, mergulhado na melancolia  afirmam que: 
 

Não é que só o sofrimento nem só a humildade me atraiam, nem que todo o êxito vulgar me 
seja repugnante: o tempo me ensinará a amar aqueles mesmos que, em tudo a mim avessos, 
revelam uma vitalidade, uma energia e capacidade de sobrevivência contra todos os azares, 
que me fazem orgulhoso de pertencer à mesma grei. Não somos todos filhos da mesma an-
cestral privação? (p.27) 

 

De maneira interessante, o discurso pessoal do narrador revela a luta em direção à desmiti-
ficação e à despersonalização e provoca uma nova maneira de ver, permitindo que, ao afastar-se ontologi-
camente de seu antigo eu, ele ultrapasse mitos culturais. A despersonalização do sujeito narrador, pois ele 
abandona a identidade da mesmidade para aprofundar-se na ipseidade, é um processo que se dá lentamen-
te e que o leva a abrir-se para outra forma de si. Do percurso reali zado, o sujeito narrador também tem 
certeza da dualidade que existe em si mesmo, pois, se ontem se descobria, em sua solidão, pensando sobre 
sua vida; hoje, escreve a sua vida e não sabe  
 

que secreto carinho me prende agora a todos eles. Reunidos um momento pelo destino, logo 
este nos separa!” (p.30).  

 

O processo de construção da identidade narrativa se realiza, então, quando o sujeito narra-
dor entende o outro (seus companheiros de viagem na terceira classe), dialoga com o mundo que está a-
lém do eu. A narrativa diarística avança com um ritmo célere e o eu narrador percebe que sua intima rela-
ção com o mudo e com os outros que o constituem, é um fio que se expressa pela alteridade. Essa alteri-
dade que reflete a despersonalização “enquanto expressão reduzida ao essencial da desubjetivização de 
um ego22, inscreve-se no texto de forma econômica e simples, mas de “uma significação ilimitada”23: 

                                                
22 VIEIRA, Nelson. Op. Cit. Nota 06. p.159. 
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Ali nos separamos talvez para sempre, a América é tão grande! Tratados como gado, ainda 
por cima exploram mais que a mim, que embarco num paquete de luxo (é a segunda viagem 
do Normandie) (p.30). 

 

O texto de José Rodrigues Miguéis articula o sentido narrativo e a história de vida. O diário 
de viagem procura dar conta da história de vida e nele o si não se conhece totalmente, permanecendo a 
dúvida: quem sou eu? cuja resposta se encontra no reconhecimento de que o discurso da alteridade inseri-
do é resultado da sua viagem interior em direção ao seu interior, reforçando a proposta de Ricoeur de que 
o si só se conhece indiretamente através dos signos culturais de todas as espécies que articulam a ação 
desse sujeito. Por isso se justifica a análise dos emigrantes pelo narrador, discutida no cotidiano do texto. 
A crítica de caráter social, apontando para o neo-reali smo, mostra não só a divisão da sociedade em clas-
ses diferentes, a primeira classe e os oficiais que se debruçam na balaustrada do deck da primeira classe 
para ver o “gado” que constitui a terceira: 
 

aos passageiros da primeira, que vêm olhar o tumulto lá de cima da balaustrada como duma 
galeria sobre o circo de feras, sorrindo e empunhando os charutos e os coquetéis [...] para 
este gado moreno e ossudo, deformado pelo trabalho, qualquer droga serve:  for Spanish 
and Portuguese people only. (p.18). 

 

Deve-se esclarecer que ao se constituir a terceira classe, oprimida pelos que possuem o po-
der econômico, também se está a constituir a classe daqueles que não têm identidade e que, portanto, en-
contram-se na terceira margem. Se a falta de raízes, por terem vendido suas terras e seus pertences para 
partir para a América, é aspecto fundamental do desraizamento dos portugueses, também a perda da lín-
gua materna e o não descobrimento da “madastra” marca fortemente a classe e é demonstrada com justeza 
pelo autor. Esses homens que se encontram no “entrelugar” , como ele, narrador, também se encontra, 
centram-se no grande sonho da prosperidade, “onde não falta o pão da boca para os hóspedes submissos” . 
 

RESUMO: A crítica pós-colonial centra-se na análise de temas relacionados a diferenças culturais, iden-
tidade e nacionalidade. O li vro de José Rodrigues Miguéis Gente de terceira classe, discute esses temas 
em diferentes contos, como o que dá nome ao li vro. Neste ensaio, procura-se discutir o conceito de iden-
tidade encarando-a enquanto fenômeno cultural coletivo, em que, como diz Homi Bhabha, em Local da 
cultura, espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado e 
presente, exterior e interior, inclusão e exclusão. Ao analisar a situação do homem português que emigra 
para outras terras e depois retorna à sua terra natal, o romancista revela-o como se estivesse em um “en-
trelugar”, questionando sua identidade: não é português, nem americano, ou brasileiro, ou africano. 
 
PALAVRAS CHAVE: Identidade Cultural -  pós-colonialismo – ficção portuguesa contemporânea. 
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ABSTRACT: In Mau Tempo no Canal, by Vitorino Nemésio, the love between Margarida and João 
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“ Uma amizade assim tão desinteressada não fazia Julietas...” (p. 65)1  
 

A referência à personagem da tragédia shakespeareana vem bem a calhar no contexto de 
Mau Tempo no Canal. No romance, as personagens Margarida e João Garcia, membros da sociedade do 
Faial (uma das ilhas do arquipélago dos Açores, onde a obra é ambientada) revivem, de certo modo, a 
situação amorosa dos amantes de Verona. Os dois jovens mantêm um namoro às escondidas, pois suas 
famílias, há algum tempo, tornaram-se inimigas, por motivos que vão sendo desvendados ao longo da 
narrativa. Contudo, diferentemente de Romeu e Julieta em que o ódio entre Montéquios e Capuletos 
conduz os jovens apaixonados a um destino trágico, na obra de Vitorino Nemésio a rixa entre Clark-
Dulmos e Garcias não é o verdadeiro motivo para o afastamento do casal. De fato, há uma situação bem 
mais complexa – e menos “romântica” ou romanesca – que se constitui, e que passa por questões sociais e 
individuais, não deixando de conter, entretanto, um importante elemento da tragédia – a fatalidade.  

Comparando, em primeiro lugar, a paixão entre os namorados açorianos com a dos 
namorados de Verona, nos primeiros, os sentimentos não tomam proporções tão exageradas quanto nos 
segundos, e o desenlace do caso não chega aos extremos da violência e da morte. No entanto, há um quê 
de tragédia que se configura no modo como a heroína, apesar das suas possibili dades de escolha, acaba 
sendo arrastada para um destino que se revela contrário ao que ela mais desejava, tomando, desse modo, 
ares de trágico. Nesse sentido, pois, a relação entre Mau Tempo no Canal e Romeu e Julieta ultrapassa o 
nível da fábula, e pode ser visualizada nos aspectos que envolvem as tragédias de maneira geral, como os 
“omna” – os anúncios da fatalidade – e o “ fatum” – o destino trágico –, e que se colocam acima da 
vontade humana. É nessa perspectiva que farei a aproximação entre peça e romance.  

A peça de Shakespeare está repleta de imagens ominosas, que já desde o início preparam o 
público para o advento do final trágico. À medida que as cenas vão se desenrolando, percebe-se a 
presença do destino como poder incontrolável que arrasta os jovens para o inevitável – há uma força da 
qual os dois não conseguem se desviar e que os conduz à fatalidade. Já a partir do prólogo, a tragédia 
começa a se anunciar: 

 

From forth the fatal loins of these two foes 
A pair of star-crossed lovers take their life (p. 1)2 
 

Com isso são bastante significativas as seguintes palavras de Romeu: 
 

O I am a fortune’s fool. (p. 111) 
 

                                                        
* Este trabalho foi realizado com apoio de bolsa do CNPq. 
1 Todas as citações do romance serão extraídas da seguinte edição: NEMÉSIO, Vitorino. Mau Tempo no 
Canal. Obras Completas Prosa VIII. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1999. 
2 Todas as citações da peça serão extraídas da seguinte edição: SHAKESPEARE, William. Romeo and 
Juliet. Harlow: Longman, 1991. 
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Em Mau Tempo no Canal, um certo ar de fatalidade começa a transparecer logo no 
primeiro capítulo. A cena com a qual nos deparamos é a dos namorados tentando passar alguns momentos 
juntos sem que sejam percebidos pela família da moça. João Garcia tenta colocar-se acima do muro de 
pedra que o separa de Margarida no jardim da casa desta para poder conversar com ela, até que, pela 
inconveniência da atitude do cão de guarda da casa, que tenta se atirar com violência para o casal, ele 
acaba por saltar o muro para dentro da quinta. A situação lembra a famosa cena do balcão em Romeu e 
Julieta, em que o rapaz, após escalar o muro que cerca o jardim dos Capuletos, faz juras a sua amada, 
ficando naquele momento decidido o casamento entre os dois. Entre Margarida e João Garcia não há, 
contudo, juras de amor. O que se dá é uma conversa marcada pela timidez dele, que não tem a coragem de 
revelar abertamente os seus sentimentos, e pela impaciência dela com relação ao diálogo monótono que 
ele tenta levar adiante. A aproximação de um ciclone e a chegada do pai da moça – eventos que já podem 
ser vistos como intervenções da fatalidade – acabam por separá-los. 

Nesse capítulo, juntamente com o encontro dos jovens, os dados da intriga começam a 
aparecer de forma fragmentária: a posição social das famílias, o porquê da rivalidade, os traços 
psicológicos que definem as personalidades de Margarida e João, e que serão aprofundados nos capítulos 
seguintes. Mas, também chama a atenção nesse início os elementos simbólicos, que vão revelando as 
linhas de força do texto.  

Dois símbolos que têm um significado particularmente importante são o muro e o vento. A 
palavra muro, que aparece nove vezes (considerando também o substantivo assemelhado muralha, que 
aparece uma) nas primeiras nove páginas, é sinal da barreira que se interpõe entre o casal, quando 
pensamos na posição em que Margarida e João se encontram. Ela está debruçada sobre o muro enquanto 
ele, num patamar inferior, tenta erguer-se com esforço para vê-la. Este posicionamento de ambos guarda 
relações com o estrato social a que pertencem na sociedade faialense: ela, membro de uma família 
tradicional das ilhas, descendente dos primeiros fundadores; ele, filho de um ex-empregado do pai de 
Margarida, que havia sido despedido da firma por suspeitas de roubo, mas que conseguiu uma situação 
privilegiada graças à realização de negócios escusos, tornando-se uma espécie de “novo-rico” das ilhas. A 
humilhação imposta a Januário Garcia, pai de João, pelos Clark-Dulmos o leva a nutrir um ódio mortal 
contra essa família, que, apesar da arrogância de alguns de seus membros sustentada na ascendência 
aristocrática, se encontrava à beira da falência. 

Mas o muro não tem apenas um significado social. A palavra muralha nos traz à memória a 
imagem de um castelo fortificado, o que nos leva ao período medieval ou mesmo ao tempo em que 
Romeu e Julieta é ambientada. O fato de estar então num “castelo” , guardada pelo cão Açor, que ladra 
incessantemente à vista de João Garcia, além do fato de seu quarto estar locali zado nas “torrinhas”, 
praticamente cria uma imagem de Margarida como uma espécie de princesa encastelada à espera do 
cavaleiro para libertá-la. Esta imagem torna-se mais evidente ao longo do romance por uma série de 
associações que vão desde a beleza da moça, tida como a “pérola do Faial” , os amores que ela desperta, 
até sua semelhança com a avó homônima, que vivia prisioneira de um marido autoritário e egoísta.  

Como dito, o vento também é um símbolo marcante nesse primeiro capítulo. À ventania, 
que pouco a pouco vai se transformando num ciclone, corresponde o aumento da tensão na cena com a 
chegada do pai de Margarida, que, ao apanhá-la com o rapaz, irá depois surrá-la. A destruição que o vento 
causa na quinta parece ser também um primeiro “omen” , uma “anunciação sensível de uma fatalidade 
iminente” (Kayser, 1976: 417) que irá se abater sobre o casal, o qual nunca mais irá se encontrar em 
privacidade, nem trocar gestos amorosos. Assim, o vento vem como que marcar a separação definitiva 
dos namorados. 

O cedro é outro elemento que se repete com certa freqüência ainda no primeiro capítulo. 
Esta árvore, que simboliza grandeza, força e nobreza, assim como incorruptibilidade e perenidade 
(Chevalier & Gheerbrant, 1994), parece relacionar-se com a origem nobre dos Clark-Dulmos e sua força 
na terra. Porém, no segundo capítulo, os cedros se configuram como mais um anúncio do trágico, pois 
“ estavam descabeçados, dois ou três partidos, mostrando o cerne vermelho com as fibras inchadas de 
água” (p.45). Personificados como estão, eles poderiam significar a destruição da família Clark-Dulmo, 
devido aos problemas financeiros que enfrenta. Contudo, ela não será destruída; Margarida e João são 
quem verdadeiramente sofrem com as questões familiares que intervêm no seu relacionamento, e levam 
Margarida a um casamento que ela de maneira alguma desejava. 

Uma simbologia ligada aos animais também é marcante já no primeiro capítulo, se 
estendendo para o conjunto do romance, o que o aproxima mais uma vez da tragédia shakespeareana. Em 
Romeu e Julieta, há uma profusão de imagens relacionadas a animais, particularmente pássaros, que são 
reveladoras da situação pela qual passam os amantes. Destaco em ambas as obras algumas daquelas que 
prenunciam o advento do trágico.  

Na cena em que Mercúcio e Tebaldo duelam, ao ser atingido pela espada de Tebaldo, 
devido à interferência de Romeu, Mercúcio diz sobre seu ferimento: 



756     UM QUASE ROMEU E JULIETA NOS AÇORES 

 

No, ‘ t is not so deep as a well, nor so wide as a church door, but ‘ t is enough, ‘ t will serve. 
Ask for me tomorrow and you shall fi nd me a grave man. I am peppered, I warrant, for this 
world. A plague o’ both your houses! Zounds! A dog, a rat, a mouse, a cat, to scratch a 
man to death! A braggart, a rogue, a villain that fights by the book of arithmetic! Why the 
devil came you between us? I was hurt under your arm. (p. 109)  
 

No momento em que sente a aproximação da morte, Mercúcio pragueja utilizando a 
seqüência de animais acima. Aparentemente, a agressão se dirige a Tebaldo, o que parece ser reforçado 
pela presença do gato, já que Tebaldo era o nome atribuído ao “Príncipe dos Gatos” , personagem de 
algumas histórias da época. Contudo, a fúria de Mercúcio não se dirige apenas a seu agressor, mas à 
rivalidade de Montéquios e Capuletos, pois foi ela que provocou o duelo. Assim, é contra os membros das 
duas famílias de forma geral que ele lança suas imprecações, que culminam na maldição – “ A plague o’ 
both your houses!”  – , repetida ainda na sua fala seguinte. Portanto, o conjunto de animais citados é 
também representativo da inimizade entre as famílias, já que cães e gatos, assim como gatos e ratos são 
tidos como grandes inimigos. A partir dessa maldição, a tragédia começa a se definir, pois a morte de 
Mercúcio desencadeia toda a série de outras ocorrências trágicas que culminarão na morte de Romeu e 
Julieta. 

Em Mau Tempo no Canal, o cão e o rato também estão presentes. O primeiro, de nome 
Açor, palavra que designa uma ave de rapina dos Açores, é o guardião da casa dos Clark-Dulmo. No 
encontro entre Margarida e João, ele se interpõe com toda sua fúria entre o casal colocando-se como 
guardião da heroína. A determinada altura, é feita uma associação entre o rosnar do cão e o vento, o que, 
considerando o simbolismo deste, segundo a leitura que fiz anteriormente, parece ser mais um prenúncio 
do afastamento dos namorados.  

 

O Açor parecia realmente despido da sua pele de cão de guarda, de olhos espantados e 
fitos naquele par misteriosamente formado, com uma trepidação nas beiçanas pendentes 
[ ...] . E se conservava um resto de gana no lombo e no focinho anelante, traduzida num 
rosnar que o vento levava em dueto, é que há sempre intervalo entre um corte de corrente 
e o parar do motor. (p. 37, grifos meus) 
 

Quanto ao rato, ele é o responsável pela tragédia da peste, que se abateu sobre as Ilhas. 
Mas, há um fato particular que dá ao rato também um significado ominoso. É a pulga de um rato morto, 
um inseto insignificante, que levará Roberto à morte, justamente Roberto, que parecia ser o “cavaleiro” 
salvador de Margarida, aquele que poderia levá-la para uma nova vida longe do provincianismo da 
sociedade do Faial, tão opressivo para ela. Seus modos aristocráticos, o caráter elevado, além das 
associações que Margarida faz de seu nome com Robertos ligados à nobreza medieval através de uma 
pesquisa na Enciclopédia Britânica reforçam sua imagem de príncipe salvador, que se fixa finalmente nas 
palavras de Damião Serpa: “ O Roberto, sim! Esse é que era um verdadeiro príncipe encantado... E bem 
encantado ficou!...”  (p. 341). 

Os pássaros também marcam sua presença tanto na peça como no romance. Em Romeu e 
Julieta, o cisne, o corvo, o falcão, a águia, o rouxinol, a cotovia, entre outros, transformam-se em imagens 
que tornam concretas não só a beleza dos sentimentos como as angústias por que passam os jovens 
amantes.  Destaco aqui dois momentos em que as imagens de pássaros traduzem o jogo maneirista de luz 
e sombra associado ao amor e à morte que é feito ao longo da peça.  

O corvo, uma ave vista como de mau agouro, ligada à desgraça e à morte, e que, pela 
imagem negativa, acabou sendo incorporada ao universo simbólico da geração mais melancólica do 
romantismo – lembrando The Raven, de Poe –, aparece na tragédia de Shakespeare num momento em que 
a ansiedade angustiosa de Julieta poderá acabar com a chegada do amado: 

 

Come, night; come, Romeo; come, thou day in night, 
For thou wilt lie upon the wings of night, 
Whiter than new snow upon a raven’s back. (p. 116) 
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Nesse solil óquio de Julieta, que espera o amado para a noite de núpcias, Romeu é visto 
como a luz que invadirá a escuridão, o dia que adentrará a noite, como a neve recém caída sobre as costas 
do corvo. Esta imagem inusitada apresenta a união perfeita de luz e sombra, ambas desejadas, pois a noite 
trará Romeu, que é a alegria, isto é, a luz. Contudo, o corvo não deixa de ser também um prenúncio de um 
acontecimento negativo, já que, logo em seguida, Julieta tomará conhecimento do assassinato de Tebaldo 
por Romeu, o que a fará chamá-lo num primeiro momento de confusa revolta de “ dove-feathered raven”  
(corvo com asas de pomba).  

O rouxinol e a cotovia são outros pássaros que também adentram o jogo de luz e sombra da 
peça. Eles surgem numa construção imagística complexa em que há novamente a união de elementos 
opostos que representam as contradições do amor e da vida.  

Após a noite de amor, Julieta nega que o amado tenha ouvido o canto da cotovia, “ the 
herald of de morn”  (o arauto da manhã), e insiste que é o rouxinol que ainda espalha seu canto de amor 
pela noite. O dia trará a tristeza para Julieta, pois Romeu deverá então partir para o exílio, por ter matado 
Tebaldo. Há aí uma inversão do significado do dia, representado pela cotovia, e da noite, representada 
pelo rouxinol. A noite, a escuridão, é desejada, pois mantém os amantes juntos, enquanto o dia, a luz, irá 
separá-los. Isto é também mais um prenúncio de que a relação dos amantes de Verona não tem lugar na 
claridade, ganhando, pois, seu espaço definitivo na escuridão da morte. As palavras de Romeu no final 
desse trecho resumem este jogo de claro/escuro: 

 

More light and light, more dark and dark our woes. (p. 139)  
 

A palavra woe (tristeza, afli ção) também é parte de um jogo vocabular que se faz sentir 
durante toda a obra, pois é homófona do verbo woo (namorar), de modo que a relação amorosa de Romeu 
e Julieta acaba se tornando sinônimo de tristeza e afli ção. 

Quando a peça se fecha, novamente vemos luz e sombra se integrando e a palavra woe, 
representando a triste história de amor vivida pelos jovens: 

 

A glooming peace this morning with it brings; 
The sun for sorrow will not show his head. 
Go hence, to have more talk of these sad things. 
Some shall be pardoned, and some punished; 
For never was a story of more woe 
Than this of Juliet and her Romeo. (p. 204) 
 

Em Mau Tempo no Canal, as imagens de pássaros também se fazem presentes, mas elas 
formam um conjunto com as de outros animais, especialmente a “serpente cega”, que dá título ao 
primeiro capítulo, e que é o símbolo maior de um destino que vai se moldando à revelia dos seres 
humanos. A cegueira está expressa em vários momentos da narrativa até vir à tona nas palavras de 
Manuel Bana, que, na sua sabedoria de homem do povo, resume bem o significado do desastre acontecido 
a Roberto – “ a sorte é cega”  –, mostrando, através dessas palavras, que o destino cego dita caminhos dos 
quais não há como fugir. 

Considerando, então, a serpente, que se destaca entre os animais citados na obra, a primeira 
forma em que ela surge é num anel, herdado da avó, que Margarida possui. No lugar dos olhos há 
esmeraldas, uma das quais foi perdida. É sabido que o simbolismo desse réptil é ambígüo, pois ele liga-se 
tanto ao bem quanto ao mal, sendo por vezes associado às forças demoníacas, mas também ao poder de 
cura, como nas imagens que mostram o Cristo que regenera a humanidade como a serpente atravessada na 
Cruz (Chevalier & Gheerbrant, 1994).  

Em Romeu e Julieta, a serpente aparece por duas vezes dotada de sentido negativo: quando 
Juieta sabe da morte de Tebaldo por Romeu e sente-se, a princípio, tomada de profunda revolta, ela o 
chama de “ serpent-heart, hid with a flowering face” ; num outro momento quando, após ser forçada pelo 
pai a se casar com Páris, ela procura o Frei Lourenço para que apresente uma solução para seu caso, e diz 
que prefere que lhe peçam que permaneça num covil de serpentes (“ bid me lurk where serpents are” ), ou 
seja, a morte, a se desonrar num casamento com Páris, já que era casada com Romeu. 

Em Mau Tempo no Canal, como dito acima, a serpente é ambígua, e como ela é 
particularmente associada à heroína sua ambigüidade se reflete na personalidade desta.  
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Logo no primeiro capítulo, há uma revelação bastante significativa de como o caráter de 
Margarida é, se não ambíguo, um tanto enigmático. Trata-se de um acidente da infância que a deixou 
“assinalada” :  

 

Fora dele abaixo, malhando no curral da figueira, que Margarida abrira a brecha de que 
lhe ficara uma pequena mossa marcada pela pele de cicatriz. Quando lá em casa se falava 
às visitas de coisas que se tinham passado há sete anos (e sete anos, nas ilhas, dão grande 
fundura ao tempo), a mãe mandava-lhe estender a testa à raiz do cabelo e dizia enquanto 
ela se sujeitava ao exame irónica e longínqua: “ Vê? Ficou assinalada...” (p. 38) 
 

Tanto a cicatriz, que “assinala” Margarida, quanto o número de anos – sete – levam-nos a 
associá-la a Caim, a quem Deus disse: “Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E 
pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse” (Gênesis, 4:15). 

Esse não é o único momento em que Margarida é associada ao personagem bíbli co. No 
capítulo XXX II , no qual há uma mistura de imagens edênicas e infernais, o narrador diz: 

 

Margarida podia sentir-se livre de reali zar a única aspiração que verdadeiramente 
ganhara raízes na sua alma vagabunda, e ultimamente batida por ventos apostados a 
arrancá-la (p. 284) 
 

A “alma vagabunda” também é atribuição de Caim, já que ele foi condenado a ser “ fugiti vo 
e vagabundo” na terra. 

Mas, se é possível associá-la a Caim, também é possível relacioná-la a Abel, ou ao próprio 
Cristo, pela forma desprendida e caridosa com que trata Manuel Bana durante sua doença, pelo respeito 
que demonstra aos mais pobres e até mesmo pelo seu sacrifício ao aceitar um casamento contra a vontade 
para salvaguardar o bom nome da família. 

No entanto, a personalidade de Margarida não pode ser tão simplesmente reduzida ao bem e 
ao mal, já que não é possível ver maldade nos seus atos. Sua ligação com Caim está no fato de ela tentar 
contrariar um destino que as obrigações familiares parecem ter-lhe imposto – a sua “ veneta – o seu poder 
de criar fugas insensatas à vida, pequenas e súbitas violências”  (p. 185), como diz a mãe. 

A ambigüidade da serpente relacionada a Margarida volta a aparecer no fluxo de 
consciência de João Garcia quando este pensa sobre o amor que lhe devota: 

 

Uma serpente cega enroscara-se à sua mocidade; havia uma pedra preciosa sumida no seu 
destino, sem a qual aquele bicho perverso e encantado não largaria o enguiço. E naquele 
ninho de víbora – como a maçã rubra, sadia, na boca da serpente do emblema da farmácia 
do tio –, Margarida parecia aninhada à moda das mulheres do Faial que se sentam na 
camada de milho estendida na eira, a desfiar, a desfiar toda a noite... O seu rosto doce e 
enigmático vigiava-lhe o destino, escondia o futuro como se cada erro ou cegueira fosse 
uma palhinha precisa, uma maravilha susceptível, reservada a um calor remoto e tirado 
das cinzas de uma sarça. (p. 203) 
 

É interessante observar no trecho acima que seu início é marcado pelos traços negativos da 
serpente – “bicho perverso” , “ninho de víbora”. Contudo, pouco a pouco acentua-se a visão do poder 
curativo – “maçã rubra, sadia” –, e então aparece a Margarida enigmática. Esse trecho também representa 
os dois lados da relação entre os jovens. O desprezo que ela tenta demonstrar faz-lhe vê-la como uma 
dama cruel, tais quais as damas a quem era dedicado o amor cortês, o que às vezes o faz conformar-se 
com um amor meramente contemplativo: “ João Garcia [ ...] recalcava o seu amor como coisa para ter 
desfecho noutra vida”  (p. 104). Mas Margarida também representava a cura para o seu sofrimento, e seus 
modos enigmáticos levavam-no a acreditar que o futuro pudesse talvez uni-los. 

No romance, o epíteto “cego” é atribuído não só à sorte e à serpente, mas é também 
relacionado a outros animais, tornando-os símbolos de um destino que não se controla. A “cabra-cega” 
refere-se ao jogo amoroso entre Laura e João Garcia, “ um jogo de gato e rato, uma cabra-cega em que a 
única realidade agarrada era aquela ilha vendada de nuvens e de gaivotas”  (p.203). O ti Amaro possui 
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no dedo polegar uma cicatriz que “ parecia a cabeça de uma gaivota cega”  (p. 231). Aqui os elementos 
cicatriz, dedo, cabeça, gaivota, cega, que já haviam aparecido no primeiro capítulo, são novamente 
reunidos, tornando-se mais um “omen” de um acontecimento fatal.  

O que ocorre poucas páginas após esta imagem ser mostrada é a caça à baleia. Margarida, 
ao ver que os baleeiros tomam os barcos que haviam sido interditados pela justiça para perseguir uma 
baleia que fora então vista, entra num deles para se aproximar da lancha em que seu tio Roberto 
encontrava-se. Porém, a baleeira em que está acaba por seguir no rastro da baleia, afastando-se do lugar 
para onde Margarida desejava ir. Esse desvio parece representar uma guinada no seu destino, pois, a partir 
daí, mudanças fundamentais ocorrerão, de modo a que ela nem se case com João Garcia, nem vá para a 
Inglaterra com o tio Roberto, como desejava. Ela acaba por sucumbir ao que menos era de sua vontade – 
casar-se com André Barreto –, pois, diante do fato de o rapaz ter-se tornado sócio da firma de sua família, 
salvando-a da falência, diante da morte de Roberto e da forma como havia se envolvido na caça à baleia e 
de ter ido parar na casa dos pais de André, sem poder de lá sair durante alguns dias, só lhe restava o 
casamento como forma de salvar a própria reputação e a de sua família.  

Apresento a seguir alguns trechos significativos de como o destino de Margarida, de 
repente, tomou rumos inesperados: 

 

A baleeira da frente seguia cega na cola do cardume invisível. Os homens do João Cezilha, 
com o ti Amaro à proa, já em atitudes de discóbolo, dobravam a força da vela remando 
como forçados. Na lembrança de Margarida projectou-se então, como num filme, a noite 
do ciclone, o capote do pai rondando o muro da quinta, a leitura da carta de Inglaterra à 
luz do velho candeeiro de petróleo, o tio Roberto que vinha aí... Depois, os seus projectos 
de transformação dos móveis e bibelots do Granel para instalar o hóspede... a campainha 
que tocara lá em baixo... a chuva a potes nas orelhas da Jóia parada... ninguém... depois o 
pai e o navio do Typhoon quase a soçobrar nos mares da China... (p. 259, 260, grifos 
meus) 
 

Nesse momento, estando na baleeira, fragmentos da vida da heroína surgem-lhe na mente. 
É curioso que tais fragmentos se refiram justamente aos três homens que mais marcaram a sua vida: João 
– cuja lembrança aparece indiretamente através da noite do ciclone – pelo amor que acabou não se 
concretizando; Roberto, por representar o príncipe salvador que a levaria para um mundo de liberdade; e 
o pai, que seria o responsável por forçá-la ao casamento com André. A última imagem é a do navio do 
Typhoon, do romance de Conrad, quase a soçobrar, como parece ocorrer à sua própria vida. 

 

Margarida tinha um prazer doentio em descobrir os gestos alvissareiros das lambisgóias 
das “ torr inhas” , todo o aflorar do vasto sistema mexeriqueiro da Horta ao seu Sector 
Nordeste de Observação Marítima... E surpreendia-se a inventar: “ Ah, menina!, tu não 
queres ver que a Bida Dulmo perdeu o juízo!? Imagina que se meteu num bote, sozinha 
com os homens, à baleia!...”  
Esta ideia, enchendo Margarida de orgulho, divertia-a. 
[ ...]  
Então apoderou-se de Margarida uma espécie de íntimo terror, uma impressão de que 
fora abandonada ao mais apartado de si mesma – àquela zona de imagens, sensações, 
pensamentos, em que o sentimento da sua própria unidade não conseguia juntar os 
pedaços doloridos em que se sentia destroçada. E, lembrando-se de que fora ela própria 
cúmplice daquela fuga absurda, se não quem a inventara do primeiro ao último pormenor 
com uma astúcia diabólica, concebeu um horror quase físico da sua pessoa: do jeito que 
tinha para levar criados, pescadores, velhas e velhos pitorescos, da sua resistência às 
privações: da sua atracção pelos perigos; de não haver quilha ou quadrante que a fizessem 
enjoar... (p. 261,262, grifos meus)  
 

Nesse trecho, ao chegar em uma ilha após a caça à baleia, Margarida a princípio diverte-se 
com a idéia de como se tornaria o centro dos mexericos depois da aventura em que havia se envolvido. 
Contudo, pouco a pouco ela se dá conta da sua verdadeira situação, pois, numa sociedade provinciana e 
mesquinha como aquela em que vivia, sua reputação, assim como a de sua família, estariam gravemente 



760     UM QUASE ROMEU E JULIETA NOS AÇORES 

abaladas. Daí o horror que sente ao saber que ela provocara tudo aquilo, pois praticamente obrigara o Ti 
Amaro a colocá-la no barco. 

 

Ainda bem que o fogo lambera aquelas palavras absurdas, que escrevera com a mão 
sonâmbula, e que agora ali, no quarto fundeiro da casa do barão da Urzelina, lhe 
escaldavam a memória e a carne como um ferrete! Estou noiva. Noiva de quem?!... Ah! 
Agora, sim; agora é que a resposta estava dada para sempre, riscada no mar pela proa de 
uma canoa do Pico e pela escolha cega de uma baleia trancada... Noiva de André Barreto! 
Nora do barão da Urzelina! (p. 279,grifo meu).  
 

Na noite em que lê um livro antes de dormir, durante sua estada na quinta do barão da 
Urzelina, Margarida recorda acontecimentos dos últimos meses, e acaba por se lembrar do bilhete que 
escrevera a João Garcia rompendo seu relacionamento com este. Ela se sente ali viada pelo fato de o fogo 
que consumira a casa da família do rapaz ter também consumido as palavras que escrevera, vistas, 
naquele momento, como absurdas, pois sente que havia se enganado quanto ao modo como agira com 
relação a João, tratando-o com desprezo quando, na verdade, desejava estar com ele. Porém, agora via 
que era tarde para voltar atrás, pois, diante dos fatos que a envolveram com a família de André Barreto e 
das relações comerciais que se colocaram entre este e os Clark-Dulmo, só restava a Margarida o 
casamento com ele. Mais uma vez as imagens de animais dão conta do seu destino, especialmente após a 
morte do tio: 

 

Mas afinal continuava presa às suas relações de família como uma mosca tonta à teia de 
aranha irisada! A morte do tio Roberto, em vez de a libertar de tudo tirando-lhe as últimas 
ilusões, não seria, pelo contrário, a sentença de morte do seu ser?, o seu dobrar à vontade 
alheia e às garras de um destino sem piedade? Fosse como fosse, a presença de André 
àquela cena era-lhe insuportável. (p. 320, grifos meus) 
 

A serpente cega também é motivo para uma associação inusitada com o poeta Camões. 
Roberto dissera um dia a Margarida: “ Essa tua serpente é um segundo Camões!”  (p. 348). Mas, não é só 
nessa imagem que o bardo português se faz sentir no romance. Além da expressão “Mágoas tamanhas” , 
extraída de seus versos, e que é lembrada por Margarida, os desencontros amorosos remetem às 
contradições do amor, que o poeta tão bem soube cantar. São versos memoráveis o do soneto que aqui 
reproduzimos para mostrar o quanto ele fala aos casos de amor mostrados tanto em Mau Tempo no Canal 
como em Romeu e Julieta: 

 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É soli tário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos ama lealdade. 
 
¿Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
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Em Romeu e Julieta, as imagens antitéticas permeiam a peça como um todo. Mas há um 
momento em que elas parecem atingir um ponto extremo, o que ocorre quando Romeu fala da mulher por 
quem estava apaixonado, antes de conhecer Julieta, isto é, Rosalina, que também pertencia a família 
Capuleto: 

 

Why then, O brawling love, O loving hate, 
O anything of nothing first create, 
O heavy lightness, serious vanity, 
Misshapen chaos o well -seeming forms, 
Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health, 
Still-waking sleep that is not what it is, 
This love feel I, that feel no love in this. (p. 15, 16) 
 

Nesse trecho, os opostos provocam uma tensão extrema, pela força dos oxímoros, o que 
denota o conflito interior do ser apaixonado ao ter de lidar com um sentimento que se mostra tão 
contraditório. Ao que parece, a juventude dos apaixonados de Verona faz com que eles só consigam 
enxergar situações-limite, nas quais não há meios-termos ou meias-soluções. O oxímoro, portanto, é uma 
figura bastante adequada à forma como eles vivem o amor, pois sua visão é sempre a dos extremos – o 
tudo ou o nada, a vida como realização amorosa ou a morte.  

Já em Mau Tempo no Canal, as contradições advêm do conflito entre os sentimentos das 
personagens e os valores de uma sociedade mesquinha, e que acaba separando o “amador” da “coisa 
amada” : Mateus Dulmo de Margarida Terra, Januário de Catarina, João Garcia de Margarida. Há um 
momento, entretanto, em que o fluxo de consciência da heroína revela mais claramente o que o amor de 
João Garcia representa para ela: 

 

outra vez a evocação do encontro de noite, na quinta – e “ amor” , “ meu amor” mais de 
uma vez. Mas, por muito que Margarida quisesse responder àquela força, ela aparecia-lhe 
como uma coisa passada, sem responsabilidade nem efeito. Porque não lhe dizia ele aquilo 
mesmo na rua? Tomara ao pé da letra aquela primeira carta e as evasivas dela, a conversa 
evitada no dia do passeio a cavalo... as ausências do muro, a cadeira que deixava na 
varanda com o seu cestinho de costura? Não era aquela a linguagem viva, o “ sim” que era 
preciso ir arrancar-lhe à força, com um gesto de gente? Mas o gesto estampava-se naquela 
folha de papel concebida cobardemente, naquele relatório de oficial que saboreia as suas 
hesitações alinhadas nas páginas de um diário. Responder-lhe o quê? “ Espero por si 
amanhã, a tais horas.” Era uma hipótese... (p. 144) 
 

O trecho traz duas orações adversativas e é pontuado pelas interrogações, o que nos remete 
ao terceto final do poema camoniano citado. O “sim”, que aparece na mesma frase do “não” também faz 
sobressair novamente as contradições do amor. Contudo, o conflito de Margarida expresso nessas 
contradições não se resume unicamente à questão amorosa. Ele está nas opções de vida que ela tem diante 
de si: pode escolher ficar com João Garcia, mas sabe que terá de enfrentar a oposição dos pais de ambos, 
devido à sua inimizade; pode ceder aos anseios de um bom casamento com André Barreto, o que 
garantiria a salvação econômica de sua família, solução pela qual se sente horrorizada; ou pode ainda ir 
para a Inglaterra, como lhe sugere o tio, trabalhar e viver como melhor lhe aprouver, fugindo do meio 
mesquinho que ela sentia sufocá-la. Esta última opção parece-lhe a mais atraente, já que quando o tio lhe 
fala na possibili dade de ir trabalhar na clínica de um parente em Kensington, Margarida fica radiante, e, 
logo em seguida, escreve um bilhete a João Garcia em resposta ao seu rompendo definitivamente com ele. 

Com relação ao amor, há algo ainda a ser frisado. A respeito da peça de Shakespeare, 
Northrop Frye diz o seguinte: 

 

Então o “amor” em Romeu e Julieta abrange três formas diferentes da mesma convenção. 
Primeiro, a convenção petrarquiana ortodoxa no amor confesso de Romeu por Rosalina, no 
início da peça. Segundo, o amor menos sublimado para o qual a única solução digna seria o 
casamento, representado pelo principal tema da peça. Terceiro, a perspectiva mais cínica e 
vulgar que obtemos nos comentários de Mercúcio, e talvez nos da Ama também (1999: 35). 
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Se em Romeu e Julieta diferentes formas de amor podem ser detectadas, o mesmo também 
pode ser observado em Mau Tempo no Canal. O número certamente não se reduzirá a três, pois, dada a 
complexidade da obra e as relações entre as várias personagens, provavelmente muitas outras formas 
seriam observadas, o que levaria a uma longa discussão sobre o tema. Este não é, contudo, meu objetivo 
neste trabalho. Entretanto, como faço aqui associações entre a história de amor arquetípica que é a da 
peça de Shakespeare e o romance, gostaria de chamar a atenção para algumas das visões do amor que nele 
aparecem. 

Como dito anteriormente, na relação entre Margarida e João Garcia há algo de amor cortês 
pelo sofrimento dele diante do fingido desprezo que ela demonstra. Há também elementos do neo-
platonismo na comparação que ele faz de seu amor com o de Dante e Beatriz. Mas há especialmente a 
visão da impossibili dade da realização amorosa que se vincula à dificuldade de comunicação entre os 
seres humanos no mundo moderno, de modo que as palavras não dizem o que deveriam dizer. Margarida 
não consegue atinar nos modos de comunicação efetivados por João Garcia, da mesma forma como ele 
não compreende os sinais de amor por ela deixados. O que ocorre então é que o peso das convenções e 
das obrigações sociais acaba se sobrepondo aos sentimentos, fazendo com que os dois se tornem jovens 
desiludidos. Para João, “ O amor de um mito é puro mito.”  (p.152). E, conforme Margarida conclui: 

 

Haja ou não haja amor (digo, este sentimento que faz as  “ paixões assolapadas” e em que 
a gente acredita quando somos tolas... soltas e libertas...), a questão é diferente. O que tem 
importância é o amor de casados. Não sei... Mas é qualquer coisa de parecido com o que 
tenho conhecido de puro e sério no mundo: amor de filha, amor de amiga... o amor à nossa 
terra... Não... não! Esse talvez à parte; mais parecido com o outro... um pouco mais 
exigente... mas por isso mesmo também sujeito às suas loucuras e ao capricho da sorte, 
que me levou, por exemplo da Pedra da Burra a uma furna de pombos de São Jorge, atrás 
de um cachalote... O amor de casados, esse é que está no abrigo dessas situações de 
Rocambole. (p. 340) 
 

Há algo ainda a dizer com relação às imagens antitéticas. Já comentei que em Romeu e 
Julieta há um jogo constante entre luz e sombra que se liga ao modo como se encaminha a relação 
amorosa dos jovens, a qual paira entre os extremos de vida e morte. No romance de Nemésio, este jogo de 
claro/escuro também transparece em dois momentos particularmente emblemáticos do destino da heroína. 
No primeiro capítulo, o encontro desta com João Garcia quando já era noite fechada deixa entrever 
aspectos de luz e sombra que se misturam às características dos dois. Apresento a seguir alguns dos 
trechos em que tais elementos surgem: 

 

Os olhos de Margarida tinham um lume evasivo, de esperança que serve a sua hora. (p. 
35) 
 
O cabelo, um pouco solto, ficava com toda a luz da lâmpada defronte, de maneira que a 
testa reflectia o vaivém da sombra ao vento. (p. 35) 
 
As lâmpadas da rede, lá para Porto Pim, faziam mais escura a massa de águas que devia 
rolar enrefegada a um começo de vento levantado, pouco e já duro. (p. 35, 36) 
 
a sombra inimiga [João Garcia] estava de portas adentro de um lugar que ele [Açor, o cão 
de guarda] tinha a obrigação de manter limpo de todos os vultos que ali se atrevessem 
sozinhos... (p. 37) 
 

Estes exemplos demonstram que luz e sombra pairam sobre ambos, mas é a sombra que se 
sobrepõe: a de Ângelo (tio de João) e a de Pretextato (um amigo de Ângelo), que passam próximos à 
quinta; a do pai de Margarida, que se aproxima para pegá-los em flagrante, um momento tenso em que 
claridade/escuridão se misturam: 
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A lâmpada baixava. Uma vaga de quilómetro atirou-se à calheta, com um livor que se 
adivinhava esverdeado à flor de borr ifos brancos, desflocados depois do segundo de 
retracção que precedia o estoiro. 
– É o pai! – disse Margarida apanhando a saia, que o vento enfunara bruscamente. Não se 
sabia se o clarão da maré nascia do próprio mar ou de uma nesga do céu picado de uma 
estrela. – Mas, meu Deus!, não se pode dar um passo! 
[ ...]  
O vulto ia e vinha ao pé do poste da lâmpada; depois cortou ao Caminho Velho no sentido 
da estrada, encostando-se aos muros. Já se não via senão a sombra do capote a abanar. (p. 
41)  
 

Ao final do romance, a atmosfera de sombra predomina, refletindo o estado de angústia da 
heroína: 

 

Margarida, para lá dos cortinados e dos mognos do seu beliche, deixando ao marido a 
ilusão de que estava nos braços de Morfeu, olhava fixamente para a rede do beliche de 
cima. E, apesar da veilleuse que arroxeava a penumbra do camarote, sentia-se cega... cega 
como a serpente do anel que nenhum ventre de peixe levaria a mesa humana e que àquela 
hora jazia, como a cucumária dos abismos, no mais secreto do mar. (p. 350) 
 

Nesse parágrafo, revela-se o sentido trágico de seu destino. Novamente surge o anel com 
seu formato de serpente cega, mas a cegueira agora é da própria Margarida, cuja vida se tornou completa 
escuridão, uma escuridão que a domina e a conduz à queda, que é o destino do herói trágico. Aparece 
então mais uma imagem de animal, a cucumária dos abismos, ser assemelhado às estrelas-do-mar ao qual 
se juntará a serpente do anel, numa representação da profundeza da queda de Margarida.  

Contudo, creio que, pelo modo como a personagem é construída, essa queda pode não ser 
definitiva. Segundo a mãe, “aquela rapariga era um enigma vivo! A sua “ veneta” uma força secreta e 
irresistível” , o que faz acreditar que Margarida saberá se reerguer do abismo em que caiu, diminuindo a 
sensação de pena que poderíamos sentir por ela. 

 

Ao buscar as relações entre Romeu e Julieta e Mau Tempo no Canal, meu objetivo foi o de 
mostrar que, tomando elementos da tragédia de amor shakespeareana, Vitorino Nemésio elaborou uma 
história em que o encontro amoroso acaba em desencontro e desilusão. Há algo de trágico na forma como 
os enamorados do princípio do romance acabam se unindo a pessoas a quem não amavam, após uma série 
de situações complexas em que a dificuldade de comunicação determina a impossibili dade da realização 
amorosa. Porém, Mau Tempo no Canal não é só um romance sobre o amor, ou sobre a dificuldade de 
relação entre as pessoas; sendo-o, é também um romance sobre a própria condição humana, sobre as 
encruzilhadas em que o ser humano se encontra e que determinam suas escolhas, mostrando que há certas 
situações inevitáveis, certas agruras do destino às quais nenhum ser pode escapar. 

 

RESUMO: Em Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio, o amor entre Margarida e João Garcia, filhos 
de famílias inimigas, faz lembrar Romeu e Julieta. As semelhanças, contudo, vão além da fábula. Elas 
também surgem através dos elementos ligados ao destino representados por uma simbologia reveladora 
da fatalidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: destino; fatalidade; omna; tragédia; amor. 
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“ A pintura é uma poesia muda e a poesia uma pintura falante” . 
(Simônides de Cós –556 a.C. a 448 a.C.) 

 

1. A Arte como caminho 
“Toda gran poesia es fruto del sufrimiento” , afirma Walter Muschg, num axioma que 

acompanha toda a literatura, desde o Romantismo ( MUSCHG,1977:469). Ninguém chora melhor a vida 
como os poetas, os pintores, os músicos, os artistas, enfim. Talvez porque a sintam em abundância, 
multipliquem-na geometricamente em sensações, em sonhos e não consigam tomá-la nas mãos e dominá-
la como gostariam. 

Em se tratando de poesia, podemos destacar o poeta Antero de Quental, representante da 
poesia metafísica, na literatura portuguesa. Uma poesia pessimista, exaltadora do sofrimento, que 
apresenta a Dor maiusculada e alegórica e abre caminhos para serem seguidos pelas gerações futuras, 
para poderem cantar a Dor do homem e do mundo e não mais a dor particular de sofrimentos individuais 
e solitários, tão freqüentes na poesia romântica.  

Estendendo esse pensamento para as outras artes ouviremos um grito que salta das telas por 
entre semeaduras, campos de trigo, ciprestes que se erguem das colinas longínquas, de auto retratos de 
olhos acuados, desesperados. Vincent Van Gogh não apenas grita em sua obra; o pintor possui um dos 
mais violentos e trágicos “ardentes soluços” que nos fala Baudelaire e onde ele via “a mais certa 
testemunha que podemos dar de nossa dignidade”. 

Talvez, sob esse furor, pela sede de se liberar e de se superar, os homens criadores se põem 
em marcha, a esperança de cada um se multiplica na esperança dos outros. Ou talvez, eles estejam mesmo 
sós. Eles avançam apoiados em suas fracas forças, na dúvida e na inquietude. Se eles escrevem, eles 
escrutinham sem cessar os seus pensamentos; se eles pintam, util izam-se incansavelmente da sua imagem, 
porque sabem que é neles próprios que encontrarão o caminho. E freqüentemente os seus contemporâneos 
assustados se acotovelam para venerar somente os seus restos mortais, pois não os entendem. Tais foram 
os destinos de Vincent Van Gogh e de Antero de Quental, representantes de artes distintas, em países 
distintos, porém ambos caçadores incessantes de Infinito e serviram-se da arte para encontra-lo. 

O pintor Paul Klee descreve o processo de criação artística: “é missão do artista penetrar 
tão longe quanto possível na busca do fundo secreto das coisas onde uma lei primordial entretém o seu 
crescimento... Com o coração batendo somos levados cada vez mais para baixo, para a fonte primeira.” 
Como abridores de caminhos, assim os artistas mergulham em si mesmos, para o entendimento e 
reconquista da realidade, pois a obra de arte é uma experiência interna que precisa ser expressa. 

Van Gogh, um dos iniciadores da visão moderna do espaço é o descobridor da qualidade 
espacial autônoma das cores em estado puro. “ Van Gogh encarna o grande símbolo do artista. Ele é isso. 
Nele se desembocam vertiginosamente todos os valores do drama, da compulsividade, da eloqüência, da 
tragédia, do amor e da paixão pela arte” (BRACHER,1991:43). Toda a vida de Van Gogh é uma busca, 
envolta num turbilhão de afetos e emoções, em busca da luminosidade.  

Antero de Quental, irá produzir sonetos profundamente pictóricos, com temas 
expressionistas, tendo o sonho e o delírio como raiz, a angústia metafísica quase palpável, onde o estado 
interior do artista revela “a loucura da cor”, sonetos que fazem lembrar as telas angustiadas de Van Gogh, 
evocadoras da sensação pura. Antero, dono de uma personalidade de crente sem crença, tem na Dor um 
elemento de ressurreição em sua poesia, no sonho um meio para alcançar o mundo ideal, sempre 
acompanhado de uma grande inquietação e vigília. 
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A pintura impressionista descobre sensações que a poesia e a música também tentam 
exprimir e os seus meios de expressão se adaptam às formas da pintura. Poesia não é apenas palavra. 
Poesia é também som e imagem. Som que possui a sua própria musicalidade, mas não é música. Imagens 
que apresentam e representam, que pintam cenários, mas com tintas verbais, oníricas. Assim são os 
sonetos de Antero de Quental. 
 

2. Dos Girassóis aos Ciprestes 
 

Nada mais evidente que a existência de um tipo de parentesco entre as artes. Pintores, 
escultores, músicos, poetas, são levitas do mesmo templo. (Ettienne Sourr iau) 

 

Vincent Van Gogh continua ainda hoje, para a sensibilidade contemporânea, objeto de 
acaloradas discussões, pois a sua vida e a sua obra, intrinsecamente ligadas, constituem mistérios cheios 
de fascínio e ressonâncias trágicas. Após ter deixado a sua Holanda natal, para ir a Paris, em fevereiro de 
1886, Van Gogh trazia consigo numerosas obras, desde as mais sombrias até às luminosas e intimistas. 
Em sua bagagem, muitos desenhos de figuras e paisagens de pântanos, lagos, árvores, estradas cobertas 
de neve, nos quais a diversidade de traços prefigura a variedade de estilo de sua pintura. Traz consigo os 
rostos desfigurados e famintos dos plantadores de batatas, que ao fim desse trabalho também chegavam a 
comê-las. Ele já admirava Mill et e também reproduzia seus motivos. Impressionado desde o início de sua 
chegada a Paris pelas obras dos impressionistas, a ele apresentados pelo seu irmão Théo, aproxima-se 
sobretudo de Camile Pissarro. Daí a luminosidade de sua palheta e o contraste com as cores do seu 
período holandês.  

Nesse período em Paris, o pintor mostra uma luz viva, de cores sofisticadas, pois sob a 
influência de Georges Seurat, escolhe os toques divididos das cores reunidas segundo a lei das 
complementares. No entanto, rapidamente tende a uma tradução mais simples e mais viva da cor, 
seguindo o exemplo de seus amigos Emile Bernard e Louis Anquetin, que se inspiram no fechamento do 
chumbo dos vitrais para contornar planos coloridos vivos, admirando particularmente a “extrema nitidez” 
e “os tratos firmes”, características das figuras japonesas.  

Em fevereiro de 1888, Vincent parte para o sul da França. Chegando a Arles, entusiasma-se 
diante da luz do sol da Provença. “Que c’ést beau, le jaune!” Tomado por uma febre de criação, ele 
escreve em setembro desse ano:  

 

Num quadro eu desejo dizer alguma coisa que console como uma música. Eu quero pintar 
homens e mulheres com um não sei quê de eterno, como as antigas auréolas eram símbolo, 
e que nós perseguimos o mesmo brilho,a mesma coloração(...) Exprimir o amor de dois 
amantes pela combinação de duas cores complementares, sua mistura e suas oposições, as 
vibrações misteriosas de tons próximos. Exprimir o pensamento de uma fronte pelo brilho 
de um tom claro sobre um fundo escuro. Exprimir a esperança através de uma estrela. O 
ardor de um ser pelo raio do sol poente. (VEDOVELLO,1990:21) 

 

Sua paixão pela cor, provocada pelo sol luminoso da Provença, converte-se em uma 
pesquisa sobre a luz, pelo brilho, obtido por uma justaposição de cores puras que suprime o tom calmo, a 
harmonia do cinza, que havia prevalecido durante os seus anos no Norte. “ Agora nós temos um forte e 
glorioso calor aqui, sem vento, que me faz bem. Um sol, uma luz, que eu chamo de amarelo, amarelo 
enxofre pálido, limão pálido dourado. Que belo é o amarelo! E como eu posso ver melhor o Norte” . E 
sempre escreve a Théo, de Arles: “ Eu pintei a casa onde moro de amarelo, porque eu quero que ela seja 
para todos a casa da luz” .( VEDOVELLO,1990:22)  

A partir do amarelo e da luz captada por Van Gogh em suas obras (par tenebras ad lucem), 
poder-se-ia cogitar uma longa discussão sobre o simbolismo do seu estilo. No entanto, trata-se de um 
simbolismo atípico, porque Van Gogh está sempre ligado às coisas, à natureza, aos seres humanos. Ele 
espreita, incansavelmente, a vida interior, a emoção, para trazê-las à superfície: “Eu procurei exprimir 
com o vermelho e o verde as terr íveis paixões humanas” , diz numa carta a Théo, em 8.12.1888. E como 
não ligar o simbolismo à sua obra Le café de nuit ?  
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3. O Sol e as Estrelas 
Os sóis silenciosos e os girassóis dourados foram um dos temas mais valorizados por Van 

Gogh, cuja grande originalidade reside na combinação da sua cor e da sua luz, util izada de tal modo que, 
sem “aprisioná-la” em suas telas, ele não a espalha sobre os objetos, mas a faz deles emergir, brilhar, a 
partir do centro do quadro, de tal maneira que a luz se “libera” delas, como numa fulguração. Emile 
Bernard compreendeu bem isso: “Vincent quer pintar o sol e não os seus raios” . 

Van Gogh terá uma dedicação incansável para “clarear” a sua paleta, para captar do céu de 
Arles o brilho da luz mediterrânica, a intensa cintilância das tintas, a limpidez do timbre das cores 
empregadas até o seu estado puro. Isso implicará na realização de uma importante troca temática: a 
passagem de um simbolismo socialmente orientado, de uma compaixão real pela miséria dos 
trabalhadores, mineiros e camponeses, a um simbolismo cósmico e naturali sta, o simbolismo do homem 
só, cujos nervos tensos tornam-se mais vibrantes pelo espalhamento dos grãos que germinam, da 
vegetação pujante, cheia de seiva sob os raios agressivos do sol, das pontes sobre os calmos rios, as 
grandes superfícies de céu e água, tornam-se para Van Gogh excelentes motivos para as suas experiências 
com a cor, que nessa fase torna-se portadora da expressão individual e de uma imaginação da realidade na 
psique do pintor, reforçando a veemência da mensagem. A cor agora não pode ser só examinada 
objetivamente, mas sentida subjetivamente. 

A luz do sol e das estrelas representam os dois extremos da intensidade luminosa 
conseguida por Van Gogh, . Para ele, a noite parecia bem mais viva e ricamente colorida do que o dia. 
Isto pode ser perfeitamente verificado em seu quadro Noite estrelada sobre o Ródano (setembro de 
1888), cuja lenda diz que Vincent pintou-o com muitas velas acesas fixadas num chapéu para melhor ver 
o que fazia. 

Numa de suas cartas ao seu irmão Théo, Vincent fala das estrelas para expressar sua idéia 
sobre a morte, vendo nelas como uma ponte para o desconhecido: 

 

Os pintores – para falar só deles -, estando mortos e enterrados, falam à geração seguinte 
ou a várias gerações seguintes por suas obras. Isso é tudo, ou há ainda algo mais? Na vida 
de um pintor, talvez a morte não seja o mais difícil. Eu confesso não saber nada a respeito, 
mas a visão das estrelas sempre me faz sonhar tão simplesmente quanto me fazem sonhar 
os pontos negros representando cidades e aldeias num mapa geográfico. E eu me pergunto 
porque pontos luminosos do firmamento nos seriam menos acessíveis que pontos negros do 
mapa da França? Se tomamos o trem para ir a Tarascon ou a Rouen, tomamos a morte 
para ir a uma estrela.(...) (IDEM:22) 

 

Esta passagem da carta 506 é crucial para compreender o suicídio que pôs fim à vida de 
Van Gogh, mas pode ser analisada como elemento definidor de duas áreas: uma delas remota, desejada 
inatingível, existente no universo; outra existente neste mundo, locali zada em Arles, que inclui todos os 
aborrecimentos da vida cotidiana. 

Utili zando-se da memória e da temática da noite e das estrelas, - este é um dos poucos 
quadros em que o pintor se afasta da observação direta da natureza - Van Gogh irá produzir em Saint 
Rémy, em junho de 1889, no Hospital que irá lhe servir de estúdio e mosteiro, uma de suas obras mais 
famosas: Noite estrelada. O artista, de um ponto alto e imaginário, observa, lá em baixo, uma aldeia, 
enquadrada por motivos recentemente descobertos: à esquerda, um cipreste ergue-se até o céu, à direita 
um conjunto de oli veiras amontoa-se formando uma nuvem, e junto à linha do horizonte estende-se a 
ondulação dos Alpill es. O pináculo da igreja, no centro da aldeia, parece querer alcançar o céu, porém 
simultaneamente parece uma antena e um condutor de pára-raios. Estes motivos sugerem associações 
com o fogo, a névoa e o mar. Além disso, a força elementar da cena natural combina com o impalpável 
drama cósmico das estrelas em turbilhão. “Duas enormes galáxias enrolam-se uma na outra, onze estrelas 
gigantes com suas auréolas de luz atravessam a noite, uma lua cor de laranja imita o sol, uma larga faixa 
de luz, a Via Láctea? , atravessa-se pelo horizonte, o céu azul escuro parece agitar-se num tumulto 
vertiginoso. O universo eterno e natural embala idili camente a povoação, embora também a cerque de 
forma ameaçadora.  

A cena torna-se invulgar pela evocação sensiti va que provoca, pelo grito de angústia que 
dela se faz ouvir. As nuvens, as estrelas, a lua, rolam num céu de um azul sombrio e profundo, 
acompanhadas de um halo entontecedor. Como se fossem terríveis meteoros que se aproximam 
perigosamente da terra. A cor se associa à repetição incessante do traço, que transforma a realidade 
plausível numa visão apocalíptica.A visão antagônica que há na terra e no céu, a ambição e o esforço 
humanos de querer alcançar as estrelas, retrata a alma do artista que explode na sua nota mais alta, como 
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se sua vida inteira estivesse retratada nesse quadro. Este revela a amargura, provocada por sua solidão e 
impossibili dade de realização de sua vocação primeira – a religiosa - e a convicção de que somente pela 
arte este homem poderia compensar o seu fracasso.  

Não se encontraria melhor comentário sobre esta obra do que estas palavras de Van Gogh: 
“Quando tudo se cala, nós ouvimos a voz de Deus nas estrelas” . 

Também os ciprestes surgiram como tema em suas telas, tornando-se um motivo central. 
Estas árvores sempre verdes, pintadas com pinceladas sinuosas, elevam-se como línguas verdes 
flamejantes, dominando a composição e como se quisessem ultrapassar os limites da tela com sua 
indômita energia. No verão de 1889, Van Gogh escreve a Théo:  

 

Os ciprestes sempre me preocupam. Gostaria de fazer com eles algo como as telas dos 
girassóis, pois me espanta que ainda não os tenham feito como eu os vejo. Como linha e 
como proporção, é tão belo como um obelisco egípcio. E o verde é de uma qualidade tão 
distinta. É a mancha negra de uma paisagem ensolarada, mas a de um negro dos mais 
interessantes, dos mais difíceis de fazer corretamente, que eu possa imaginar.(...) Para 
pintar a natureza é preciso estar nela por muito tempo (VAN GOGH,1997:254). 

 

O compromisso do artista é a junção do homem, da realidade e da natureza. Sua principal 
definição de arte é exatamente essa: “L’art, c’est l’homme ajouté à la nature” – a natureza, a realidade, a 
verdade, de onde o artista recolhe o sentido, a interpretação, o caráter que ele exprime, recolhe e libera. O 
expressionismo de Van Gogh resume-se no associar o mundo dos objetos ao seu destino e impregná-los 
de sua sensibili dade pessoal; estes desistem de se conformar com sua simples aparência para se tornarem 
naquilo que o artista deseja que eles sejam, a fim de se harmonizarem com a sua alma. Van Gogh encarna 
uma problemática nova, que resolve o eterno dualismo entre o homem e a realidade, arriscando nisso a 
sua alma; isto abre-se num grito que será o primeiro signo do expressionismo.  

Outras soluções serão propostas pelos seus contemporâneos: Cézanne perseguirá a 
“pequena sensação” impressionista sob a égide da razão e reintroduz um equilíbrio do tipo clássico entre 
os dois elementos representados pelo homem e a realidade; Gauguin verá uma saída além das coisas e um 
élan visionário, e será o Simbolismo – daí o seu violento desacordo com Van Gogh, que teimava em ficar, 
ao contrário, bem no seio da realidade. Essas idéias polêmicas que ocuparam os últimos anos do século 
XIX, tão fascinantes sob o plano da história da arte e das idéias, não nos podem deixar esquecer que os 
seus protagonistas pagaram muito caro, às vezes com suas próprias vidas, a incompreensão do público, 
suportando a sua condição de marginais, de rebeldes e recusados. Assim, poder-se-ia resumir a visão da 
pintura dessa época: para Cézanne, ver é compreender; para Gauguin, ver é imaginar e para Van Gogh, 
ver é sentir.  

Sentir! Eis a palavra para designar a arte de Van Gogh. Numa de suas cartas a Théo, o 
artista revela a essência do seu trabalho e a sua visão sobre a vida e a realidade: 

 

O que é desenhar? Como o conseguimos? É a ação de abrir-se um caminho através de um 
muro de ferro invisível, que parece encontrar-se entre o que sentimos e o que podemos. 
Como atravessar este muro, já que de nada serve golpeá-lo como força? Devemos minar 
este muro e atravessá-lo à base de lima e, no meu entender, lentamente e com paciência.E 
é assim que poderemos continuar assíduos neste trabalho sem nos distrairmos a menos que 
não poderemos e não arranjemos nossas vidas segundo os nossos princípios. E isto vale 
tanto para as coisas artísticas quanto para as outras. O sublime não é um efeito do acaso, 
é preciso desejá-lo realmente. Determinar se os atos de um homem devem conduzi-lo aos 
princípios, ou os princípios aos atos, é tão difícil de saber como saber quem nasceu 
primeiro, se a galinha ou o ovo. Mas considero como uma coisa positiva e de grande 
importância que nos esforcemos em desenvolver a força do pensamento e da vontade. 
(VAN GOGH, 1997:402) 

 

Essa carta de 1882, onde Van Gogh insiste na necessidade de uma aplicação constante no 
desenho para conseguir transpor esse “muro de ferro invisível” , e sobretudo sobre a importância da 
vontade que engendra o sublime, vê-se bem a marca de seu expressionismo, antecipando-o . Sua obra será 
dedicada ao desvendamento, à manifestação do seu sentimento, com uma força que não deixa dúvida 
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sobre o fato de que será sempre de uma arte da vontade, com todas as incoerências e as deformações que 
tal escolha comporta. 

Sua obra revela a sua atitude em relação a tudo o que o cerca e o que o alimenta: o caráter 
religioso, a sua visão da natureza, a sua identificação com ela, o seu trabalho e a sua visceral importância, 
além do oferecimento de consolo aos homens, o mesmo consolo do qual sempre careceu. A mesma 
realidade que o dilacerou nutriu a sua obra, e permitiu-lhe criar um mundo novo de cores nunca 
imaginadas. 

 

4. Antero: entre a clausura e o infinito 
O mesmo “muro de ferro invisível” que Van Gogh tentou transpor em sua vida e em sua 

arte, acompanhará a trajetória poética e filosófica de Antero de Quental, líder da “Geração de 70” , em 
Portugal, inovadora dos ideários da época. Nele coexistiram o apóstolo sociali sta e o homem de moral, o 
“gênio e o santo”, como lhe chama Eça de Queirós. O espírito de Antero desenvolve-se no sentido 
revolucionário pela sua natureza de pensador, de apóstolo e de profeta. Os amigos da época afirmam que 
homens como Antero de Quental podem tornar-se os messias ou os apóstolos em quem um povo encarna 
as suas ambições e as suas esperanças e dores, ou ser desterrado para a região nebulosa das lendas. 

Para Eduardo Lourenço, “não se pode falar de Antero de Quental sem alguma paixão. (...) 
Falando nele só falamos da Literatura no sentido que ele lhe atribuiu – palavra tornada viva pela 
presença de um profundo pensamento da História e da Vida” . (LOURENÇO, 1983:121). O percurso de 
seu pensamento foi sinuoso e suas Odes Modernas, entusiastas e cheias de sol, de gritos e de sonhos do 
Bem e da Liberdade. No decorrer do caminho, o luminoso Antero será vencido pelo pessimismo, pelo “eu 
noturno” e pela descrença. Estudar o drama deste poeta e dos seus Sonetos não é apenas compreender 
uma consciência particular. Trata-se de atingir a realidade viva que é a consciência da própria 
Humanidade. 

Antero de Quental foi um ser contraditório, como pessoa e como poeta. A ambigüidade, 
sempre presente em seu pensamento, remete-nos ao clássico estudo de Antonio Sérgio (SERGIO, 1972), 
que o considera desdobrado em dois: o apolíneo e o noturno. Essa cisão perpassa a personalidade de 
Antero e se revela desde a Juvenília, colocando-o entre o culto à fé e a sua entrega ao fascínio da Razão. 
Sempre lutará contra a dualidade que atormenta o seu espírito, para encontrar a unidade almejada e nunca 
encontrada. Angústia e tensão foi o que o poeta extraiu dessa dualidade, em meio à busca de ser sempre 
coerente. O sociali smo utópico de Proudhon encontrou nele um fervoroso seguidor, sacrificando porém a 
sua formação católi ca e tradicional. Essa utopia política irá refletir-se em todos os seus caminhos. 
Semeou, inclusive, o otimismo que o fez lutar por um povo mais vibrante e menos injustiçado, por uma 
ordem mais justa e eqüitativa.  

Antero, reverso, dúbio, carregava dentro de si o pessimismo e também a doença nervosa, 
talvez o embrião do seu sentimento suicida, e desiludido com o mundo e consigo mesmo, apontou os seus 
ideais de combatente pela Justiça. A sua Revolução, antes de ser exterior, é mais um processo de 
mudança individual, afirmadora e íntima da realidade humana, na sua mais profunda autenticidade. A sua 
expressão poética está a serviço de uma grande angústia dramática, aguda, complexa e profunda, 
revelando o máximo de tensão através do máximo de simplicidade e de pureza. Essa busca de mudanças 
do querer e do pensar, do saber e do sentir, da necessidade de regenerar as pessoas e as instituições, 
desgastou as suas energias de espírito revolucionário. Porém, essa personalidade complexa aliada ao 
espírito poético fez com que produzisse uma obra provocadora de viragem na poesia portuguesa. 

Podemos definir Antero como um peregrino que se debate entre a Luz e a Sombra, entre a 
fé e a descrença. Este dualismo radical, com bases espirituais e metafísicas, denuncia não só a perda da 
unidade do “eu” , como também a incompatibilidade que se arma entre o “eu” e o “mundo” .  

 

5. Antero e a Luz 
O grande companheiro de Antero, Oliveira Martins, traça no prefácio da 1o. edição dos 

Sonetos, um perfil do poeta e uma análise da obra e afirma ser ele um poeta que “ pensa o que sente e 
sente o que pensa” . Seria necessário acrescentar: vive o que pensa. Isto representa violentar todas as 
tradições do meio poético da época.O poeta combativo, na sua fase apolínea das Odes Modernas, 
demonstra a influência de Proudhon e Hegel. Por ele próprio classificada como poesia de combate, as 
Odes assombraram a sua época como qualquer coisa nova e espantosamente arrojada, num meio 
conformista e tradicional. O poeta é o símbolo de sua geração, concretizando os sonhos dessa mocidade, 
expandindo sentimentos sociais, sob a luz afogueada de uma visão universal da Humanidade.O que 
sobressai nas Odes é o revolucionário que se esconde atrás do poeta, é a nova ponte lançada para que 
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mais tarde outros seguissem o novo trilho, a nova fonte poética, tentando mostrar um novo credo 
humanitário. Assim ele entende a poesia: “ Morram todas as poéticas do mundo mas salve-se a poesia” . 

Antero prepara-se nessa fase inicial para ser o provocador de polêmicas, estreando na 
Questão Coimbrã e depois, conduzindo as Conferências democráticas do Casino Lisbonense,dois 
acontecimentos norteadores de mudanças de atitudes filosóficas e científicas no povo português nos 
meados do século XIX. Assim se expressa Antero na carta a Antonio Feliciano de Castilho, 
desencadeadora da polêmica Questão Coimbrã, “ Bom Senso e Bom Gosto” , anunciando a função da nova 
arte: 

 

(...) o mineiro quer os braços soltos para cavar buscando o ouro entre as areias grossas. O 
piloto quer os olhos desvendados para ler nos astros o caminho da nau por entre as ondas 
incertas. O sacerdote quer o coração limpo de paixões, de interesses, para aconselhar, 
guiar, julgar, imparcial e justo. O escritor quer o espírito li vre de jugos, o pensamento 
li vre de preconceitos e respeitos inúteis, o coração livre de vaidades, incorruptível e 
intemerato. Só assim serão grandes de fecundas as suas obras; só assim merecerá o lugar 
de censor entre os homens, porque terá alcançado, não pelo favor das turbas inconstantes 
e injustas, ou pelo patronato degradante dos grandes e ilustres, mas elevando-se 
naturalmente sobre todos pela ciência, pelo paciente estudo de si e dos outros, pela 
limpeza interior de uma alma que só vê e busca o bem, o belo, o verdadeiro. Este é o 
escritor, o poeta, o apóstolo. (...) (QUENTAL,1990:50)  

 

A “revolução” de Antero é niveladora e procura destruir um passado de tiranias, buscando 
novos caminhos, deixando para trás velhos cultos. Por mais doloroso que fosse, seria necessário passar 
por cima do cristianismo, que fora até então o seu arrimo e sossego, e que agora torna-se necessário 
substituir por algo que lhe permita alcançar algo mais além, a uma luz maior. Esta opção nunca deixará de 
ser o seu conflito interior. Sua missão agora era tornar a poesia arma de combate, desvendando os 
embustes e hipocrisias da velha sociedade burguesa. Terá que enfrentar a vida apenas com fé na 
fraternidade humana e na redenção pelo Amor.  

 

Sim, um eterno tempo e ara santa, 
Com mil cultos, mil diversos modos! 
Mil são os frutos, e é uma planta! 
 (...) Mas dá lugar a todos a Cidade, 
Assente sobre a rocha da Igualdade 
Enquanto vais abrindo, 
Sobre o ninho onde choca a Unidade, 
As tuas asas d’águia, ó liberdade! (QUENTAL,1989:45) 

 

Não basta predicar a Revolução em versos. Sociali sta, humanitário, convicto do 
rejuvenescimento da Humanidade pelo proletariado, a sua consciência moral exigiu-lhe a ação no terreno 
onde a luta social é mais sentida. Em 1866, com vinte e três anos, vai a Paris para ser tipógrafo da 
Imprensa Nacional, apesar de sentir-se dividido, pois, como dizia, “a natureza em mim é conservadora, só 
o espírito é revolucionário” . Com atitudes antagônicas, insiste em sondar o povo francês, as suas 
estruturas econômicas e sociais. De volta a Portugal, vai ser o co-organizador do primeiro partido que se 
quis operário e sociali sta. É um intelectual que luta por um país inserido numa República Democrática 
Federativa Ibérica. Um grande sonho irrealizado. Depara-se com a incompatibili dade entre as suas 
crenças na justiça e na liberdade e as teorias naturalistas ( a postulação implícita na pregação sociali sta da 
irresponsabili dade moral dos indivíduos face à responsabili dade da sociedade como um todo), abandona a 
vida política. 

No século do Positi vismo, em que a Cultura estava envolta num deslumbramento pelas 
inovações recentes da ciência, a mensagem metafísica de Antero assume relevo singular. Anteviu dois 
caminhos fecundos na evolução do pensamento contemporâneo: o valor circunscrito mas real das ciências 
e o valor imprescindível da metafísica. Por um certo período de sua vida, esteve inclinado para a idéia da 
Razão coletiva, mas sempre ligada a um espirituali smo de sua índole. “Razão, irmã do Amor e da Justiça 
/ Mais uma vez escuta a minha prece” . 
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Para um poeta como Antero, a filosofia deve ser o lugar de encontro da metafísica e das 
ciências. A sua metafísica é caracterizada por um pandinamismo psíquico, cujas raízes estão em Leibniz, 
da concepção da continuidade do Ser, de Eduard Hartmann e do panlogismo de Hegel, pela conversão da 
Idéia em Espírito. Segundo Antero, todas essas concepções conferem à existência um sentido profundo, 
em que a razão e o coração coincidem. Mais tarde, encontrará a forma de afirmação da intensidade da 
vida em Schopenhauer. Esta personalidade combativa, numa primeira hora, tentada a mudar o 
pensamento de seu país, será gradativamente modificada por uma crosta de pessimismo e angústia, fruto 
do conflito travado entre as suas duas faces: a “aparentemente” luminosa, do seu “apostolado social” e a 
noturna, como demonstra a maior parte dos seus Sonetos, por ele considerados as “dores d’uma 
inteligência”. Da sua “missão” revolucionária salienta-se o soneto A um poeta: 

 

Surge et embula 
Tu, que dormes, espírito sereno 
Posto à sombra dos cedros seculares, 
Como um levita à sombra dos altares, 
Longe da luta e do fragor terreno, 
 
Acorda, é tempo! O sol já alto e pleno, 
Afugentou as larvas tumulares... 
Para surgir no seio desses mares, 
Um mundo novo espera só um aceno... 
 
Escuta, é a grande voz das multidões 
São teus irmãos, que se erguem! São canções... 
Mas de guerra... e são vozes de rebate! 
 
Ergue-te, pois, soldado do Futuro! 
E dos raios de luz do sonho puro, 
Sonhador, faze espada de combate! (QUENTAL,1985:102) 

 

Como uma convocação à luta, o poema é uma louvação ao combate mítico, utilizando o 
sonho como arma. No poema está presente uma antinomia interior, o conflito entre o “sonhador” e o 
“soldado do futuro” : a luz e a sombra (o sol, alto e pleno e as larvas tumulares). Exprime-se no soneto o 
apelo a uma santidade nova, revolucionária, constantemente unida aos símbolos da Razão, da luz, do sol. 
O poeta propõe-se cumprir a sua missão profética de revelar o futuro e converter a sua poesia em “arma 
de combate” . O espírito que dorme é convocado à luta. O antagonismo das imagens, as expressões 
“sombras dos altares” , “ larvas tumulares” são contrapostas a “sol alto e pleno” , “mundo novo” , “voz das 
multidões” , “raios de luz”, “espada de combate” , fazendo nascer a idéia da luta, da renovação que 
transforma o mundo.  

 

6. Antero e as Sombras 
Será através do soneto de cunho filosófico que Antero revelará as suas ansiedades 

espirituais e metafísicas, no mundo das sensações de forma, de cor de dos sentimentos. O “coração 
indomado” , descrente das velhas formas religiosas, terá presente na sua trajetória humana e poética a 
eterna busca do Infinito. Esse drama espiritual não o deixará, provocando nele a duplicidade temida, o 
medo da loucura, herança dos seus ancestrais, ora a Razão dominando o crente, ora a alma religiosa e 
sedenta do Absoluto abafando o espírito do pensador racional. Já no início, nas Odes Modernas, no 
Antero “ luminoso” , pode-se perceber o dilema que começa a dilacerá-lo e que só terá termo no gesto 
extremo do suicídio. 

Como poeta, Antero apresenta-se dramático e contraditório: ora embevecido ou 
sentimental, ora ironicamente satânico ou necrófilo de sua própria morte e da visionária hecatombe 
universal; ora desesperado, ora estóico ou asceta; ora empolgado por uma nova mística, panteísta, budista 
ou neocristã, influenciado por Leibniz, Kant e pelos humanitaristas do meio-século – Vitor Hugo, 
Michelet e Hegel – e também marcado pelo pessimismo metafísico de Schopenhauer e Hartmann. Temos 
nos Sonetos, a instalação da descrença e do ceticismo e paralelamente, o amadurecimento da linguagem 
poética, onde o poeta substitui o tom declamatório das Odes Modernas por uma linguagem mais 
discursiva, marcada por um tom reflexivo, predominando o jogo das imagens e metáforas. 
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É nesta obra da maturidade que se reflete o “duplo” em Antero. O “noturno” ergue-se, 
agiganta-se e tenta soterrar o Antero “ luminoso” das conferências, das polêmicas, das idéias sociais 
redentoras, da liderança de toda uma geração. Este “duplo” revela-se num eterno movimento de fluxo e 
refluxo, que nos traz as duas faces do mundo anteriano: o profano e o sagrado, ambos marcados pela 
tensão de dois mundos distintos e inconcil iárveis. Esses dois mundos transformam-se em dois grandes 
momentos em sua obra: o primeiro, onde se faz presente o dogmatismo ou a crença num valor absoluto, 
do qual talvez derivem todos os demais valores; depois, o ceticismo ou a abdicação de sua crença, 
substituída pela incerteza, a dúvida, o relativismo. Duas maneiras de ver o mundo, aceitá-lo e rejeitá-lo. 

A Noite, a Morte, a falta de Unidade do Ser, estes são os temas de sua poesia. Poder-se-ia 
considerar essa obra como sendo a crônica de uma morte anunciada. O conflito do “pensar” e do “sentir” 
coloca-se entre o poeta e a realidade. Através do “olhar”, e da dialogização constante, da trama imagética 
dos seus sonetos e também dos “poemas lúgubres” , o poeta aborda questões invencidas de alteridade e 
identidade. Como no soneto No Turbilhão: 

 

No meu sonho desfilam as visões, 
Espectros dos meus próprios pensamentos, 
Como um bando levado pelos ventos, 
Arrebatado em vastos turbilhões... 
 
Numa espiral, de estranhas contorções, 
E donde saem gritos e lamentos, 
Vejo-os passar, em grupos nevoentos, 
Distingo-lhes, a espaços, as feições... 
  
-Fantasmas de mim mesmo e da minha alma 
Que me fitais com formidável calma, 
Levados na onda turva do escarcéu, 
 
Quem sois vós, meus irmãos e meus algozes? 
Quem sois, visões misérr imas e atrozes? 
Ai de mim! Ai de mim! E quem sou eu? (QUENTAL,1985:124) 

 

O elemento mais característico do poema é constituído pela oposição de duas entidades: o 
eu sujeito do discurso e as visões ou “espectros” que povoam o espaço do sonho. A dualidade que existe 
entre o eu poético e o seu mundo exterior (o eu que observa e o que é observado) denota uma 
exterioridade, suportando um olhar que contempla e ao mesmo tempo é absorvido pelo objeto de sua 
contemplação. Há um desdobramento do sujeito, caracterizado por um movimento ascendente – “como 
um bando, levado pelos ventos” , um eixo horizontal – “desfilam”, um eixo vertical – “ levado, 
arrebatado” , formando uma figura heli coidal conotada com uma idéia de violência e confusão – vastos 
turbilhões. A exterioridade do sujeito em relação a si mesmo é confirmada pelo olhar que tenta 
estabelecer um elo de comunicação com seus pensamentos. 

Toda a estrutura expressiva do soneto revela a angustiante perplexidade do Homem perante 
o mistério de si mesmo, através de um binômio de forças de diferente intensidade. O olhar, ato puramente 
reflexivo e instrumento de conhecimento, surge como sujeito incapaz de identificar e se relacionar com o 
“objeto” ora desidentificado. Esse desdobramento do ́ eu sujeito’ em ‘eu objeto’ conduz ao total eclipse, à 
sua dissolução. Esse dualismo inconciliável é a base da problemática anteriana. 

No poema lúgubre “ Hino da Manhã” , o poeta segue a mesma estratégia usada nos sonetos 
pessimistas. O início é entusiasmado, o poeta dirige-se à “casta e alegre madrugada” , mas num súbito 
golpe, toda a exaltação gratulatória se dirige à Noite romântica, “ imagem do Não-Ser” . O poeta 
amaldiçoa a manhã clara, “ mãe da vida e mãe da Ilusão” , símbolo da mentira universal. Este poema é 
considerado uma apóstrofe tão eloqüente e autêntica que o colocam no patamar de algumas canções 
camonianas e da pessoana Tabacaria. O Hino da Manhã revela-se o mais provocativamente negador de 
tudo o que se espera e o pensamento apolíneo do poeta exaltara. “ O mais desesperado dos seus poemas – 
e talvez o mais bonito – destrói uma a uma, como uma espécie de raiva triste, todas as flores da ilusão, 
todas as esperanças que o nascimento do dia traz à alma humana” ( LOURENÇO, 1983:143). Na alma 
de Antero entrechocaram-se as mais variadas tendências, heranças de um século “divorciado de Infinito” , 
num tempo conturbado que o faziam sentir sempre exilado onde quer que se encontrasse. Ao seu amigo 
Alberto Sampaio, Antero citava, em 1882, quando da loucura do seu irmão, a frase de Horace Walpole: 
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“A vida é uma comédia para aqueles que pensam e uma tragédia para aqueles que sentem. - Eu 
desgraçadamente, sou dos últimos e essa sensibilidade e humor trágico tem torturado e há-de torturar 
até ao fim a minha existência” . (MAGALHÃES,1998:111) 

 

7. Arte e Destino 
Tanto Van Gogh quanto Antero de Quental desenvolveram em sua produção artística uma 

obra epistolar invejável. Antero reúne nas Cartas, uma correspondência aos amigos e parentes com mais 
de setecentos exemplares, além dos que se perderam, onde se pode analisar a evolução do seu pensar e do 
seu sentir, e nos permitem reconstituir a fisionomia psicológica e filosófica do seu autor. Van Gogh, em 
suas Cartas a Théo, descreve as suas obras, a formulação do seu complexo e avançado pensamento 
estético, bem como a evolução de sua própria loucura. Aliás, o medo da loucura é também o ‘monstro’ a 
ser enfrentado por Antero, durante toda a vida. 

Podemos observar a obra de Antero como luminosa e noturna, a luminosa que acreditamos 
ser a “coroa” que Eça de Queirós, postumamente depositou na fronte do Príncipe da Mocidade, como 
Antero era considerado em Portugal, na metade do século XIX. Obra curta: as Odes Modernas e os 
Sonetos, um número considerável de ensaios e reflexões de ordem histórica, literária e sobretudo 
filosófica. Pouca coisa, mas essencial para o seu país e para a Arte da Poesia e para a prosa de idéias. 

Também é possível analisar a obra de Van Gogh, tão singular como nenhuma outra, que 
ousou a síntese como nenhum outro artista dos tempos modernos. Arte e vida são uma unidade. A sua 
expressão: a cor como espírito, a linha como princípio de ação, a composição como lugar para os 
sentimentos. Realização e solidão, harmonia e desassossego, amor e desalento permanência e 
efemeridade, são os temas que ambos desenvolveram, num mesmo tempo histórico mas com uma grande 
distância a separá-los, apesar de trilharem caminhos semelhantes.  

As obras destes dois artistas permite-nos fazer um retrato biográfico, mesmo porque, nos 
dois casos, a biografia não pode ser desprendida da obra. Em ambos, a busca de identidade, o sacerdócio 
à obra e a procura consciente da perfeição constituem características dominantes. Os retratos que 
conseguiremos fazer será bem semelhante aos pintados por eles mesmos, Van Gogh com tintas pastosas, 
em tons que vão do verde ao azul, do amarelo ao marrom, nos muitos auto-retratos de olhos 
extraordinariamente angustiados, a olhar o âmago da realidade e atravessando-a. Antero, perguntando-se 
desesperadamente, Ai de mim! Ai de mim! E quem sou eu?, pintando-se em sonetos como Solemnia 
Verba, onde o seu coração é o seu interlocutor, e lhe responde que “ viver não foi em vão, se é isto a vida/ 
nem foi demais o desengano e a dor” . Parece que a infeli cidade que ambos experimentam e que refletem 
em sua arte é a nossa infeli cidade, a busca que sempre os norteou é ainda a nossa busca. Não foi a Poesia 
que desesperou Antero. A poesia não desespera poetas. Nem a Pintura a Van Gogh, pois ela era a sua 
grande redenção. O que os matou foi a realidade. Como eles a interpretaram, o absurdo histórico que os 
cercava. Ambos fracassaram aparentemente em todos os seus projetos de Justiça, de Ideal, de ordem 
social. No entanto, os seus rostos de pele clara, seus cabelos ruivos – incrível acaso! – os seus olhos azuis 
de profetas do futuro, um com tintas e terebentina e acessos nervosos, outro com palavras, discursos 
filosóficos e abulia, ambos sonhadores e construtores de um mundo de mais beleza, não estão escurecidos 
pelo sofrimento e pelo gesto extremo do suicídio. São rostos inesquecíveis de sonhos que se 
concretizaram na arte, na eterna arte que nos enche de um silêncio devoto diante daquilo de maravilhoso e 
terrível que o homem pode desvendar.  

 

RESUMO: Os caminhos artísticos de Van Gogh e Antero de Quental, a pintura expressionista e a poesia 
metafísica nos meados do século XIX, são o nosso objeto de estudo. A sua trajetória, a luta pela arte e 
pela expressão, utilizando-se da luz e da sombra, elementos literais e metafóricos essenciais para ambas 
as artes, são os pontos fundamentais deste artigo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Pintura; arte; luz; sombra 
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Cumprimento os colegas da diretoria da ABRAPLIP pela dedicação com que se 
empenharam na tarefa de organização deste evento. Particularmente agradeço pela oportunidade de 
diálogo sobre pesquisa acadêmica com comunidade que certamente conta com horizonte e repertório 
diferentes dos meus interlocutores habituais, a saber, leitores da produção literária brasileira e 
historiadores. Diante do convite para participação com que me distinguiram, busquei um assunto que não 
perdesse de vista a temática do encontro, cuja formulação – Imaginário: o espaço do não-real – alcança 
tão alto teor de sujestividade. Busquei atender também o tema da sessão, “A Viagem sem Fronteiras” , e 
concomitantemente tentei uma abordagem que me parecesse ter potencial para vir a se constituir 
efetivamente em espaço de troca de experiências de leitura. Somando essas intenções à condição de 
professora de literatura brasileira e pesquisadora que há vários anos vem se dedicando à ficção histórica, 
várias linhas de recorte foram se delineando. A despeito de não ser raro nos depararmos com cerrada 
argumentação afirmando ser impróprio para a pesquisa acadêmica dedicar-se à produção recente, 
apontando razões que não vem ao caso lembrar, seja para subscrevê-las seja para rejeitá-las, porque 
conhecidas de todos nós, insisto que tal objeto de estudo nos cabe também, por motivos que também não 
é o caso de encarecer agora, mas adianto que não são de natureza exclusivamente estética. Até porque 
deixamos para trás a crença na possibili dade de isolarmos reali zação estética de qualquer fundo cultural. 
Daí a eleição de dois textos – uso deliberadamente esse termo mais genérico, textos – bastante recentes: o 
romance O Desejado: a fascinante história de Dom Sebastião (Ediouro, 2002), de Aydano Roriz e a 
biografia Nau capitânea: Pedro Álvares Cabral, como e com quem começamos (Record, 1999), de Walter 
Galvani. 

Traço as linhas gerais do cenário em que pretendo inscrevê-los. A ficção histórica 
experimenta extraordinário surto desde as últimas décadas do século XX, em algumas manifestações 
alcançando realizações inquietadoras, como cabe às manifestações culturais que alcançam o estatuto de 
artísticas, vitalidade essa que não está circunscrita às fronteiras nacionais e não dá sinais inequívocos de 
arrefecimento. Certamente não permanece inalterada, quer em termos temáticos, quer em termos de 
opções narrativas, quer em termos de concepção quanto a o que é histórico, bem como quanto ao conceito 
de ficcional. Limites, intercâmbios e superposições entre discursos são cada vez mais difusos e fluidos, 
fazendo com que o leitor seja incitado a estabelecê-los ou se sinta à vontade para abandoná-los de vez. 

Em trabalho em que procurei refletir sobre as características da ficção histórica brasileira 
das duas últimas décadas do século XX, chegando a ensaiar uma classificação resultante, em última 
instância, dos temas abordados com maior freqüência, observei algumas insistências que se adensaram no 
final do período. Com obras sobre a temática convencional de romances históricos – lutas armadas e 
personagens históricas oficiais – concorrem aquelas que focalizam o cotidiano, os anônimos no registro 
histórico e as de resgate da história literária, neste último caso seja via período determinado, seja via 
eleição de uma personagem da história literária, seja via paródia, opções não excludentes. Quanto aos 
procedimentos narrativos, destaca-se a pluralidade de modalidades discursivas, ou melhor, a explicitação 
quanto à consciência dessa variedade, já apontada por teóricos de diversas extrações como o traço mesmo 
do gênero romanesco. Consciência essa que não é prerrogativa da ficção histórica, uma vez que sua 
presença é marcante no conjunto da criação contemporânea, o que me permite concluir que atribuir estas 
ou aquelas características à ficção histórica recente decorre da eleição do objeto de estudo, do recorte que 
fiz, recorte esse que deve ser assumido antes de qualquer coisa como temático. Assim, isolar uma fatia 
das demais formas romanescas da contemporaneidade é uma opção que não deve ser tomada como 
decorrente do próprio material, mas da opção de investigação. Foi nesse experimento de estabelecimento 
de uma tipologia que cheguei a uma categoria que denominei “Olhar além das fronteiras nacionais”, ainda 
incipiente naquele momento de corte, limitado às décadas de 80 e 90,  mas já tendo em vista títulos que 
começavam a circular no momento da pesquisa. Sem perder de vista que arroubos classificatórios não têm 
finalidade em si, são apenas instrumentos na busca para entender o funcionamento dos textos, fiz esta 
retomada para se perceber em que quadro inscrevo as duas obras de que ora me ocupo. Talvez seja o que 
hoje se deva chamar meu “ lugar de fala”. 

 
 
Começo pela descrição dos elementos para-textuais do romance, aqueles que chamam 

nosso olhar e determinam que nos detenhamos em livro do qual não tivéramos notícia alguma. O 
Desejado apresenta desde a capa a concepção de história que preside a composição: em fundo escuro 
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reproduzindo as linhas de um medalhão, destaca-se a figura do rei-criança, a solenidade criada pela pose e 
pelo volume e detalhamento das vestes contrastando com a juventude e a claridade das feições. A cabeça 
de um cão de caça completa o cenário. É evidente tratar-se da reprodução de uma pintura, o volume não 
traz a informação. Na última capa estão as efígies dos ancestrais do herói, além de repetir a dele próprio, 
todos identificados por nome, condição real e país, ano de nascimento e morte. Subtítulo, texto e dados 
sobre o autor têm funcionalidade como promotores de venda. Na primeira orelha, o eu autoral diz de 
outro projeto de romance cuja pesquisa histórica acabou conduzindo a este, pelo desafio de buscar a 
resposta à pergunta “o que teria acontecido” a Portugal para, da rápida ascensão que experimentara nos 
anos precedentes, ter chegado a decadência tão acentuada na segunda metade do século XVI. A última 
orelha apresenta dados biográficos do autor e informações sobre sua produção, classificando-o como 
“historiador de fim-de-semana” e atribuindo à prática jornalística a insatisfação com “apenas uma versão 
dos fatos” . Nas primeiras páginas e naquelas intermediárias de capítulos aparecem reproduções parciais 
do que vou generalizar como mapas da época. As últimas comportam iconografia variada, com retratos, 
vistas parciais, “Portada da primeira tradução de Os Lusíadas” , enfim ilustrações da época, coloridas ou 
não, na reprodução empregando-se técnica em que todas as páginas têm a aparência de trabalhos em 
grafite ou a carvão. Deve-se observar ainda: a apresentação de bibliografia final; o modo de compor notas 
de rodapé, que informam o leitor quanto às casas imperiais e à genealogia da nobreza européia da época, 
situam as ações em coordenadas geográficas atuais e comportam também significado de palavras pouco 
triviais hoje. Cabe destacar também, dados os propósitos desta leitura, observação constante da 
dedicatória, que dá conta do rigor da pesquisa, ao referir a tarefa de “garimpar material na Bélgica, 
Espanha e Portugal” . Nestes elementos para-textuais apreendem-se concepções que presidem a figuração 
da história, ou melhor, da ficção. Nesta altura, quase nos esquecemos que estamos diante de texto 
apresentado como romance, isto é, romance histórico.  

Entremos enfim no romance. No “Prólogo” , de uma página e meia, mais de uma voz já se 
faz presente. O primeiro parágrafo, com uma onomatopéia marcando o registro descritivo oral, “O 
zunzunzum começou...” , o leitor acompanha a difusão, em Lisboa, da notícia da derrota em Alcácer 
Quibir. Duas falas, apresentadas na forma convencional de diálogo, atribuídas a “um” e a “outro” , 
reforçam a construção do espaço popular. No parágrafo que se segue, mais longo, predomina o gerúndio, 
acrescido de “ao que se dizia agora”, presentificando a ação ao mesmo tempo em que dá a extensão do 
alcance da tragédia. O próximo parágrafo, todo em negativa (pior, ninguém, não. p. 9), focali za o 
desaparecimento do rei, concluindo com um período constituído apenas por um verbo: “Sumira.” Na 
seqüência, superpõem-se referências ao rei em epítetos que o quali ficavam, sempre em itálico, buscando 
reforço da grandeza na voz poética – “Logo ele, Novo Temor, de quem Camões dizia que os inimigos se 
ofereciam em sacrifício para não sofrerem à sua mercê” – e na voz popular – “O Sublime Rei, que o povo 
idolatrava e acreditava ter poderes quase divinos” (p. 10), de modo que o reconhecimento da grandeza 
aparece nos dois planos da cultura. O recurso de períodos curtos reaparece na conclusão do parágrafo, 
com efeito cumulativo: “ ... desaparecera. Extraviara-se. Evaporara sem deixar vestígio.” O período 
seguinte é o da esperança, ou melhor, da recusa em reconhecer a inevitabili dade do desastre, na voz que 
não é de ninguém porque é de todos, em que o rei é alçado à altura do filho de Deus: “ ...acontecera ao 
Messias do Reino o mesmo que a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ocultara-se por uns tempos para, um belo 
dia, ressurgir das brumas...” (p. 10) De recortes destes dois parágrafos construir-se-á o último parágrafo 
do último capítulo, fechando o tempo narrativo, que se abre no Capítulo 1, de modo a estabelecer a 
ligação temporal do flash-back de vinte e quatro anos (1554-1578) que constituirá a narrativa anunciado 
no fechamento do prólogo, que encarece o significado daquele rei para o povo português: “Ninguém 
nunca foi tão desejado [itáli co do autor] quanto ele.” (p. 10) 

O título do primeiro capítulo, “Lisboa, vinte e quatro anos antes” (os demais serão iniciados 
apenas pelo número, totalizando 58), antecipa procedimentos que serão adotados na narração e 
consciência dos problemas de narrar: jogo entre temporalidade, espacialidade e ordenação dos fatos. Via 
de regra, o leitor presentifica uma situação, um momento, que leva uma personagem ao passado, 
preferencialmente pela via da memória dessa personagem, muitas vezes em recurso próximo ao fluxo de 
consciência, embora eventualmente sem disfarce para a incursão explicativa. Assim, em flash-backs mais 
ou menos longos, em alternadas faixas temporais, tomamos conhecimento do passado que determinou 
aquele estado de coisas, dados esses que não estão circunscritos ao espaço português, alcançando várias 
casas reais européias, cujo centro, naquele momento, era o Imperador Carlos V, do Sacro Império 
Romano-Germânico. 

Reis e rainhas, príncipes e princesas, todos são apresentados de modo a marcar-lhes os 
encargos e obrigações do ofício, mas sem sombreamento da dimensão e das limitações humanas. Assim, 
aquelas características e ações que nos indivíduos comuns têm repercussão nas suas próprias vidas, 
alcançando no máximo aqueles que lhe são próximos, nos descendentes de casa real determinam o 
relacionamento das nações. Nesse nível os dramas íntimos podem determinar a paz ou a guerra. Nem por 
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isso são menos mesquinhos, menos movidos por paixões, mais heróicos, mais equili brados do que 
costumam ser as pessoas em geral. D. Sebastião não surge inopinadamente. Há uma história familiar e 
cultural a condicioná-lo, somada a circunstâncias biológicas que, se não são acidentais, resultam de tais 
cruzamentos de linhas e variantes, que é o mesmo que resultassem do acaso. À condição de filho único 
que nasce pouco depois da morte do pai, representando a última esperança de continuidade não apenas de 
uma família, mas de uma dinastia real,  de uma mãe para quem as dores do parto não serão sucedidas 
pelas esperanças e ilusões dessa condição, optando por voltar à origem, mas cabendo-lhe viver entre o 
papel de princesa-regente da Espanha e religiosa, caminho que busca para castigar as forças da 
sensualidade e culminam em irremissível divisão do ser, soma-se um estigma físico: o hermafroditismo 
congênito. Daí superporem-se na sua educação, que pelas condições históricas da nação já deveria 
comportar formação militar, políti ca e religiosa específicas de difícil ajuste, a noção de missão conjugada 
à negação do conhecimento do próprio corpo. Ao jovem descendente de linhagens em que os arroubos da 
sexualidade não constituíam uma exceção (vários registros de lances de recordações das personagens 
insistem nesse dado), era preciso impor não apenas o comedimento, mas a impossibili dade mesmo de 
tomar consciência da própria excepcionalidade, de modo a não lhe perturbar o desempenho que a história 
lhe reservava. Some-se a convivência, nos primeiros anos com o avô benevolente (D. João morre quando 
o principezinho conta 3 anos), de uma avó que manobra com maestria as armas que estavam ao alcance 
das mulheres que não se contentavam em exercer, além da função de reprodutoras, papel decorativo,  
disputando influências e o exercício do poder com o cunhado religioso (D. Henrique) e com o mais 
próximo amigo do marido (Conde de Castanheira), e evidentemente com educadores e cortesãos que 
sabiam quanto poderia significar para suas aspirações e carreiras as boas graças do futuro rei. Havia ainda 
o reforço do olhar do povo, que transferia todas as esperanças para a nova era que haveria de vir, 
resgatando o passado glorioso, sentindo-se partícipe desse tempo, como se a essa classe não estivesse 
reservado desde sempre o sacrifício. 

Dessa conjugação só poderia resultar uma criança com uma auto-imagem totalmente fora 
de foco, voluntariosa e prepotente, mas sabendo ceder quando era impossível impor sua vontade, 
travestindo essa limitação com a aura da sabedoria. São as decisões desse indivíduo, antecipadas em 
várias passagens ao longo de seu percurso até a vida adulta, que determinarão o desastre de Alcácer 
Quibir. O sacrifício era a única solução para essa figura. Buscá-lo de modo a originar um mito foi o que 
restou como opção à personagem. É aí que o romance questiona alguns dos dados estabelecidos, 
subvertendo o que era entendido como a ordem. Com isso não estou propondo que se revelam caminhos 
não percorridos pelo conhecimento histórico. A particularidade é que o desenrolar dos fatos e suas 
motivações podem ser apresentados como verdade, pela sua condição de verdade ficcional. Assim, cada 
diálogo privado nesta ou naquela câmara palaciana, seja expondo questões diplomáticas reservadas ou 
detalhes da vida íntima, pode ser presenciado pelo leitor voyeur, e mais, seu acesso não é interdito nem 
aos pensamentos e até às sensações mais secretas. Daí surgir outra realidade, ou melhor, a realidade 
factual não se alterar, mas se refletir em múltiplas faces, em uma espécie de jogo de espelhos, surgindo 
mais e mais contornos que se iluminam e se sombreiam conforme a posição do olhar. 

O enredo é construído com  habilidade de romancista de aventuras, circulando entre 
peripécias e distensões, visando o ali ciamento de um leitor mediano, se por esse adjetivo entendemos um 
leitor com alguma inserção na cultura erudita, mas que não está exigindo um texto que exija o exercício 
de desvelamento de camadas consecutivas de significação Como um roteiro cinematográfico detalhado, a 
câmara movimenta-se à vontade no tempo e no espaço, se afasta e se aproxima, apresenta panorâmicas 
externas nos momentos de viagem e de batalha, invade corredores e salas do palácio surpreendendo 
diálogos reveladores em curso, posiciona-se em closes que desvendam segredos no registro de um olhar. 
Nem sempre a preocupação com a informação histórica deixa de constituir um entrave. A súmula da 
história de Portugal resulta em certo artificiali smo no plano ficcional. Ouvimos, junto com o 
principezinho, o relato da constituição da nação e de seu percurso até aquele momento, na voz de um dos 
preceptores. O grau de integração não logra atingir patamar que torne a costura invisível, ainda que as 
intervenções do ouvinte sejam exploradas para enriquecer o desenho de seu perfil . O povo ocupa a cena 
várias vezes, mas não se constitui como contraponto à esfera real. Sua presença se faz sentir sobretudo 
pela repetição dos versos do sapateiro Bandarra. É sempre a turba, que exige ser ouvida, mas se presta ao 
engodo, se deixa manipular, distraída por um auto de fé ou por uma execução com requintes de crueldade, 
a modo de exemplaridade.  Nada é subtraído ao leitor. Seu trabalho mais apurado será o de apreender, na 
ironia bastante explícita que se instaura nas frinchas da superposição de discursos, outras possibili dades 
de verdade inscritas na própria história factual. A voz da crônica histórica, que aparecera 
parcimoniosamente ao longo da narrativa, se impõe no Epílogo, para completar a trabalho de 
desmitifição. Afirma-se não só a certeza da morte do rei, mas até mesmo as circunstâncias de resgate dos 
despojos. 
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A leitura se faz aqui a contrapelo da cronologia, quer em relação ao tempo representado, 
quer quanto à época de publicação. No texto ficcional cremos nos sentir mais à vontade, posto seja nosso 
objeto habitual de trabalho. Já aquecidos, adentramos o outro texto, Nau-capitânea, já agora chamado em 
favor de nossa hipótese quanto à articulação de elementos do discurso histórico com o ficcional. Como 
estou encarecendo a importância de romper condicionamentos de modo a se estabelecerem novos acordos 
de leitura para dar lugar ao desli zamento de fronteiras, faço agora também a descrição física do li vro. Na 
capa destaca-se um mapa ilustrado do Brasil, corrente nos tempos coloniais, e mais duas imagens, um 
busto do herói e a caravela que celebrizou os portugueses à época dos descobrimentos, imagem encimada 
pela indicação “biografia” . O título se desdobra em três estágios. O primeiro, já citado, terá sido, pela 
perspectiva adotada na narrativa, o que em termos machadianos poderíamos considerar a “alma exterior” 
que acompanhou o herói desde o descobrimento do Brasil até sua morte, herói cujo nome – Pedro Ávares 
Cabral -constitui o segundo estágio ou o primeiro subtítulo. Finalmente, a frase “como e com quem 
começamos” indica o motivo da escolha e a perspectiva do biógrafo, assumindo o ponto de vista do 
Brasil. A última capa, convencionalmente reproduzindo comentários da grande imprensa quanto do 
lançamento, não acrescenta nada para a perspectiva desta leitura, exceto talvez dar indicação de como 
despertou interesse de público bastante eclético. Mas a confirmação desse juízo dependeria de buscas de 
outra ordem. As orelhas, em texto assinado por Edmilson Rodrigues, identificado como “Subcoordenador 
de ensino do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura – PUC – Rio” , o autor é incluído 
entre os que se deixaram seduzir por essa personagem, “não só pela anulação de sua figura em Portugal 
após a grande descoberta do Brasil, mas também pelos constantes elogios feitos a ele em vários países da 
Europa”. Das informações biográficas que fecham o espaço quero destacar a profissão: jornali sta. A ficha 
catalográfica registra o código 900, remetendo a obra para as estantes de história, da mesma forma que as 
entradas de os assunto: “1. Cabral, Pedro Álvares, ca. 1467-1520? 2. Descobertas geográficas 
portuguesas. 3. Portugal – História – Período de Descobertas, 1385-1580. 4. Navegadores portugueses” . 
Extensas notas explicativas, cronologia do biografado e bibliografia apontam também na direção da 
pesquisa histórica.  

Para finalizar as informações sobre os dados para-textuais que interessam a este enfoque, 
deve-se considerar ainda que uma nota ocupando uma página, nomeando as instituições que auxil iaram o 
“projeto de pesquisa que resultou neste trabalho” (s.p.), e o texto de abertura, que ocupa oito páginas, 
assinado pelo autor, sob o título “Uma navegação” , remetendo não à matéria da narrativa, mas ao 
processo de pesquisa. O relato do percurso da pesquisa é minucioso, contemplando os propósitos iniciais 
e toda a trajetória, que inclui leitura exaustiva de historiadores, exame de documentos convencionais, 
viagem à Europa, passando pela Espanha, França e Itália e prolongada permanência em Portugal, 
freqüentando museus e bibliotecas, e também os cenários dos fatos históricos, para visitar os monumentos 
em honra do herói em sua terra natal, como para registrar experiências do tipo: “Uma gaivota que 
grasnava com desespero sobrevoou nossas cabeças em Lagos, lembrando quantas vezes isto ocorrera com 
os navegadores que deixavam a terra portuguesa.” (p. 16) Explico o nossas, poupando explicações sobre 
algumas opções da citação que segue: o trabalho todo é acompanhado pela pessoa que merece a 
dedicatória, Carla I. Irigaray, identificada como “mãe’ desta idéia, aliada, cúmplice e crítica” . O último 
parágrafo antecipa o que quero particularizar como procedimento. Rendo-me à citação, ainda que longa e 
truncada, porque a paráfrase não diria melhor:  

 

Finalmente, algo se deve esclarecer sobre a liberdade tomada sobre o protagonista desta 
história, em alguns trechos do texto. No decorrer de todo o li vro, trabalhamos 
exclusivamente em cima de fatos comprovados; nenhum episódio da vida de Cabral aqui 
narrado foi inventado ou ampliado sem que isso estivesse baseado em referências históricas 
indiscutíveis, tais como documentos, declarações, citações, cartas e registros oficiais. No 
entanto, algo ocorreu conosco, durante a exaustiva pesquisa [...]. Incorpora-se o 
personagem, durante a composição da narrativa, a ponto de termos podido oferecer, além 
do Cabral revelado pelos documentos, aquele que intuímos das lacunas e sugestões, 
conteúdos tácitos ou implícitos daquilo que a história oficial muitas vezes disfarça. (p. 10-
19) 
 

A anunciada “ liberdade tomada” na representação inclui discurso de memórias do herói, 
enunciado em tempo pouco anterior a sua morte, abrindo-se a narrativa, sob o título “Santarém, 1518...” , 
com o registro da saudade da sensação de estar embarcado. É com o descompromisso das evocações 
quanto à cronologia que a voz rememorante passeia por diversos momentos de glória e de expectativa, 
rememorações alternadas com exame de possíveis culpas de então e amarguras do presente. É o resgate 
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desse tempo que constituirá a narrativa, começando pelas origens, a posição da família no reino, seguindo 
com a infância e os primeiros contatos com a corte, até o momento do chamado do rei para a missão de 
sua vida, passando pelos trabalhos todos da viagem e estando ainda na infindável espera de novo 
chamado. A opção discursiva predominante é em terceira pessoa, recorrendo ao recurso que na ficção 
denominamos onisciência seletiva, eventualmente emergindo na superfície a consciência que recorda no 
início do texto, quebrando-se a cronologia. Dois são os movimentos temporais, com vetores invertidos: 
em 1518, ponto de chegada da construção histórica do relato em terceira pessoa, Cabral lembra. 
Exemplifico com duas passagens que ilustram as duas opções narrativas: “Muitos dos que vinham à 
ermida soli citavam o mesmo que Pedro pensara em pedir [...]. Depois [...] achou que estava na hora de 
retomar o trabalho. [...] pensava em casamento. [...] regressou com a alma lavada, convicto de que fizera 
tudo o que pretendia e necessitava. O caminho de volta trouxe-o ao convento de Tomar, onde contemplou 
mais uma vez com admiração...” (p. 198-199. grifos meus). Quando estamos convencidos com tantos 
signos de onisciência, a certeza falseia: “Se tais promessas e intenções o satisfizeram, impossível saber, 
mas o fato é que dali ergueu-se Pedro...” (p. 200) Em outro capítulo: “O jogo me era bem conhecido [...] a 
culpa desta feita era minha [...]. Escrevi-lhe deu uma só vez, impulsivamente.” (p. 256. grifos meus). Uma 
vez iniciado o capítulo em uma modalidade discursiva, assim permanece. Os capítulos são curtos, sempre 
com títulos e sem numeração. O livro recebeu vários prêmios, alguns da área de história, outros de ficção. 

 

Retomo o ponto de partida. Eu o localizei em uma tentativa de tipologia da ficção histórica 
brasileira contemporânea, em que uma das modalidades foi o que denominei “Olhar além das fronteiras 
nacionais”. Para se acolher os textos em estudo nesta categoria, ou pelo menos o primeiro, se formos 
rígidos quanto ao gênero e em conseqüência excluirmos o segundo, o termo além da descrição da 
categoria deverá ser entendido em termos bastante restritivos. Em que medida podemos dizer que não a 
temática do romance não remete à nação brasileira, ou melhor à terra que viria a ser a nação? 
Manifestações de sebastianismo, de milenarismo herdados dos avoengos portugueses não são raras dentro 
de nossas fronteiras, além dos óbvios encaminhamentos da políti ca colonial decorrentes da situação da 
Metrópole. Quanto à figura de Cabral, as injunções que viveu e seu tempo, se optamos por acolher Nau 
Capitânea no conjunto das figurações do passado que temos em mira, não é preciso explicitar seu grau de 
inserção na origem, e conseqüentemente na história do país, ainda que a narrativa se atenha na nova terra 
como espaço geográfico por tempo muito limitado. 

Ao descobrimento do Brasil via construção ficcional que marcou os anos 80 e 90, no 
embalo das comemorações dos 500 anos do continente, sem descartar outras motivações, quando ao 
português se reservou o papel de explorador, muitas vezes omitindo-se a força do momento, até 
reclamando-se uma consciência histórica que seria anacrônica, como se pudesse ser outra que não a de 
explorador a função do colonizador, talvez possamos vislumbrar agora o que se pode considerar um 
descobrimento de Portugal, sem estereótipos, sem o ranço decorrente da falta de reflexão, compensado 
pelo humor fácil produzido pelo deboche, pelo achaque, caminho trilhado por alguns títulos do período. O 
discurso ficcional agora abordado questiona o mito, ou melhor, desvela sua construção. O discurso 
histórico sob a mira deste trabalho se constrói no sentido de dar dimensão humana ao herói esquecido, 
restituindo-o assim ao panteão dos heróis. Discursos identitários e estudos do passado como instrumento 
para entender o presente estão sendo vistos com reservas pela história da filosofia e por várias áreas das 
ciências sociais. Certamente vários perigos rondam tais usos e não é sem razão que se verifica a 
resistência. Entretanto, parece que na criação literária não estão vencidos. Conjecturas sobre sua força, 
sua função e seu lugar é matéria para ensaio de certa envergadura e, se não se revelar um equívoco de 
avaliação, está para ser desenvolvido. Fecho com uma citação de Foucault que me parece justificar essas 
leituras em que me debruço sobre textos que, com anunciei no princípio, não são definidas em função da 
força de realização estética: “Não se busca, sob o que está manifesto, a conversa semi-silenciosa de um 
outro discurso: deve-se mostrar por que não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, 
no meio dos outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar. [...] que singular 
existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte?” (A Arqueologia do Saber. p. 
31-2) 

 

RESUMO: Leitura do ensaio histórico Nau capitânea: Pedro Álvares Cabral, como e com quem 
começamos (2000), de Walter Galvani, e do romance O Desejado: a fascinante história de Dom 
Sebastião (2002), de Aydano Roriz. O primeiro é fortemente permeado por recursos discursivos da 
ficção, enquanto o segundo é marcado por procedimentos da pesquisa histórica. Trazendo mais um fio 
para essa trama textual, ambos os autores são jornali stas. Além de perceber modos e efeitos dessas 
contaminações, pretende-se observar se os textos permitem concluir se, depois da revisão dos primeiros 
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anos da colonização, marca da produção dos 500 anos do Continente e mais especificamente da porção 
que viria a ser o Brasil, uma das tendências que se delineia é a de recolocar em cena as figuras históricas 
do distante passado comum. Talvez seja possível observar, se não reconcili ação, pelo menos tentativa de 
superação do ponto de vista de colonizados que precisam acertar contas com a exploração a que foram 
submetidos, característica da produção dos anos 80/90, agora de uma perspectiva menos dicotômica, 
buscando dimensionar a ação dos portugueses tendo em vista também o momento histórico que viviam. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Walter Galvani, Nau capitânea: Pedro Álvares Cabral, como e com quem 
começamos; Aydano Roriz, O Desejado: a fascinante história de Dom Sebastião;  
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Aqui sentado nesta rocha 
No cabo mais ocidental do continente 
Aqui sentado 
Nesta proa encalhada o coração errante 
Estrela do mar    estrela do norte 
Ó minha arte de marear 
A memória partida   a memória partida. 
 
Manuel Alegre  
 

0. Introdução 
Ao refletir sobre o advento da modernidade através da constituição da cidade de Paris como 

a capital do séc. XIX, Walter Benjamin configurou personagens sociais que, de alguma forma, foram 
responsáveis pelo desenvolvimento da Literatura no século posterior: o boêmio, o dândi e, em especial. o 
flanêur. Destes o que mais se destaca é o flanêur na medida em que, transitando pelas vitrines das galerias 
parisienses, deixava clara a sua condição de estrangeiro no interior de seu espaço de residência, que, 
muitas, não era mais o seu espaço natal. 

A observação de Benjamin induz a que pensemos que o flanêur se caracteriza por não se 
ancorar em espaços definidos, a identidade do flanêur é construída de maneira peculiar através do trânsito 
entre lugares – com isso, desenraiza-se, desterritorializa-se. Apesar de ser um fenômeno social 
possibilitado pela ascensão da sociedade burguesa, de forma alguma é modelo definitivo para se pensar os 
fenômenos contemporâneos da desterritorialização que, como movimento físico, acontece desde os 
primórdios da civilização. O flanêur encontra-se no interior da cidade, espaço privilegiado em seu 
momento histórico. Os fenômenos contemporâneos, ao contrário, com o alargamento e esgarçamento das 
fronteiras nacionais potencializam de forma inesperada o trânsito do flanêur na medida em que investem 
por sobre outra instância cara à burguesia – o Estado-nação. Este, como acontecera com a cidade e seus 
muros no século XIX, que pela expansão contínua perdia suas fronteiras tradicionais, perde as suas 
características tradicionalmente geográficas para se constituir exclusivamente a partir das leis que o 
regem e dos contratos que celebra com seus cidadãos e com outros estados. O território físico do Estado-
nação, na era da globalização e depois dos atentados de 11 de setembro, são meras vias atravessadas por 
massas populacionais sem identidade. 

O homem, na busca de satisfação de suas necessidades como alimentação, abrigo e 
segurança, territorializava-se ocupando uma extensão de terra e praticava a ação contrária 
desterritorializando-se por esgotamento dos bens naturais, por novas necessidades, imposições ou 
inquietude própria da espécie humana (cf. IANNI, 1996.).Compreendida como um processo correlato ao 
processo de globalização, a desterrritorialização se agregam valores positivos e negativos tornando-a um 
daqueles famigerados conceitos guarda-chuvas. Nela se agregam a diáspora dos negros africanos, a 
colonização das Américas, o nomadismo forçado de populações asiáticas, o holocausto judeu, e os mais 
variados fenômenos migratórios internos e externos do século XX. 

É com esta perspectiva que podemos ler as séries literárias portuguesas que se 
desenvolveram a partir da data simbólica do 25 de Abril. O fenômeno político-social que esta data marca 
denota que um processo claro de reenvio de populações a novas fronteiras geopolíticas veio a se dar, de 
maneira que uma imensa população que antes se agrupava sob a égide de um Império agora se 
fragmentava não apenas em seis estados independentes, mas como povos que jamais haviam se 
reconhecido – o estatuto nacional agora adquirido impunha uma ordenação de seus modos de estarem no 
mundo nunca antes tentado. 
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1. Portugal: a desterritorialização como trauma 
Em Portugal, após a admirável ressaca histórica da revolução e das independências dos 

PALOPs, fez-se hora para se perceber o estado de coisas – a Literatura, quase que imediatamente, se 
lançou em compreender o novo lugar que a nação ocupava na História medindo, quase que palmo a 
palmo, o percurso que a levara ao desastre dos anos de fascismo e da guerra colonial. Momento inusitado 
para todos os grupos sociais e culturais envolvidos, a fratura que o 25 de Abril representou teve como 
conseqüência imediata uma nova relação com os espaços físicos – fosse na relação com os territórios 
nacionais, fosse na relação com os espaços urbanos e rurais. Para tanto, temos que perceber o conceito de 
espaço, tal como foi apresentado por Fernand Braudel no âmbito da História Nova, para compreender 
como a cultura se move no correr do tempo. O espaço se oferece como ponto fixo diante de um fluxo de 
mobilidade social, econômica e cultural que a História prevê, condicionando movimentos humanos. 
Apesar de fixo, com aspirações à imobilidade, é, também, condicionado pelos próprios movimentos 
humanos que nele se operam. Como dirá Michel de Certeau, mais tarde: 

 

Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, quantidade de velocidade 
e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo 
conjunto dos movimentos que ai se desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas 
operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em 
unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais. (CERTEAU, 
1994, p.202). 
 

Sem dúvida, é a relação com o espaço geográfico que configura o desenvolvimento das 
formas civilizacionais. É da interação com o meio geográfico que emergem as necessidades culturais de 
uma sociedade humana, instituindo os seus relatos diretores e prescritivos de sobrevivência – 
vulgarmente, os seus mitos. Maurice Halbwachs (1990) aponta que a memória de uma sociedade, a 
memória coletiva, é organizada a partir dessa interação, já que será por seu intermédio que as técnicas de 
sobrevivência de uma sociedade num determinado meio serão por elas transmitidas e asseguradas de 
geração para geração. 

No entanto, como compreender essa forma de memória ancorada em espaços geográficos 
num mundo em que a emigração forçada e as fronteiras tradicionais das sociedades foram apagadas por 
diversas contingências históricas? Ao invés de encontrarmos a pacífica transferência do saber de uma 
geração a outra, numa corrente incessante que localizava o indivíduo num tempo e num espaço, vamos 
observar, ao contrário, uma desesperada busca pela preservação da memória e do ato de lembrar.  

Maria Alzira Seixo parece dar o testemunho mais evidente da série literária que se 
inaugurara em 1974. Ao realizar o balanço da produção portuguesa dos dez anos anteriores, afirma que 
um dos traços mais marcantes era “o do alargamento da temática da revolução de Abril, dos tempos que a 
antecederam e dos que a sucederam, recorrendo a mananciais como a guerra colonial e os transes de 
emigração, fixando o interesse na consideração da terra enquanto emblema pátrio ou corpo histórico a 
conhecer” (SEIXO, 1986: 64). Chama a atenção que desde aquele momento, Seixo verifique que a terra 
comparece, de maneira flagrante como, emblema da Nação. “Emigrar para dentro” , como dissera o poeta 
Manuel Alegre quase vinte anos antes, parecia ser a palavra de ordem e se poderia acrescentar: dentro da 
terra, dentro da História.  

Entretanto, alguns anos mais tarde, José Saramago, em processo ainda de consagração, 
publicava A jangada de pedra  (1986). Com seu enredo hoje já intensamente discutido, naquela altura, 
abriu espaço a discussão da formação das identidades culturais dos povos ibéricos ao propor uma 
correção que submetia a geografia física à história. O espaço não era mais fixo e, ao invés de se 
apresentar como acolhedor e dócil às ações humanas que aboliam as fronteiras naturais da península com 
a Europa, contrariando a integração de Portugal e Espanha na Europa, lançava-se em viagem como os 
antigos navegantes. 

Canto de louvor ao hibridismo cultural, A jangada de pedra , no entanto, não deixa de dar 
contornos eloqüentes, grandiosos, quiçá épicos ao processo de rediscussão identitária. 

 

Quando Joana Carda riscou o chão com a vara de negrilho, todos os cães de Cérbere 
começaram a ladrar, lançando em pânico e terror os habitantes, pois desde os tempos mais 
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antigos se acreditava que, ladrando ali animais caninos que sempre tinham sido mudos, 
estaria o mundo universal próximo a extinguir-se. (Saramago, 1988). 
 

Ao confluir o gesto desinteressado de Joana Carda e o ladrar dos cães de Cérbere dá contas 
de uma escatologia em que a ordem das coisas será enfim extinta, advinda de uma catástrofe. Não deixa 
de ser curioso que Saramago só pudesse encenar a redescoberta da identidade ibérica através da catástrofe 
natural que afligiria toda a Península. Mais do que uma correção da geografia, é a expectativa de 
consumação dos tempos que predomina no correr do romance – quase que como um novo Éden e, 
portanto, um novo começo, podemos esperar um outro mundo em que a solidariedade será a tônica das 
relações humanas – uma promessa de utopia, enfim.  

Ë nessa esteira que Manuel Alegre, em 1989, publica o seu Jornada de África. Extensão em 
narrativa de uma série de poemas seus, publicados desde 1965 até 1979, narra a trajetória do alferes 
Sebastião em uma nova Alcácer-Quibir, agora situada em Angola. A guerra das independências ganhava, 
finalmente, a narrativa que lhe deu uma forma didática em que o sonho imperial de D.Sebastião se 
convertia no pesadelo de Salazar. Este romance abria questões que a crítica pouco vislumbrara até então – 
é flagrante a forma como que o narrador continuamente se refere ao front angolano como o deserto de 
nada em que o Rei desaparecera no século XVI. Este nada – este para além do conhecido, em que se 
perde a consciência de si e, conseqüentemente, a própria História, só pode ser reenviado à velha saga dos 
descobridores, ao velho mar tenebroso, ao velho mito. Quantas outras narrativas como essa nos vêm à 
memória? Antonio Lobo Antunes, Saramago mais uma vez, pelo menos; Lídia Jorge; Helder Macedo; e 
tantos... tantos outros a nos indicarem a recorrência, a referência, e a reverência ao mito. Seria incapaz a 
Literatura de se renovar? Ou seria mais produtivo buscarmos sentidos em outros campos que não o 
literário? 

Em ensaio já clássico, publicado em 1992, Boaventura de Sousa Santos percebeu a cultura 
portuguesa, ímpar no concerto europeu, caracterizando-a como cultura de fronteira. Nunca tendo ocupado 
o centro cultural da Europa, Portugal compôs a sua imagem de centro, entrando em profunda identidade 
com as colônias que gerou, funcionando como centro em relação a elas, mesmo que subalterna aos 
interesses das  potências centrais. Para Santos, então, a cultura portuguesa, então, passa a ser uma forma 
de se estar no mundo:  

 

...não existe uma cultura portuguesa, existe antes uma forma cultural portuguesa: a 
fronteira, o estar na fronteira. (...) A cultura portuguesa é uma cultura de fronteira, não 
porque para além de nós se conceba o vazio, uma terra de ninguém, mas porque de algum 
modo o vazio está do lado de cá, do nosso lado. E é por isso que no nosso trajecto histórico 
cultural da modernidade fomos tanto o Europeu como o selvagem, tanto o colonizador 
como o imigrante (SANTOS, 1992: 134). 
 

Dessa forma, não seria estranho reivindicar para Portugal também o entrelugar que Silviano 
Santiago reivindicara para as culturas latino-americanas (SANTIAGO, 1978: 11-28), sem, no entanto, 
observarmos que o destroçamento dos conceitos de unidade e pureza, fundamento para a vigência no 
entrelugar, não é uma violência reconhecida no cotidiano desta Literatura, apesar de Sá-Carneiro ter 
proclamado que Fernando Pessoa e Santa Rita eram maiores do que Picasso, Paris e o futurismo. Talvez 
Sá-Carneiro tivesse compreendido esta condição inusitada para Portugal em sua época. Este típico flanêur 
benjaminiano, com ares lusitanos, no meio da cidade moderna, não quis regressar, porquanto sua busca 
encontrava-se alhures, mas, principalmente, no além-tédio... e ninguém. 

Se o mito se oferece tão possante, a ponto de não o podermos recusar ante a questão tão 
contemporâneas e tão insuspeitas para o tempo em que foi forjado, é porque ele terá um poder catalizador 
que oferece sentido até para a literatura dos anos noventa, quando a inserção na Europa e o modus vivendi 
globalizado passaram a fazer parte do quotidiano português. 

Não haveria saídas a Portugal? Vemos a ficção mais recente e percebemos que ainda se 
busca porto – não se sabe se há uma Calicute por achar, não se sabe se há. Há a fixação em viagem – 
como se o modo de estar português fosse o trânsito permanente – mesmo Garrett não encontrou sua terra, 
encontrou mais história. 
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2. Memória 
Na sociedade midiática atual, a recordação, delegada a instrumentos alheios ao aparelho 

psíquico da memória, impõe um excesso de memória, sob o risco constante de implosão dos meios de 
armazenamento e, por conseguinte, do medo de esquecimento. Nossa sociedade transita sobre um fio de 
navalha em que de um lado se encontram o esgarçamento das formas tradicionais de arquivamento da 
memória e do outro as formas que a tecnologia ofereceu para o mesmo arquivamento – o risco maior é 
que a confiança depositada nos meios eletrônicos seja traída e venhamos a perceber que o que lembramos 
não decorre mais de nossa experimentação pessoal ou daquilo que as gerações mais velhas nos 
transmitiram, mas unicamente e exclusivamente do que emana dos arquivos artificiais. 

Neste momento, nem Walter Benjamin, quem primeiro apontou o esgarçamento da 
memória na modernidade, pode oferecer um arcabouço de reflexão segura, já que, ao pensar nas formas 
de transmissão de saber, observou que a industrialização e a cidade moderna impunham uma vivência 
individual e intransmissível. Andreas Huyssen (2000) compreende que tradicionais abordagens 
sociológicas, como a de Halbwachs, não são produtivas para a operacionalização do momento presente: 

 

As contrastantes e cada vez mais fragmentadas memórias políticas de grupos sociais e 
étnicos específicos permitem perguntar se ainda é possível, nos dias de hoje, a existência de 
formas de memória consensual coletiva e, em caso negativo, se e de que forma a coesão 
social e cultural pode ser garantida sem ela. (HUYSSEN, 2000: 19). 
 

Dessa forma, o que nos resta são os relatos que assumem a sua condição de vivência, no 
sentido de Benjamin, mas que, no correr dessas transformações são observadas como relatos metonímicos 
de uma coletividade.  

 

3. Memórias em Lourenço Marques, ruínas em Maputo 
 

Numa dessas tarde de fim de domingo, o pai disse: “Vamos embora. Voltamos para 
Portugal”. E corrigiu, como se tivesse dado um erro de gramática diante dos filhos: 
“Voltamos para a Metrópole”. A gramática tinha erros assim. Metrópole. Mas ele não 
voltaria. Não voltaria porque nunca tinha saído da sua Metrópole (...) (VIEGAS, 2003: 23). 
 

É com esta perspectiva que encontramos o romance recentemente publicado de Francisco 
José Viegas, com o incômodo título Lourenço Marques (ASA: 2002). Aos leitores de seus romances que 
se acostumaram ao estilo de roman noir, com muito suspense, detetives gastrônomos e cadáveres, Viegas  
oferece uma narrativa bastante peculiar para o conjunto de sua obra, não fosse ele um ex-professor 
viciado em jornalismo, portanto um crítico literário sem os vícios da universidade.  

De súbito, somos levados a tomar contato com um cadáver – para variar incômodo, como 
todos os cadáveres o são. Mas a narrativa não é sobre o cadáver de Gustavo Madane, um moçambicano 
com várias passagens pela polícia – ele serve, como nas várias narrativas policiais para introduzir uma 
ação e uma investigação – aqui, no caso, de outra ordem. Não se trata da investigação sobre esta morte, 
mas sobre a morte de Lourenço Marques. Não daquele que dera nome à cidade, mas da própria cidade, “a 
pérola do Índico”, que desaparecera sob Maputo. 

Após a exibição do cadáver de Gustavo Madane ao leitor, a ação é cortada para o aeroporto 
de Maputo, onde são ouvidas chamadas de vôo para Beira, Nampula e Porto Amélia. Ali irá se dar, talvez, 
uma das mais contundentes narrativas em discurso indireto livre da literatura portuguesa mais recente. 
Miguel, o empresário viajante português, retorna a Maputo em busca de Sara, sua mágica paixão 
adolescente, que desaparecera há mais de ano nas selvas próximas ao Lago Niassa. No entanto, não 
sabemos ainda disso, apesar da expectativa já ter sido quebrada pelos textos que se encontram na 
sobrecapa do livro – aliás, uma belíssima sobrecapa que reproduz uma foto do Hotel Polana, em 1925, em 
Lourenço Marques. No entanto, apesar das apressadas informações dadas pelo editor, somos 
surpreendidos. O fluxo de pensamento de Miguel é incessante e se confunde, muitas vezes, com a fala do 
narrador, e com a fala dos outros personagens, induzindo a uma profusão sonora, poluidora, que dá a nós 
leitores a perfeita noção da balbúrdia do aeroporto. Miguel cruza com Daniel Venda, com quem trava 
uma daquelas conversas de saguão de aeroporto em que se busca passar o tempo enquanto se amaldiçoa 
aquele que puxou conosco conversa. Mantendo sua identidade incógnita, nós leitores, já a sabemos, 



Mário César LUGARINHO      785 
 

Miguel ouve de Daniel a longa estória a respeito da transformação de Moçambique, entre goladas de 
Johnny Walker e soda Schweppes. A velha estória contada a respeito do arruinamento da cidade e do país 
– e todos os clichês colonialistas. É quando, então, irrompe o discurso de Miguel, revertendo todas as 
expectativas e todas os discursos já cristalizados a respeito da guerra e da independência dos países 
africanos. Surpreendendo-nos pela sua simplicidade, clareza, espontaneidade e honestidade. Estamos 
diante de uma fala perturbadora, pois traz à baila um tipo de discurso que se pretende esquecer, que 
urgência e as contingências da História recente teimam em empurrar para debaixo do tapete. O discurso 
de Miguel é, sobretudo, a fala advinda de uma experiência íntima, irrepetível e fundadora. Vale a pena 
reproduzi-lo: 

 

“Não fales da guerra, Venda, que eu torturo-te: enquanto andavas aos tiros, a defender a 
Pátria, a dormir no mato e a apanhar malária, eu comia banana com leite condensado, bifes 
com molho de amendoim, bolo catembe, caranguejos à sofala, cuzcuz de Moçambique, 
matapá e mimini; ia à Pastelaria Princesa comer empadas e babás. (...) podiam ser estas 
memórias ou ser outras, um pátio de cimento onde jogávamos vôlei até muito de noite, e as 
luzes azuladas da noite nunca me saíram da cabeça, nunca deixaram de iluminar aquele 
pátio nas traseiras de uma casa, nem o cheiro da roupa transpirada, o cheiro da noite, por 
isso não me venhas com a cantiga da guerra, tu não sabes mas eu não venho à procura de 
uma vitória, não venho à procura de um combate que ficou por fazer, eu sou um derrotados, 
um dos vencidos, nunca poderia querer ganhar uma guerra em que não entrei, não me 
lembro do cheiro de pólvora, do cheiro dos mortos, do cheiro de merda, do cheiro de suor, 
do cheiro das feridas, do cheiro das queimaduras, do cheiro do pó, do cheiro dos outros 
homens. Eu lembro-me de uma cidade. Lembro-me de uma estrada. Lembro-me de um 
retrato. Lembro-me de uma tarde fantástica, lembro-me de ter dezasseis anos, talvez quinze, 
talvez oito ou sete, ou seis, ou de não ter idade, e lembro-me de isso fazer sentido. Lembro-
me até do cheiro deste aeroporto, do cheiro de gasolina, e lembro-me do cheiro de 
vendedores de máquinas industriais que iam a Porto Amélia, e do cheiro do whisky em 
copos como este, esse mundo não acabou, esse mundo nunca terminou, mas esse não era o 
teu mundo, tu não poderias vê-lo em nenhuma parte nem poderias te-lo visto em nenhum 
ano de todos aqueles que passaste a combater pela Pátria e a defender a Pátria e, por 
extensão, a combater por mim”. (VIEGAS, 2002: 25-9). 
 

O discurso que subjaz aqui prepara-nos para uma viagem sem sentido pelo interior de 
Moçambique. Miguel buscará Sara em vão, a primeira mulher que lhe dera o passe para o fim da infância. 
Ele não a encontra, e à parte o misticismo que poderia ser experimentado, o que se encontra é uma 
narrativa de tom memorialista sem ressentimentos ou saudades. Há apenas um sabor ao que poderia ter 
sido. Vale ainda assinalar que o passado não é buscado, não é reconstruído ou reinterpretado – ele está lá, 
na memória de Miguel como que a lhe acenar apenas as encruzilhadas em que a vida lança os homens. 
Não há nada de extraordinário, a narrativa não almeja o tom épico de outros romances que revisitam a 
África colonial, ela busca, simplesmente, ser narrativa, ela busca somente restaurar entre leitores 
referências perdidas que o tempo poderá apagar, que a História irá apagar, mas que a memória poderá 
registrar, não em nome de uma verdade, mas simplesmente em nome de uma afetividade que transcende 
as cores nacionais e as guerras – sob as ruínas de Maputo, Miguel reencontra a sua Lourenço Marques nos 
subterrâneos de suas memórias. 

É importante sublinhar que também estão encenados os outros discursos que concorrem 
com a memória de Miguel. Com maestria, o autor confronta Miguel com a história de Gustavo Mandane, 
o cadáver das primeiras páginas. Por artes que só um narrador acostumado às coincidências dos romances 
policiais, o defunto é a alegoria dos tempos passados, conviveu com Miguel e Sara nos tempos da antiga 
Lourenço Marques e reencontrou Sara nos tempos de Maputo – mas, na passagem de Miguel em 
Moçambique está morto e Sara perdida para sempre. O fio da história se completa com fato de não haver 
sentido algum a ser buscado – Miguel não reencontra Sara, frustrando os leitores dos romances cor-de-
rosa, ou dos romances negros, aliás, tática bem freqüente nas narrativas de Viegas – mas reencontra 
algum fio de si, isto é reencontra o fio de sua memória. Chama, ainda, a atenção a ação do detetive/ 
inspetor de polícia Domingos Assor que insiste num processo de doação de sentido permanente. Miguel 
fica em deriva, apesar de retomar o caminho da ocidental praia lusitana, sem o prêmio da Ilha dos 
Amores. 

Em crônica no Primeiro de Janeiro, do Porto, Adelto Gonçalves assinalara que aquela  
Lourenço Marques que Viegas recupera está reconstruída como a Dublin de James Joyce, a Trieste de 
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Italo Svevo, a Buenos Aires de Julio Cortázar e de Jorge Luis Borges ou a Havana de Cabrera Infante. E, 
podemos acrescentar, por pura nostalgia, o Rio de Janeiro de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Dessa 
maneira, o romance de Viegas abre questões que urgem serem revistas – se não há o usual discurso 
ressentimento, há, em contrapartida, a recorrência ao percurso nômade do viajante que se desencontra de 
sua memória e que, por isso, se desenraiza. É uma fala de lugar sem fronteiras precisas – Miguel viaja por 
Moçambique em busca de uma quimera, orientado por pontos falsamente fixos porque apenas o são em 
sua memória. 

 

5. A concluir 
Andréas Huyssen reflete que uma das lamentações permanentes  da modernidade se refere à 

perda de um passado melhor, da memória de se viver num lugar seguramente circunscrito, com um senso 
de fronteiras estáveis e numa cultura construída localmente com o seu fluxo regular de tempo e um núcleo 
de ações permanentes. Estamos diante de uma narrativa da vivência, se os conceitos de Benjamin ainda 
puderem ser operativos, já que, como tal, é irrepetível, intransmissível e pessoal – mas almeja a sua 
socialização em busca da solidariedade de outros indivíduos que, neste romance, são meros fantasmas 
como Sara, a passearem pelas ruas de Lourenço Marques. Mais do que a lamentação da perda do “futuro 
que poderia ter sido”, a narrativa de Viegas encena de forma dramática a tensão que os pontos fixos de 
orientação sustentados pela memória sofrem ao se confrontarem com a história. São realinhados, são 
recalcados, são resignificados até se exaurirem e serem submetidos ao poder de uma outra memória, de 
uma memória global que julga ser o poder ter sido. 

A série literária da memória da descolonização e da desterritorialização portuguesa 
encontra neste romance senão um ponto final, uma mudança definitiva de rumo – não estamos mais 
diante da memória da guerra e do ressentimento que os traumas daquele processo deixaram em evidência, 
o Miguel de Viegas é depósito de um discurso afetivo que redimensiona, enfim, o passado e põe em 
xeque a forma como foi fixado. 

 

RESUMO: Reflexão a respeito da série literária portuguesa que tematiza a descolonização na África e os 
novos sentidos dados pela memória afetiva apresentados pela mais recente narrativa de Francisco José 
Viegas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: memória, descolonização, estudos pós-coloniais. 
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li vros de poesia (entre eles, Viagem de Inverno, lançado no Brasil ), vem ocupando espaço crescente nas 
universidades brasileiras. Romancista pós-colonial, no sentido de não apenas fazer o mea culpa do 
indivíduo criado na cultura da ex-metrópole, mas também no de analisar e propor novas maneiras de lidar 
com o passado colonialista, reconhecendo os erros e se colocando como ponte multicultural entre os 
países de língua portuguesa. 

Ainda assim, seu primeiro romance, Partes de África, recebeu algumas críticas, no sentido 
em que seria um texto que falsearia, ou fingiria ignorar, o que seria a África. Ao traçar um percurso 
narrativo frouxo, costurado apenas pela vida do narrador, mostrada como série de episódios passados nas 
antigas colônias portuguesas em África, em Lisboa, na Inglaterra, etc., entremeados e contaminados com 
episódios imaginários, deformações propositais da memória, textos "apócrifos" (um relatório do pai, 
administrador salazarista; um Drama Jocoso que teria sido escrito por outra pessoa; uma comunicação 
apresentada no Brasil etc.), Macedo teria tratado a África como um espaço único, uma cultura unificada, 
em vez de apresentar ao leitor a riqueza e a diversidade étnica, cultural e lingüística daquele continente. 

Tais críticas foram parcialmente rebatidas no estudo de Laura Cavalcanti Padilha, A 
Sedução de um caderno de mapas (2002), onde ela mostra que a própria estrutura do romance de Macedo 
mostra influências das tradições africanas de narrativa oral. Outro argumento a favor do romance é que o 
título (Partes de África) foi, com alguma freqüência, mal l ido: o leitor tenderia a esperar um texto cujo 
fulcro fosse a África ou, pelo menos, os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Tal não 
acontece, uma vez que o título se refere a uma antiga expressão portuguesa que significa "local incerto e 
não sabido". O romance é todo estruturado sobre uma busca, sistemática, apesar de uma primeira 
aparência de não o ser, de uma identidade cultural portuguesa possível na virada do milênio.  

Macedo não pretende se colocar como um homem de duas culturas. Ao contrário, sua 
portugalidade é reafirmada ao longo de todos os seus textos e, em Partes de África, tornada ainda mais 
explícita quando ele narra a opção de seu irmão pela cidadania moçambicana, e a fratura ideológica que 
se instala na família a partir daí; ou quando se refere à própria infância como sendo "feudal", ou seja, 
privilegiada. Essa postura é perfeitamente coerente e válida: Cli fford Geertz (1989) já discutiu o risco de 
todo estudo antropológico interpretar o Outro em termos de si próprio. Assumir um discurso de quem se 
propusesse a retratar os dois lados do coloniali smo como se o narrador tivesse pertencido a ambos seria, 
talvez, cair nesse mesmo erro, tornando seu discurso – e, portanto seu texto – uma violência sutil contra o 
Outro. Que, no caso de Macedo, é, claramente, a África. Ela surge como ocupava o imaginário do 
português médio durante o período colonial: sem contornos definidos, imensa, arquetípica, espaço onde 
ressoavam os "selváticos tambores" (PA, p.220). Quando a narrativa ultrapassa o 25 de Abril, os 
territórios dessa mesma África se tornam ainda mais surpreendentes, ciosos de sua própria alteridade em 
relação à ex-metrópole. 

Macedo já se coloca como português desde o primeiro momento, em sua prosa. E essa 
alternativa conduz a temática dos três romances que ele já publicou. Partes de África discute a relação de 
um Portugal contemporâneo, semiperiférico, com o Centro e a Periferia; Pedro e Paula radiografa com 
precisão a multiplicidade de discursos e comportamentos que compõem a sociedade portuguesa, moldada 
na situação colonial; a atitude prudente e conformada, mantenedora do status quo, representada pelas 
escolhas de Pedro, leva à irremediável degradação do caráter; as ações ousadas e questionadoras levavam 
ao sofrimento, mas também ao crescimento e à superação dos limites. Mas nada é tão simples: a ação 
inconformista, como a representada pela jovem Fernanda, poderia desembocar numa metamorfose 
horrenda, a da ativista que se torna uma burguesa ávida de bens materiais. A personagem não é produto 
determinístico de suas opções da juventude. 
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Vícios e Virtudes procura repensar e desconstruir alguns dos elementos que pudessem 
parecer solidificados para o leitor dos primeiros romances: através das peripécias de Joana e de seus dois 
"autores", que tentam capturar essa mulher como se ela fosse uma borboleta rara, Macedo demole alguns 
mitos que já vinham dando sinais de não andarem muito bem das pernas (identidade nacional, um certo 
perfil de literato contemporâneo) e complica ainda mais o estatuto do narrador, bem como a relação da 
personagem e do autor. O feminino, sempre visto com cumplicidade e simpatia, assume nesse romance 
alguns traços um pouco assustadores: o gosto pela manipulação, o ego voraz. Trata-se de um 
aprofundamento das mesmas questões identitárias, vistas de forma cada vez mais problematizante.  

Se os três romances têm algo em comum, além do forte senso de humor e da ironia, é a 
preocupação em iluminar um conceito de portugalidade. O ser português é a mola-mestra dos três 
romances que ele publicou. Uma observação se faz pertinente: não me parece que ele possa ser 
considerado um autor "da diáspora", como sugerem alguns críticos. O próprio escritor julga inadequada a 
denominação, uma vez que "diáspora" implicaria em pátria sem território. Macedo, embora viva em 
Londres, já foi Secretário da Cultura de Portugal, no governo de Maria de Lourdes Pintasilgo; viaja 
constantemente a Portugal, para cumprir compromisso profissionais, para suas férias sabáticas, etc. Nada 
em seus textos faz lembrar características de autores cujas carreiras se forjaram numa situação de exílio 
políti co ou econômico, como a preocupação de recapturar através da reminiscência exata, o 
estranhamento ou o distanciamento mitificante,. 

Mas, se houve o desmoronamento do conceito de "nação", como pode um escritor 
consciente tornar uma "pátria" seu objeto de estudo? Como cercar ou cartografar uma noção qualquer de 
portugalidade, se ele próprio vê que Portugal é um espaço múltiplo, onde convivem indivíduos de credos, 
valores e comportamentos muitas vezes opostos? Em outras palavras, como fazer de sua obra um 
questionar que não desemboque numa espécie de solipsismo, à força de não possuir um eixo em torno do 
qual suas personagens se possam reconhecer?  

Macedo dá pelo menos três respostas a essa pergunta. As três estão profundamente 
imbricadas, mas podemos separá-las para fins de estudo. A primeira é de Fernando Pessoa: "minha pátria 
é minha língua". A identidade lingüística, fundada na língua portuguesa, irmana e, ao mesmo tempo, 
fornece chaves para distinguir os espaços de Portugal, Brasil , Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo 
Verde etc. Como exemplo, o episódio da tchuba em Partes de África, onde a palavra cabo-verdiana para 
"chuva" assume uma valor simbólico. Além de representar a diferença de clima entre o país europeu e o 
país africano assolado pela seca, ela abre para a representação de profundas diferenças culturais, 
associadas ao fenômeno natural. Ou, no trecho de Pedro e Paula onde uma estudante brasileira o acusa de 
tratar as mulheres "bem demais", e o narrador fica a perguntar-se se o sentido dessa expressão é português 
(irônico) ou brasileiro (tratar de maneira impecável).  

A segunda é cultural: Portugal se constrói através de diálogos, que podem ser inclusive 
irônicos e desconstrutores, com o próprio passado histórico, literário, mítico; e de uma série de 
configurações características do que Sousa Santos chama "sociedade semiperiférica", ou seja, aquela onde 
o Estado não chegou a cumprir as funções de permitir a existência plena do indivíduo, forçando seus 
habitantes a manterem fortes as relações de parentesco e vizinhança para garantirem a sobrevivência. A 
portugalidade é, sob esse ponto de vista, uma representação cultural coletiva, de contornos fluidos, como 
tais fenômenos costumam ser. Sobre isso, tratei detalhadamente em Partes de África: cartografia de uma 
identidade cultural portuguesa (2002).      

A terceira resposta é afetiva: Macedo não se permite tomar tons ufanistas, nem exaltar a 
pátria, de forma ingênua, até porque esse tipo de texto está irrecuperavelmente ligado ao tom apropriado 
pelo discurso da extrema direita. Tampouco ele se deixa seduzir pelo tom distópico, totalmente 
pessimista, que encontramos em obras como As Naus, de Lobo Antunes. Seu texto é cerebral, agilíssimo, 
Macedo gosta de levar suas proposições lógicas até as últimas conseqüências, como um bom sinfonista ao 
trabalhar seus temas melódicos. É o que faz, por exemplo, com o incesto, introduzido desde o início de 
Pedro e Paula com as referências aos Wälsungs, Siegmund e Sieglinde, da ópera A valquíria, de Wagner. 
Tal preferência poderia fazer pensar que ele observa Portugal com um olhar clínico, metodicamente 
dissecativo. Nada mais errado. A relação entre o autor Portugal é umbilical. Seu olhar sobre o espaço 
pátrio assume formas diferentes. Em determinados momentos, é crítico, desencantado, como no trecho a 
seguir, de Partes de África:  

 

Desempregado, pedi o cavalo ao ferrador e meti-me pelas selvas da Serra do Reboredo. 
Havia lugarejos perdidos com casas de colmo mais toscas do que as palhotas africanas; 
havia pernas pútridas arrastando, senão lepras, elefantíases. (PA, p. 67).  
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Ao identificar o interior de Portugal com o espaço conhecido da infância em África, o 
narrador está, simbolicamente, incorporando a colônia na metrópole, reconhecendo em uma a miséria da 
outra. As mazelas compartilhadas levam à compreensão de que não há como um português pretender não 
ter sofrido nenhuma influência da experiência colonial, mas também efetuam uma equivalência entre o 
espaço da infância e o espaço da juventude, fazendo do reconhecimento uma chave que explicará o 
subseqüente ativismo político do jovem narrador.  

Outras vezes, o olhar sobre a pátria é poético, interiorizando a paisagem:  
 

Quando em dúvida, em Lisboa há sempre o rio. Alguns recantos para lá do bulício dos 
restaurantes e esplanadas, onde o rio se expande e se contrai consoante os estados de alma. 
Nessa noite não sabia bem como era o meu, como estava a minha. Uma lua absurda, meia-
lua, com a sua metade platônica refletida na água, luzes ralas de barcos fundeados, dantes 
havia muito mais, as duas pontes a poderem ser vistas de alguns ângulos, com as luzes 
vermelhas dos carros a entrarem na escuridão, rumo ao sul. Em resumo, fui caindo na mais 
absurda melancolia.(V & V,. p.91) 
 

A "lua absurda" metaforiza a Lisboa presente e passada: a primeira, com seus carros e as 
duas pontes; a segunda, encontrada peripateticamente, à Cesário Verde, metade platônica refletida na 
água, está contida nos barcos, cujo número diminuiu. Trata-se de um espaço mágico, a evocadora beira 
do Tejo, com um templo cli vado, por cuja fenda tudo pode surgir. Aliás, surge: no final do mesmo 
parágrafo, o narrador encontra, nesse lugar, a procurada Joana. A melancolia cede à excitação de, afinal, 
conhecer a mulher misteriosa que alimentará a fantasia do narrador e de seu duplo caricatural, o também 
escritor Francisco de Sá. 

O mesmo olhar pode ser observado em sua obra poética. Leiamos o seguinte trecho de 
poema, extraído de Das Fronteiras (1962): 

 

Que hei-de fazer 
cidade triste 
amada 
sepulcral e colorida 
Lisboa nunca tida 
perdida para sempre 
falsa cidade submersa falsamente flutuando 
fantasma  
miragem feita só para iludir os terramotos 
que hei-de fazer de mim? 
 
Está longe 
está longe a maravilha primitiva 
dos braços e dos olhos rasgando o horizonte 
as máquinas que partem vão sem nós 
tolhidos no estertor da morte sem orgulho 
descendentes bastardos 
dos filhos 
dos heróis 
roendo o barco no dia do embarque 
esfacelando a vida 
por pavor de cumpri-la em escala inteira. 
 
Oh não por mais que finjas 
por mais que o Tejo lamba as feridas 
e o poente 
imponha catedrais às órbitas vazias 
a mão de lodo agarra e já não larga 
a mão de lodo que tu consentiste 
invadida primeiro 
saqueada e destruída 
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e depois cumplicemente reerguida  
à tua própria imagem 
para que em ti se executasse a dança derradeira 
da lenta castração 
entre o orgasmo aos pingos  
dos deuses impotentes. 
 
Portugal 
nação precoce entre os suicidas 
pelo hábito antigo de apontar o rumo 
Ocidente 
minha pátria calcinada 
cavando abrigos para o nosso enterro 
como dizer-te 
eu que não sei de mim 
perdido entre as esferas 
perplexo já do assombro de viver 
como dizer  
a ti e ao mundo inteiro 
na véspera da explosão 
como dizer-te de modo que o entendas 
que só a vida existe 
e o resto é só o nada? 
 
E tudo em mim recusa cantar a despedida 

- não já a minha que o meu sangue inclui 
mas de onde haver sequer que despedir-me – 
quando a crosta húmida 
da terra submissa 
não recobrou ainda 
do espanto original igual ao nosso 
pela vida que gerou 
 
Oh frustre torpe amor 
que já não sabe servir a sua amada 
e vergonhoso a destrói e se destrói 
ciumento de que outros venham e a mereçam. 
 
Porém 
entre os escombros 
o horizonte de novo há-de acordar 
e 
de nós 
nem a ausência 
sobrará. 
 

O fragmento, lamentando a pátria dominada pelo salazarismo, dialogando com Cesário 
Verde, Camões e Álvaro de Campos, entre outros, é um testemunho claro da ligação entre eu-lírico e 
pátria. Metonimizado por uma Lisboa "falsa", "miragem", depois por um Tejo que "lambe as feridas", 
esse Portugal será descrito como uma nação suicida. O suicídio também significa a destruição do eu-
lírico. Como num paradoxo temporal, a essa destruição do eu-lírico nessa terra calcinada seguir-se à a 
destruição da pátria. Notemos que existe um jogo entre amador e coisa amada, no qual os dois invertem 
constantemente as posições. Se Portugal/Lisboa/cidade amada prepara os túmulos para o eu-lírico e seus 
companheiros, ela também perecerá na explosão. A estrofe que fala do amor que já não serve à amada e, 
portanto, a destrói, enciumado, pode ser lido como  

 

a) crítica velada ao regime salazarista, que agiria como o amante destruidor, incapaz de 
deixar a pátria aos seus opositores. 
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b) reconhecimento da impotência dos jovens portugueses para mudarem a situação da 
pátria, ocasionando a destruição mútua 

c) queixa de que a pátria já não "retribui" o amor do eu-lírico, preparando sua morte 
simbólica, condenando-se a si mesma à esterilidade.  

 

Qualquer que seja a interpretação, a relação entre eu-lírico e Portugal é do tipo afetivo, e 
não cognitivo.  

Para Milhard (apud CHEVALIER, 1982), o domínio afetivo é  
 

(...) particularizado por envolver comportamento denominado emoção que, por sua vez, é 
considerada como sendo a força propulsora da dinâmica da personalidade, a qual representa 
uma interação complexa entre o contexto físico-social do indivíduo e o seu organismo total. 
 

Portanto, mesmo que, na prosa, Macedo pareça estar racionalizando essa relação, tornando-
a mais próxima do domínio cognitivo, a força motriz dessa aproximação e das escolhas estéticas que ele 
faz, ao centrar seu olhar na pátria, é afetiva. O espaço português, em Macedo, é físico, mas também 
cultural e internalizado, afetivo.  Se o Brasil e os PALOP surgem como espelho para esse espaço 
português, não se trata de um nacionalismo (no sentido de desprezo ou ódio ao Outro), mas de uma 
perplexidade legítima: como buscar uma face própria sem utili zar espelhos? As ex-colônias, com sua base 
lingüística comum e sua experiências históricas distintas, fornecem material farto e instigante para essa 
busca de autoconhecimento.  

 

RESUMO: Helder Macedo observa a relação de Portugal com suas ex-colônias. Ele não faz concessões 
fáceis ao “ politicamente correto” . Isso é uma opção estética, causada pela intensa relação afetiva com a 
pátria portuguesa,que respeita os limites do “ eu” , acatando a hipótese de Clifford Geertz sobre os 
perigos do olhar antropológico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Helder Macedo; espaço nacional; afetividade 
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ABSTRACT: The present essay aims at demonstrating that, despite the accuracy of his critical reception 
to the novel O primo Basílio, by Eca de Queiroz, Machado de Assis has displayed a somehow misled 
notion by reducing such oeuvre to one more “ novel thesis” . Our premise is that the astounding 
uncovering of the ficcionality staged in O Primo Basílio makes it less of a novel-thesis than a thesis on the 
new novel that inserts itself into the Flaubertian experimentalism of the meta-novel, which carr ies no 
telos or no other purpose than that of bearing, in its structure scheme, the explanatory system itself.  
 
KEY WORDS: Eça de Queirós, O primo Basílio; Acts of faking; Uncovering of the ficcionality; New 
aesthetic sensation  

 
 

0. Tédio à controvérsia 
Seja sob a pena do ficcionista, do jornalista, do folhetinista, ou do crítico, o autor de 

Memórias póstumas de Brás Cubas notabil izou-se pelo “ tédio à controvérsia”, atitude recorrente em 
muitas de suas personagens, com especial acento no Conselheiro Aires,1 diplomata de carreira que 
regressa à pátria, depois de servir a embaixada brasileira em Bogotá por cerca de trinta anos. Tal postura 
estimulou não raros críticos, sobretudo seus contemporâneos, a considerá-lo “absenteísta”, pecha que 
ameaçou (e ainda ameaça) consolidar-se como forte estigma de suas (dele) posições políti co-filosóficas. 
Não obstante, o conteur carioca, ainda que sob o disfarce dos eufemismos ou da ironia, nunca deixou de 
marcar firmemente suas posições críticas.  

Astrogildo Pereira, prestigioso crítico machadiano, assevera que o “ tédio à controvérsia”, 
de fato patente tanto em produções ficcionais quanto em posições pessoais do escritor, deveu-se muito 
menos à indiferença ou à omissão em face de provocações do que à sua aversão ao vício da «controvérsia 
pela controvérsia», ao bate-boca sem propósito engendrado pelo «furor polemístico» que constituía uma 
forte tônica do contexto intelectual em que ele esteve, a seu tempo, cabalmente envolvido: 

 

Convém lembrar que Machado de Assis viveu num tempo em que a «polêmica» literária e 
jornalística era o pão nosso de cada dia do público ledor, divertimento, mania e vício, 
vulgarizados e aviltados sob a forma de «a pedidos» nas colunas pagas dos grandes jornais. 
(...) Baste-nos conjeturar que Machado de Assis ter-se-ia provavelmente fatigado de tantas 
e tamanhas controvérsias quase sempre de resultados estéreis. O enjôo delas é o que o teria 
firmado no propósito de evitá-las (...) em boa concordância com seus modos polidos e 
comedidos. Quando, porém, a matéria o agravava, aborrecia ou obrigava, aí a coisa mudava 
de figura, e então aceitava o debate e sustentava sem temor a sua opinião – inclusive em 
questões de natureza política. (PEREIRA, 1991: 84-85) 
 

1. Farpas no Brasil  
Um dos grandes agentes a aquecer o polêmico cenário do nosso jornali smo oitocentista é o 

escritor português Eça de Queirós, que, do outro lado do Atlântico, colabora em periódicos brasileiros. 
João Gaspar Simões refere-se à importância da presença eciana na Gazeta de Notícias – o mais 
prestigioso jornal do Rio de Janeiro da época – fato comprovado pela regularidade com que o escritor 
português aí publica, desde 1879 até o final de sua vida, uma parte substantiva de sua obra literária 
(SIMÕES, 1970: 21). O papel relevante de Eça de Queirós na nossa imprensa diária não se restringiu, 
como assevera Elza Miné – ao de “correspondente estrangeiro ou de colaborador além-mar”. Essa 
relevância se atestaria [para ela] no fato de Eça ter sido convidado a assumir a criação, a organização e a 
direção do primeiro “Suplemento Literário” da Gazeta de Notícias e de toda a imprensa brasileira. Iniciada em 
18 de janeiro de 1892, essa secção visava fundamentalmente implementar o “projeto queirosiano” de, por 
uma parte, mostrar “os ecos do Brasil ” nos grandes centros europeus e, por outra, “apresentar aos leitores 
do Rio, o movimento literário e artístico desses grandes centros” . (MINÉ, 2000: 62-71)  

                                                        
1 O Conselheiro Aires figura com personagem em dois romances machadianos: Esaú e Jacó, romance de 
1904 e Memorial de Aires, de 1908, ano de falecimento do autor. 



Marli FANTINI      793 
 

Noutra direção, aliás bem maliciosa, Alexander Coleman acredita que o projeto eciano foi 
agenciado muito menos por afinidade cultural com o Brasil do que por interesse financeiro. Sob tal 
perspectiva, nosso correspondente estrangeiro recorreria às publicações no outro lado do Atlântico, 
visando sobretudo à “desesperada necessidade de suplementar seus rendimentos” : 

 

Os artigos para jornais brasileiros, actualmente colididos sob títulos tais como Cartas de 
Inglaterra, Ecos de Paris, Cartas Famil iares e Bilhetes de Paris, Cartas de Fradique 
Mendes, e mesmo A Relíquia, foram primeiro publicados na Gazeta de Notícias do Rio. O 
Brasil representou uma desesperada necessidade de rendimentos suplementares para o 
empobrecido diplomata português. Se alguns dos seus melhores amigos em Paris eram 
brasileiros, isto não significa que ele fosse sempre agradecido e benevolente em relação ao 
Brasil (...) Não era a primeira nem a última vez que Eça exercitava o seu mau hábito de 
bater na mão que o alimentava. (COLEMAN, 1990: 68) 
 

A despeito de ter sido cultuado no Brasil por milhares de admiradores apaixonados, 
conforme atesta Antonio Candido, ele próprio um desses leitores (CANDIDO, 2000: 11-14), o autor de O 
crime do Padre Amaro colecionou, em contrapartida, um outro tanto de desafetos, gerados pelas litigantes 
considerações que suas farpas desferiram contra o Brasil e os brasileiros. Nesse sentido, o lado de cá do 
Atlântico, não teria recebido de Eça a benevolência ou a gratidão esperadas (sic), qualidades que Coleman 
parece julgar necessárias aos profissionais da imprensa. Ainda que se deva descontar o pesado 
biografismo que recai sobre a imagem ética e moral do sujeito Eça de Queirós, não se pode, contudo, 
ignorar a subjetividade encenada pelo autor/ator, cujas dramáticas performances verbais implicaram 
exagerada marca estética em que Antonio Candido reconhece, com paradoxal simpatia, uma “má-fé 
metafórica de grande efeito satírico” . (CANDIDO, 2000: 15)  

É sob essa sua tônica mordaz que o escritor português, sem o zelo políti co de discernir seus 
alvos, desfecha indiscriminadamente suas farpas. Sabe-se que alguns artigos d’As farpas, produzidas por 
Eça em colaboração com Ramalho Ortigão, entram no Brasil , de forma clandestina, burlando o controle 
do escritor português sobre os direitos autorais de sua obra. Machado de Assis certamente leu algumas, 
senão todas essas publicações “não autorizadas”, visto tê-lo mencionado em sua recepção crítica a dois 
romances de Eça, como se pode verificar nesta passagem: “De ambos lados do Atlântico, apreciávamos 
há muito o estilo vigoroso e brilhante do colaborador do Sr. Ramalho Ortigão, naquelas agudas Farpas 
em que aliás os dois notáveis escritores formaram um só”. (MACHADO DE ASSIS, 1992: 903)  

Um dos artigos d’As farpas, intitulado “O brasileiro” (1872) começa desfeiteando D. Pedro 
II , para, em seguida, instilar fel no “melaço fluido e baboso” dos beiços brasileiros que conspurcam a 
“pureza altiva” da língua de Camões (QUEIRÓS, 2000: 122). O insulto frontal aos brasileiros, ao Brasil e 
a seu imperador, afirma Carlos Reis, fez de Eça de Queirós “uma figura absolutamente incontornável na 
história das relações luso-brasileiras” (REIS, 2000: 23). Os grossos traços com que o esboço caricatural 
abaixo borra a imagem dos brasileiros ainda faz ressoar, no século XXI, os agudos ecos de Eça no Brasil. 

 

Nós temos o brasileiro: grosso, trigueiro com tons de chocolate, modo ricaço, arrastando 
um pouco os pés, burguês como uma couve e tosco como uma acha, pescoço suado, colete 
com grilhão, chapéu sobre a nuca, guarda-sol verde, a voz fina e adocicada, ar desconfiado 
e um vício secreto. É o brasileiro: ele é o pai achinelado e ciumento dos romances satíricos; 
é o gordalhufo amoroso das comédias salgadas; é o figurão barrigudo e bestial dos desenhos 
facetos; é o maridão de tamancos traído dos epigramas (...) não se lhe supõe distinção, e 
eles são, na persuasão pública, os eternos toscos achinelados da rua do Ouvidor. A opinião 
crítica nega-lhes o caráter e atribui-lhes os negócios de negros. (QUEIRÓS, 2000: 123)  
 

Dentre outras ilações, inferiu-se que “O Brasileiro” colocou o dedo nas feridas étnicas de 
Machado de Assis, o que seria em si motivo forte, mas não suficiente para explicar a ácida recepção 
crítica feita por este a duas obras de Eça, no artigo “Eça de Queirós: O Primo Basílio” (MACHADO DE 
ASSIS, 1992: 903-913). Motivo não suficiente, porque, se Machado tivesse sido pessoalmente atingido 
pelas farpas do escritor português, esta não teria sido nem a primeira nem a última provocação à sua 
mestiçagem, fato diante do qual ele – como hoje bem se sabe – fosse por humildade ou por desdém, 
sabiamente silenciou-se.  
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É bem conhecida a discriminação racial que Machado sofreu em seu próprio país: não foram 
poucos os críticos que – posto reconhecerem nele a mais alta expressão brasileira do homem de letras – o 
estigmatizaram como o bem sucedido “mulato da sub-raça americana”. Um exemplo disso é o intolerante 
julgamento de valor que Sílvio Romero lhe deixou como triste legado à fortuna crítica, frente ao qual Machado 
de Assis, com sua habitual discrição, fez, como em outras situações homólogas, ouvidos moucos. 

Não diferentemente dos critérios adotados por Eça para construir uma imagem estereotipada do 
povo brasileiro, a maior parte das razões levantadas por Romero para julgar a obra machadiana ampara-se em 
afiados critérios deterministas, aplicados no sentido de recensear falhas étnicas, psicológicas e fisiológicas do 
escritor. O crítico pernambucano se vale desse falacioso operador de leitura para concluir que – sendo 
Machado de Assis “um brasileiro de regra, um nítido exemplar dessa sub-raça americana que constitui o tipo 
diferencial de nossa etnografia” – sua obra inteira “não desmente a sua fisiologia, nem o peculiar sainete 
psicológico originado daí” (ROMERO, 1992: 66-67). Seguindo essa mesma orientação naturalista, ele 
diagnostica que a epilepsia, a gagueira e a mestiçagem racial do autor corporificam-se na dicção de seus textos, 
os quais, conseqüentemente, revelam, “a fotografia exata de seu espírito, de sua índole psicológica indecisa”.  

Diferentemente, Valentim Magalhães, outro crítico contemporâneo de Machado, postula 
que a estranheza, a originalidade, as qualidades extraordinárias de Brás Cubas e Quincas Borba 
consagram seu autor como o grande estili sta da literatura portuguesa hodierna, só ombreado por Eça de 
Queirós. Além desses méritos, Valentim reconhece que o escritor carioca é tão primoroso na dicção 
quanto Flaubert, imaginoso e fantasista como Gauthier, conceituoso e pensador como Anatole France, 
pessimista como Poe, espirituoso como Sterne (MAGALHÃES. Apud ROMERO, 1992: 32-33). Tais 
analogias, incômodas às certezas deterministas de Sílvio Romero, levam-no a refutar que, se a obra 
machadiana possuísse “tais e tantos predicados” , o escritor “não seria somente o primeiro homem de 
escrita no Brasil; sê-lo-ia do mundo inteiro, e, ainda mais do que isto, seria o ideal dos escritores, uma 
espécie de tipo supremo da genialidade humana” (ROMERO, 1992: 33). Ironicamente, mais de um século 
depois, todas as previsões de Romero, limitadas por seu horizonte determinista, vêm sendo contrariadas 
pelo crescente reconhecimento – em âmbito nacional e internacional – da importância do Machado de 
Assis ficcionista, cronista, crítico e agenciador cultural.  

Um dos que comungam com esta última posição é o crítico português Carlos Reis, 
curiosamente um especiali sta em Eça de Queirós. Ao endossar a dura avaliação estética que Machado de 
Assis endereça ao (co)autor d’As farpas, no artigo “Eça de Queirós: O Primo Basílio” , Reis não apenas 
reconhece a competência crítica do escritor brasileiro. Parecendo guiar-se pela clave borgiana segundo a 
qual um escritor forte funda seus predecessores, o ensaísta português vale-se de argumentos no sentido de 
demonstrar que a recepção crítica de Machado serviu de guia para Eça reformular pelo menos parte de 
sua obra. Para Reis, a prova decisiva de que Eça acatou as críticas do “mestre” brasileiro, está no fato de 
que, o autor d’O crime do Padre Amaro, adotou “mutações decisivas” , na rescrita da terceira edição deste 
romance. (REIS, 2000: 24)  

 

2. Uma sensação nova 
Em 16 abril de 1878, ano da primeira edição do romance O Primo Basílio, e da segunda 

d’O crime do Padre Amaro, Machado de Assis publica, na revista O Cruzeiro, o artigo intitulado “Eça de 
Queirós: O Primo Basílio” , cuja aspérrima recepção crítica aos dois romances do escritor português 
ocupa-se em apontar-lhe duras considerações às falhas estéticas. O artigo cheira, de início, a 
ressentimento e cria, em torno de Eça, uma nuvem de especulações que persiste até hoje. Na introdução 
de seu artigo, Machado tece elogios ao “estilo vigoroso e brilhante” adotado por Eça para compor 
“aquelas agudas Farpas” , escritas em parceria com Ramalho Ortigão. Endossando o aplauso com que 
crítica e público dos dois lados do Atlântico legitimaram a competência eciana, ele considera merecido o 
lugar que o escritor português ocupa na “primeira galeria dos contemporâneos” .  

Feito o elogio, seguem as farpas. Machado acusa Eça de ser “um fiel e aspérrimo discípulo” 
do realismo propagado por Zola, cuja obra La faute de l’Abbé Mouret aquele teria plagiado no título e na 
concepção d’O crime do Padre Amaro. Embora reconhecendo a originalidade do autor frente à fonte 
imitada, execra-lhe a fidedignidade à poética realista, na qual residiria seu pior defeito, visto que, como 
esta, também aquele não esquece nem oculta nada, explicitando o escuso e o torpe “com uma exação de 
inventário” . (MACHADO DE ASSIS, 1970: 903-904) 

Quanto ao segundo romance de Eça, O Primo Basílio, lançado no mesmo ano em que o 
artigo de Machado vem a lume, este acusa o escritor português de reincidir nas fórmulas que asseguraram 
o sucesso do primeiro romance, o que, no seu entendimento, irá acarretar tom rebuscado e ar de cli chê, 
ambos enfastiantes. Mas este não constitui para ele o defeito capital d’O Primo Basílio. A preocupação 
quase detetivesca em identificar uma razão necessária e suficiente para o adultério da protagonista faz 
Machado deter-se na ligação fortuita entre Luísa e seu primo Basílio na qual, para ele, reside a falha 
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nuclear do li vro. Sua argumentação caminha no sentido de tornar patente que Eça falhou ao conceber 
essas duas criaturas “sem ocupação nem sentimento” . Isso porque ele teria dado destaque a um afair que 
não passaria “de um incidente erótico, sem relevo, repugnante, vulgar”, não fosse o fato de Luísa tornar-
se refém da criada Juliana (é nesta, que ele, com toda a razão, reconhece “o caráter mais completo e 
verdadeiro do li vro” ) (MACHADO DE ASSIS, 1970: 906). No naturali smo explícito desse imbróglio, 
Machado descobre a ferida eciana e trata de abri-la para seus leitores.  

Com respeito à heroína, ele afirma tratar-se de “um caráter negativo [que] no meio da ação 
ideada pelo autor, é antes um títere do que uma pessoa moral” (MACHADO DE ASSIS, 1970: 906). 
Amparado em juízos de valor muito mais voltados para questões de ordem ética do que estética, Machado 
acaba identificando o defeito capital do romance na inanidade de caráter de Luísa, cuja queda, nas 
palavras dele,  

 

nenhuma razão moral explica, nenhuma paixão, sublime ou subalterna, nenhum amor, nenhum 
despeito, nenhuma perversão sequer. Luísa resvala no lodo, sem vontade, sem repulsa, sem 
consciência; Basílio não faz mais que empuxá-la, como matéria inerte, que é. Uma vez 
rolada no erro, como nenhuma flama espiritual a alenta, não acha ali a saciedade das 
grandes paixões criminosas: rebolca-se simplesmente. (MACHADO DE ASSIS, 1970: 905)  
 

Não fosse o adultério ter sido pressentido pela ressentida perspicácia da criada, que trata de 
recolher provas para chantagear e extorquir a heroína (com quem trava uma luta intestina) e a posterior 
morte de ambas, Machado não encontra, no romance, sequer uma motivação relevante. Mazelas como as 
dessa trama romanesca podem, diz ele, interessar no mundo real – cá fora: “No li vro é outra coisa” 
(MACHADO DE ASSIS, 1970: 906). Ameaçada pela criada, Luísa resolve fugir com o primo, que rejeita 
a complicação. Este se limita a oferecer-lhe dinheiro para ela reaver as cartas roubadas e foge, em seguida, de 
Lisboa. “Daí em diante [sumariza Machado], o cordel que move a alma inerte de Luísa desloca-se das 
mãos de Basílio para as da criada“, que passa a explorá-la das formas mais torpes possíveis (MACHADO 
DE ASSIS, 1970: 906). Sob a ameaça de prisão, Juliana devolve a prova do adultério, é acometida por um 
súbito aneurisma que a mata imediatamente. Luísa também morre, aparentemente de medo. 

De acordo com outro artigo, escrito quinze dias após o primeiro (em resposta a indignadas 
cartas de leitores apaixonados por Eça), O Primo Basílio abusa de um “reali smo sem condescendência” 
(MACHADO DE ASSIS, 1970: 906), que deixa, nessa “viva pintura dos fatos viciosos” , “um cheiro de 
alcova” (MACHADO DE ASSIS, 1970: 913), até chegar à “sensação física” (MACHADO DE ASSIS, 
1970: 906). Trata-se de uma indubitável e irônica referência a esta passagem do romance em que a 
heroína experimenta uma sensação inesperada, no “Paraíso” :  

 

[Basílio] fez-lhe baixinho um pedido. Ela corou, sorriu, dizia: – Não! Não! – E quando saiu 
do seu delírio tapou o rosto com as mãos, toda escarlate, murmurou repreensivamente. 
– Oh Basílio! 
Ele torcia o bigode, muito satisfeito! Ensinara-lhe uma sensação nova: tinha-a na mão! 
(QUEIRÓS, 1970: 697)  
 

Vista sob a lupa machadiana, em primeiro plano, essa “sensação nova” poderia de fato se 
nos afigurar com o “traço grosso e exato” , que lhe confere o autor de Memórias póstumas de Brás Cubas. 
Se, por efeito de decupagem, a perspectiva de cenas grotescas como a do Paraíso fossem todavia 
deslocadas, certamente dariam visibilidade a cada pincelada implicada na composição impressionista do 
grande plano que preside à estruturação do romance eciano.  

Infeli zmente, Machado deixou escapar, talvez um pouco por angústia da influência, essa 
sutileza pictural. Por conseguinte, deixou de vislumbrar as tintas nuançadas com que Eça foi montando o 
mîse-en-abyme d’O primo Basílio, em homologia com os quadros pendurados na parede da sala de Luísa, 
a sugerir, metonímica e especularmente, os entretons da cena romanesca e a desencadear a passagem 
quase imperceptível da realidade para a ficção e vice-versa, superpondo e matizando uma à outra, como 
um cenário desdobrável em outros cenários. Exemplar nesse sentido é a dramaticidade especular da Dama 
das Camélias mesclando-se à sua versão musical, La Traviata, e as duas, letra e música, mediando a 
realidade da protagonista com sua versão teatrali zada na peça Honra e paixão.  

Essas nuances impressionistas, a constituir várias redes auto-referenciais que 
incessantemente fazem remissão recursiva uma à outra, e cada uma delas à totalidade potencial e 
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multípli ce do romance, parecem, de fato, pontos de fuga que escaparam ao horizonte da tradução 
machadiana. Qual a razão? Não importa. A mais crua verdade é que Machado ignorou ou não patenteou, 
em sua recepção crítica d’O Primo Basílio, o novo fato estético encerrado neste romance: as vozes 
dialógicas e proli ferantes de personagens a enunciar a possibili dade de realizar, na literatura em língua 
portuguesa, o ideal flaubertiano do romance capaz de prescindir de qualquer referencial extralingüístico. 

 

3. Atos de fingir 
Honra e paixão, a peça teatral que vai sendo escrita, no decorrer da narrativa, por 

Ernestinho Ledesma, tem a sinuosidade de uma serpente a morder a própria cauda, um dos novos 
paradigmas estéticos que presidem à composição d’O Primo Basílio. Num dos saraus em casa da heroína, 
Ledesma esboça para os presentes o enredo de sua peça, um dramalhão que cli cheriza o tema romântico 
da condenação ao adultério feminino. Ele reclama da falta de autonomia criadora, já que seu empresário, 
por razões morais e comerciais, quer interferir no final da peça. Trata-se, além de outras questões, da 
representação ficcional de arte e mercado, ponto nodal em que Eça de Queirós, o autor do romance, está 
cabalmente enredado.  

Praticamente todos os atores da cena discursiva sugerem alterações não apenas no 
morali smo anticivilizatório do desfecho, mas também na trama e nos procedimentos estruturais que 
regulam o desenrolar de Honra e paixão. A rede intersubjetiva decorrente desse agenciamento coletivo 
ganha ressonância no coro poli fônico que prenuncia a fatalidade trágica da heroína e, ao mesmo tempo, 
reverbera em julgamento moral não da peça, mas da realidade do romance, a exemplo desta fala em que 
Julião Zuarte, um dos comensais de Luísa, condena a estroinice de Basílio: “O primo Basílio tem razão; 
quer o prazer sem a responsabili dade”. (QUEIRÓS, 1970: 636) 

O li vre trânsito carnavalesco entre a cena romanesca e sua versão miniaturizada no cenário 
remanejável de Honra e paixão, além de quebrar a hierarquia entre ficção e realidade, potenciali za os 
“atos de fingir” ,2 necessários à concepção encenada no romance – a de que um manto diáfano da fantasia 
deve encobrir a nudez crua da verdade. O “como se” da ficção mostra que a insuportável estranheza do 
real é de tal forma inassimilável que “é preferível o impossível verossímil ao possível incrível” 
(ARITÓTELES, s.d.: 281). Sintomática e cinicamente, segundo a razão pragmática exigida pela crueza 
do real, enquanto mata a criada Juliana, o narrador acompanha as demais personagens na estréia de Honra 
e paixão.  

A heroína da peça é perdoada pelo seu adultério, ao passo que a da realidade do romance 
tem sua nudez castigada. O como se dos “panos de teatro” (QUEIRÓS, 1970: 562) – sob cujo pathos 
Luísa havia experimentado dissimular imaginariamente a possibili dade de ser apunhalada pelo marido – 
parece estar, na encenação da peça, a serviço de reduzir o impacto da verdade, inassimilável ao 
morali smo provinciano da antiga Lisboa, a ecoar no coro tragicômico constituído pelos atores sociais que 
compõem dialogicamente a cena dentro da cena do espaço romanesco. O julgamento destes sobre a peça 
desli za para o imaginário configurador do romance, da peça e dos leitores, os quais se vêem também 
representados nesse “discurso encenado” .  

É claro que esse desli zamento metonímico, sobretudo a partir da forma minimizada pela 
peça teatral, oferece ao leitor um cenário plástico onde lhe é dado o privilégio histórico de assistir ao 
surpreendente desnudamento da ficcionalidade, com que O Primo Basílio, menos um romance de tese do 
que uma tese sobre novo romance se inscreve no experimentali smo flaubertiano do meta-romance sem 
telos e sem outra finalidade senão conter, em seu modo de estruturação, o próprio sistema explicativo. O 
que, infeli zmente, Machado de Assis ignorou, fosse por má vontade, fosse porque, somente depois de 
assimilar criticamente o romance eciano, é que se prontificou a escrever Memórias póstumas de Brás 
Cubas, romance que entra em visível diálogo com o sistema reticular de desdobramentos sucessivos a 
presidir a estruturação d’O Primo Basílio. Nesse sentido, um escritor nada fica devendo ao outro: 
Machado funda seu predecessor que, por sua vez, funda os novos paradigmas estéticos que nascem junto 
com o berço que servira de campa ao defunto autor de Memórias póstumas de Brás Cubas. (MACHADO 
DE ASSIS, 1959: 415) 

 

4. O estranho familiar  
Algo inesperada, há uma transgressão à ordem familiar, inicialmente esboçada no título O 

Primo Basílio. A partir de então, desde o início do romance, há indícios de desestabili zação invadindo 

                                                        
2 Entendida por Iser como um índice de pacto ficcional, os “atos de fingir” não designam a ficção 
enquanto tal, “mas sim o «contrato» entre autor e leitor, cuja regulamentação comprova o texto não como 
discurso, mas como “discurso encenado” . ISER, 1996: 23. 
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todo o espaço romanesco, fraturando o precário equilíbrio entre a realidade e ficção, além de burlar os 
interditos da esfera familiar e social. Assim, o romance prenuncia, em várias de suas instâncias, a hybris 
da heroína. Esta, posto ciente do perigo encerrado na estranheza implicada no “familiar” , é incapaz de lhe 
reconhecer a mesma ameaça que, doutra feita, já lhe provocara a primeira queda. Basílio é primo de Luísa 
a quem namorou antes de partir para o Brasil. O afair dos dois, abruptamente interrompido com a viagem, 
ocorreu em Sintra, espaço que, ao ser posteriormente reficcionalizado no cenário de Honra e paixão, gera 
o mal estar da duplicação do mesmo, a repetir-se como farsa. Paradoxalmente, uma farsa trágica. 

Quando retorna a Portugal, o familiar volta como o “torna-viagem” , o estrangeiro a trazer 
consigo a inquietante estranheza desencadeadora da inexorável fatalidade trágica da heroína. De fato, 
Basílio é agora o “brasileiro” , o qual, segundo a acepção que Eça de Queirós lhe confere no artigo 
homônimo – publicado pela primeira vez em 1972 e republicado, em Uma campanha alegre (1890) sob 
uma nova versão sintomaticamente alterada – retorna como “outro” , o português emigrado, o torna-
viagem a fraturar a moral familiar, a causar mal estar na cultura.  

Ao irromper na nova familiaridade de Luísa, o antigo familiar emerge como o Unheimlich,3 
a inquietante estranheza a desestabili zar o precário equilíbrio artificialmente construído pela protagonista. 
Trata-se, como se pode ver, não apenas mais um romance de tese no cenário realista–naturali sta do século 
XIX. O Primo Basílio, desde seu título até o perverso comentário final da personagem homônima, cujo 
olhar distanciado e farsesco já é estranho a sua própria cultura, é um meta-romance consciente da própria 
metaficcionalidade, de seu discurso encenado. Romance que, ademais, carrega, no modo de estruturar a 
forma, a ruptura que exerce em relação à ordem familiar, seja no âmbito da pessoalidade, seja no da 
cultura ou no dos paradigmas estéticos tão cristalizados e degradados quanto a realidade histórica 
portuguesa nele encenada. Um romance e um personagem para o próximo milênio, fato estético que 
Machado, não vislumbrou, não obstante a agudeza de sua recepção crítica. 

Não por acaso, Jorge Luis Borges inclui Eça de Queirós em sua Biblioteca personal. A 
meta-poética eciana, cuja especularizante recursividade inclui sua própria tradução, é percebida pela 
refinada ótica de Borges que coloca o escritor português em interação sincrônica com Flaubert, nesta 
passagem a nos servir da clave comparativista que hoje possibili ta ler Eça como inventor de Flaubert da 
mesma forma que o Machado, não o crítico, mas o ficcionista, como fundador da nova sensação estética 
prenunciada n’O Primo Basílio.  

 

El amor [de Eça] a la literatura francesa nunca lo dejaria. Profesó la estética del parnaso y, 
en sus muchas novelas, la de Flaubert. En El primo Basílio (1878) se há advertido la 
sombra tutelar de Madame Bovary, pero Émile Zola juzgó que era superior a su indiscutible 
arquetipo y agregó a su dictamen estas palabras: «Les habla un discípulo de Flaubert». 
(BORGES, 1997: 27)  
 

RESUMO: Este ensaio visa demonstrar que, não obstante a agudeza de sua recepção crítica ao romance O 
primo Basílio, de Eça de Queirós, Machado de Assis, de certa forma equivocou-se ao classificar a obra 
eciana como apenas mais um “romance de tese” , o que contribuiu para estigmatizar essa obra e reduzir-
lhe o valor. Diferentemente, acreditamos que o surpreendente desnudamento da ficcionalidade encenado 
em O Primo Basílio faz dele menos um romance de tese do que uma tese sobre novo romance a se 
inscrever no experimentali smo flaubertiano do meta-romance sem telos e sem outra finalidade senão 
conter, em seu modo de estruturação, o próprio sistema explicativo. O que, infeli zmente, Machado de 
Assis ignorou, fosse por má vontade, fosse por “angústia de influência” , deixando-se ocupar do contexto 
em detrimento da textura. Contudo, somente depois de assimilar criticamente o romance eciano, é que 
veio a escrever Memórias póstumas de Brás Cubas, romance que entra em visível diálogo com o sistema 
reticular de desdobramentos sucessivos a presidir a estruturação d’O Primo Basílio. Nesse sentido, um 
escritor nada fica devendo ao outro: Machado funda seu predecessor que, por sua vez, funda os novos 
paradigmas estéticos – a se ocupar da textualidade e suas tramas, da estética da produção e da recepção, 
da morte do autor e do leitor que nasce junto com o berço que servira de campa ao defunto autor de 
Memórias póstumas de Brás Cubas. (MACHADO DE ASSIS, 1959: 415) 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eça de Queirós, O primo Basílio; Atos de fingir; Desnudamento da 
ficcionalidade; Nova sensação estética. 
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ABSTRACT: Maria Teresa Horta’s  feminine/ feminist diction, original and innovating,  is often 
elaborated in the space of tradition revisitation.  This study aims to point out some aspects of such re-
reading, aspects which place Maria Teresa Horta’s poetry in the center of a renovation process 
established in the intersection between the voices of past and present. To grasp the sources of such 
dialogue is also a possibility of establishing the course of the new voice that appears. 
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A dicção feminina/feminista da poética de Maria Teresa Horta, inovadora e original, 
constrói-se, freqüentemente, no espaço da revisitação da tradição. O aparente paradoxo da afirmação 
anterior precisa ser cuidadosamente considerado para que se possa aquilatar  a veracidade da afirmativa 
de que sua poesia encontra-se, ao constituir-se, no centro de um processo de renovação poética, 
estabelecido, no entanto, na intersecção entre a voz presente e a de um  passado primevo e fundante. 

Captar as fontes profundas de tal diálogo é também a possibili dade de estabelecer o curso 
da nova voz que se instaura, ou seja, entreouvir na poética de Maria Teresa Horta o que se torna voz e, 
por outro lado, o que aponta o silêncio.  

Em outro tempo, curiosamente neste mesmo Encontro de Professores de Literatura 
Portuguesa, já havia chamado atenção para um aspecto do silêncio que recobre (recobria) a voz da 
poetisa: tratava do quase escandaloso silenciar da crítica diante de uma poética impar na poesia 
portuguesa de então. Entretanto, mostrava também como, a rigor, tal silêncio rondava a palavra feminina 
de maneira geral e não apenas a de Teresa Horta.  

Aliás a consciência de tal situação é retratada nas Novas Cartas Portuguesas (1972) que 
Maria Teresa Horta escreveu ao lado de Maria Isabel Barreno e de Maria Velho da Costa. Com esta obra 
singular, as Três Marias de Portugal ajudaram a construir uma caixa de ressonância em que as vozes de 
outras mulheres passaram a ecoar, e conseguiram, em um só compasso, afetar as bases do sistema político 
português (ainda sob o Salazarismo, mesmo que sem Salazar) e o sistema literário português pela autoria 
múltipla, pela impossibili dade de classificação da obra e pela variedade de discursos que abriga. 

Nas Novas Cartas Portuguesas, o dialogismo com a tradição é explícito e talvez mereça, 
aqui, ser tão somente mencionado: além das Cartas Portuguesas da malfadada Sóror Mariana do 
Alcoforado,  o diálogo de eleição das Três Marias era com outras vozes femininas, desde as que 
indiretamente se manifestavam nas Cantigas d’Amigo medievais até as das poetisas (poucas) de todos os 
tempos que falaram de amor, calaram o corpo e choraram suas mágoas.  

Na concepção de Maria Teresa Horta esta bruma de silêncio que acompanhou a mulher ao 
longo dos tempos, ainda que, sistemática e lentamente, tenda a se dissipar, continua presente, mesmo em 
poemas bastante recentes: 

 

Os silêncios da fala  
 
 
São tantos  
os silêncios da fala  
 
De sede  
De sali va  
De suor  
   
Silêncios de silex  
no corpo do silêncio  
   
Silêncios de vento  
de mar  
e de torpor  
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De amor  
   
Depois, há as jarras  
com rosas de silêncio  
   
Os gemidos  
nas camas  
   
As ancas  
O sabor  
   
O silêncio que posto  
em cima do silêncio  
usurpa do silêncio o seu magro labor.  
      (2001: pp. 40- 41) 
 

Às mulheres, para se expressarem, cabe um esforço particular: o de encontrar a linguagem 
que as diga particularmente e que, ao mesmo tempo, as deixem incluir-se no sistema geral da arte em pé 
de igualdade. Assim se deu com escritoras, artistas plásticas e, sobretudo, poetisas. As exigências de 
originalidade empurram-nas para o solipsismo e a necessidade de integrar-se ao sistema reclama delas 
concessões de vária ordem (muitas vezes, prontamente realizadas).  

Em relação à Maria Teresa Horta, a releitura de sua obra poética por si só coloca 
importantes questões quanto a essas reflexões. Em suas primeiras obras, sua inserção na nova poesia 
portuguesa se dava através de um movimento poético de vanguarda: Poesia 61. Tratava-se, em rápidos 
traços, de uma poesia que se afirmava em novidade, mas que se produzia em companhia; tinha seus pares. 
Seis li vros de poesia e dez anos mais tarde, à época em que escreve Minha Senhora de Mim (1971)  � � às 
vésperas de engajar-se no projeto das Novas Cartas Portuguesas, �������
	�������������������������������! ��"��#"�$�
passos largos na direção de uma dicção própria e inconfundível em que a escrita sobre o corpo 
(feminino), que era manifesta desde o início de seu percurso poético, aos poucos se verticaliza. O poema  
“Minha Senhora de Mim”, do volume do mesmo nome pode demonstrar tal direção em sua poética: 

 

Minha senhora de mim  

   
 Comigo me desavim  
 minha senhora  
 de mim  
   
 sem ser dor ou ser cansaço  
 nem o corpo que disfarço  
   
 Comigo me desavim  
 minha senhora  
 de mim  
   
 nunca dizendo comigo  
 o amigo nos meus braços  
   
 Comigo me desavim  
 minha senhora  
 de mim  
   
 recusando o que é desfeito  
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 no interior do meu peito    
   (1983 : v. 2, p. 56) 
 

O poema conjuga, em sua tessitura, a questão feminina, o corpo que ainda se nega ou 
esconde (“ nem o corpo que disfarço”  ) e o diálogo com a poesia portuguesa, através do famoso poema de 
Sá de Miranda, revista pela perspectiva da mulher. 

Mas, em Os Anjos (1983)  e  em Minha Mãe Meu Amor (1986),  o corpo é tomado como 
suporte de sua poética, no sentido em que o pintor toma a madeira ou a tela como suporte de sua pintura. 
A imagem do corpo radicaliza-se definitivamente. Nos dois casos, o corpo feminino aparece em 
desabrido diálogo com tradição antiqüíssima (tradição essa, proverbial e ambiguamente, vedada à mulher, 
sobretudo no espaço da cultura judáico-cristã): a do culto ao corpo e ao amor físico, encarnada pela 
Afrodite Pandêmia (em oposição à Afrodite Urânia, advinda dos Céus) e pelo mito da Andrógino.  

As imagens do Anjo e da Mãe, que são, respectivamente, centrais nas duas obras em 
questão, correspondem ambas a aspectos dessa tradição, em que tanto Afrodite como o Andrógino 
manifestam-se como pura ambigüidade. O corpo, instância tão reprimida na cultura ocidental, aparece, na 
construção das imagens poéticas, nomeado em plenitude, como lugar de encontro e silêncio, sempre 
inteiramente dito sem linguagem decorosa, apesar dos interditos que o rondam. 

Uma das epígrafes de Os Anjos, citação de palavras Charlotte Wolff , empresta inequívoco 
sentido à própria obra como um todo que tem um dos eixos de construção de suas imagens constituído a 
partir do universo da androginia: "A identidade de género de todo o ser humano é uma identidade 
fêmea/macho ou macho/fêmea ou, por outras palavras, uma identidade andrógina". Tal iluminação 
caminha ao lado e complexifica a figura do anjo que, para além de sua convencional assexualidade, no 
li vro aparece como a corporificação da identidade feminina quando a perspectiva de quem olha é positiva. 
No fragmento do poema “Anjos Mulheres VI” , os versos dizem: 

 

Somos os anjos 
do destino 
com a alma 
pelo avesso 
do útero 
Voamos a lua 
menstruadas 
Os homens gritam 
- são as bruxas 
As mulheres pensam 
- são os anjos 
As crianças dizem 
- são as fadas 
Fadas? 
fili grana cintilante 
de asas volteando 
no fundo da vagina 
                       (1983, pp.112-113) 

 

Na visada feminina, as que voam menstruadas são os anjos numa visão que oscila entre, no 
mínimo, uma leitura positi va e, muito provavelmente, uma leitura idealizadora da mulher. A geografia do 
corpo feminino, incluso o corpo da outra mulher e, entre todos, o da mãe, surge, nas imagens de Os Anjos, 
meticulosamente percorrida, numa profusão de pernas, púbis, vaginas e orgasmos (inclusive o orgasmo da 
mãe, heresia das heresias!). Unem-se nestas imagens a Afrodite em plenitude, aquela dos prazeres físicos 
e venais, mas destituídos da culpa cristã, e a androginia, muitas vezes latente, apenas sugerida. 

Tais imagens oferecem, entre outras, duas leituras possíveis: de certo discurso feminista em 
que o viés se concentra no rebaixamento e na negação do masculino ou, por outro lado, num misto de 
narcisismo e curiosidade femininos em relação à própria sexualidade e ao próprio corpo e ao próprio 
deleite. Se esta dicotomia é esquemática, sem dúvida há algo de ambas virtualmente presentes nas 
imagens poéticas de Teresa Horta que, num só tempo, admite a androginia e a mascara, ou ainda, perfila-
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se entre os que compõem imagens catárticas da sexualidade feminina na Afrodite Celeste e cultuam 
(implicitamente) Afrodite da Terra. É a somatória destas direções que amplia seu espectro poético. 

O ápice deste processo, entretanto, parece encontrar-se em Minha Mãe Meu Amor. Tudo o 
que constitui o cerne da poética de Maria Teresa Horta encontra-se nesta obra: a condição feminina, sua 
sexualidade, sua identidade, tudo concentrado. Não se pode deixar de lembrar que a presença da mãe, a 
representar o feminino por excelência, é uma constante na obra de Teresa Horta, tanto na poesia como na 
sua peculiar ficção. Para citar apenas um exemplo, já é bastante conhecido o caso de sua obra Ema (1985) 
cujo anagrama dispensa comentário. 

A Mãe, neste universo poético, surge como a imagem síntese de tendências muito distantes 
no tempo: por um lado, como a matriz, figura primeva do feminino desde tempos imemoriais; por outro, a 
mãe como uma das figuras psicanalíticas fundantes que só o século XX  e, no que tange à questão 
especificamente feminina em nossos tempos, apenas o feminismo traz integralmente à baila.  Em Minha 
Mãe Meu Amor, as duas dimensões aparecem conjugadas: a da mulher primordial, ainda que vista pela 
óptica da contemporaneidade (se não se quer ainda adotar a terminologia Pós-Modernidade como 
parâmetro), e a da psicanalista como objeto de transferência psicanalítica. Na primeira destas dimensões é 
a Mãe como Eva, primeva e universal que está presente:  

 

Lembro-me do paraíso 
no teu interior 
O paraíso: 
 
com árvores 
e oceanos 
 
Penumbras incessantes 
num enredado princípio 
 
E havia também a maçã 
do teu útero 
sítio: da tentação no início 
  (1986: p.23) 
 

A mesma mulher, a Mãe, que representa o paraíso, representa ainda a pulsão primitiva 
(“ tentação no início” ) melhor expli citada em outras imagens mais evidentemente andróginas: 

 

Repara como cintila 
o leite 
         dos teus seios 
 
Bebo neles todos 
os arco-íris dos corpos 
                                  das mulheres 
                                   (1986: p.59) 
 

Esta mulher assim desenhada, muito bem se conforma à epigrafe que acompanha uma das 
partes de Minha Mãe Meu Amor – cujo subtítulo é significativamente “O Retomar (Te)” : “Eu realizo o 
desejo de entrar dentro do ventre de minha mãe” Marie Vaubourg. Com imagens corporais recorrentes, 
onde sobejam líquidos, língua, afagos, pele e cabelos da Mãe (portanto, femininos), correlato lógico desta 
seqüência surge na última parte do li vro de poemas “O Transfert” em que, a um só tempo, a Mãe se apaga 
e se consuma plenamente, em que a mulher se concretiza (a psicanalista mulher) e é mantida 
cuidadosamente afastada: androgenia e Afrodite, esta magicamente transformada de Afrodite Pandêmia 
reprimida em Afrodite Urânia explicitada: racionalizada, psicanalizada. 

 

Acendo a tua estrela 
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Não sei se no teu 
se no meu 
                  útero 
 
Eu disse: orgasmo? 
                (1986: p.136) 
 

Se o orgasmo da Mãe já se havia materializado em imagem desde Os Anjos, neste poema é 
o orgasmo da mulher psicanalista que se insinua. Mas é no avesso desta Afrodite prazerosa que se insinua 
a sublimação da androginia, tornada pela fala reparadora da análise, Afrodite espiritual, ainda que sempre 
ambígua: 

 

Sei que me embalas  
aí onde estás 
na penumbra da sala 
 
atrás... 
 
enquanto eu vou tecendo 
bordando a matiz 
               (a matriz) 
o tecido da fala 
                                  (1986: p. 127) 
 

Todas essas reflexões, entretanto, são apenas mais uma oportunidade para, diante da força 
das imagens poéticas de Maria Teresa Horta, exercitar certa sensibil idade para o que representou (e para 
muitas ainda representa) a precisa condição de ser mulher em tempos difíceis. 

 

RESUMO: A dicção feminina/feminista da poética de Maria Teresa Horta, inovadora e original, constrói-
se, freqüentemente, no espaço da revisitação da tradição. Este estudo propõe apontar aspectos desta 
releitura que colocam a poesia de Maria Teresa Horta no centro de um processo de renovação poética 
estabelecido na intersecção entre a voz do passado e a do presente. Captar as fontes de tal diálogo é 
também a possibili dade de estabelecer o curso da nova voz que se instaura. 
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Nessa comunicação buscaremos demonstrar como em meados do século XIX o escritor 

português Álvaro do Carvalhal, autor da obra Contos e da peça  O Castigo da vingança!, e Álvares de 
Azevedo, brasileiro, autor de Noite na Taverna, Lira dos Vinte Anos e Macário, lançaram mão de 
recursos ligados ao melodrama em suas narrativas para criar efeitos inusitados e instalar o suspense de 
maneira eficiente e atraente. 

O melodrama, que tem as suas origens no século XVI, tenta reunir características do teatro 
grego com a música; no século XVII aproxima-se da ópera e somente no final do século XVIII recebe o 
estatuto de “peça popular”, tendo como características mais marcantes, segundo João Roberto Faria, 
“enredos emaranhados, repletos de surpresas, coincidências extraordinárias, alguma inverossimilhança, 
reviravoltas e muita imaginação” (Faria, 2001:38).  

É curioso observar como o melodrama influenciou fortemente a ficção oitocentista através 
da sua temática, que gira em torno de assassínios, mistérios, suspense e equívocos desfeitos 
milagrosamente − elementos recorrentes nas narrativas de Álvaro do Carvalhal, como pretendemos 
mostrar na análise do conto “A Vestal!”, e também nas que Álvares de Azevedo reuniu no volume Noite 
na Taverna, do qual abordaremos aqui o segundo capítulo, “Solfieri”. 

Além das já citadas características melodramáticas, importa ainda destacar a seguinte: o 
“melodrama deveria sempre promover a justa recompensa da virtude e a punição do crime” (Faria, 
2001:38). Essa punição se dá, nas narrativas em questão, sempre que uma personagem transgride as leis 
da boa moral, deixando-se levar por suas paixões, como o vício ou o ciúme.  

Entretanto, para a sustentação do melodrama nos contos analisados um fator extremamente 
importante é a construção espacial aliada à descrição, que servem de suporte para os elementos 
melodramáticos – lembrando sempre que estamos trabalhando com narrativa, e não com texto dramático.  

A escolha do espaço tem papel fundamental no desenrolar das ações, de maneira que nos 
espaços fechados predominam as ações com desfecho trágico, enquanto nos espaços abertos predominam 
as ações com desfecho não-trágico − ressaltamos que não falamos aqui do trágico clássico, mas 
chamamos de “desfecho trágico” aquele relacionado com a morte ou outra perda qualquer (como a da 
liberdade, por exemplo). 

Aliado à escolha do espaço, temos o trabalho realizado pela descrição que reforça, 
indicialmente, a relação acima, ou seja: se a descrição do espaço e/ou da personagem é degradada, a ação 
desenvolvida terá um desfecho trágico; se, ao contrário, a descrição for amena, teremos uma ação com 
desfecho não-trágico. 

A esse recurso de elaborar a descrição do espaço e a da personagem como indícios do tipo 
de ação, e seu conseqüente desfecho, denominamos “marcação de cena”. Assim, além da ligação com o 
melodrama através da temática desenvolvida, temos esse recurso formal aproximando as narrativas dos 
dois autores do gênero dramático. A marcação de cena pode ser esquematiza da seguinte forma: 

 

 Espaço fechado à descrição do espaço e/ou da personagem degradada à desfecho trágico. 

 Espaço aberto à descrição do espaço e/ou da personagem amena à desfecho não trágico. 

 

Lembramos, ainda, que a marcação de cena determina a entrada e a saída de cena das 
personagens, isto é, o início e o término da ação, indicando o início da cena com a construção do espaço 
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e/ou apresentação da personagem, e o final da mesma com a mudança de espaço, quando terá início a 
próxima cena, construída a partir do mesmo esquema. 

Tratemos agora dos contos anunciados. Primeiramente veremos “A Vestal!”, de Carvalhal, 
onde ocorrem casos de zoofilia, pedofilia, matricídio e homicídio. A personagem principal, o jovem L. 
Gundar, julga encontrar a mulher de sua vida, sua prima Florentina, e espera conquistar, através do 
casamento, a suprema felicidade. Mesmo com os funestos avisos de seu amigo Fausto, L. Gundar leva a 
cabo seu intuito e casa-se. Mas, ao final da narrativa, vê seus sonhos arruinarem-se ao descobrir a perfídia 
de Florentina, que tinha por amante ninguém menos que Níger, seu cão de estimação. 

Toda a construção da narrativa estrutura-se com base numa eficiente construção espacial, 
altamente indicial, que vai encaminhando o leitor para um crescente suspense até o trágico desfecho, 
quando L.Gundar flagra Florentina com Níger e descarrega uma pistola em ambos. 

O conto é dividido em quatro episódios, todos numerados, com subtítulos e epígrafe. E há 
uma enorme profusão de acontecimentos − bem de acordo com os princípios do melodrama. Escolhemos 
algumas cenas para ilustrar o esquema que importa evidenciar. 

Logo no primeiro parágrafo o narrador se exime de dar uma localização precisa para a 
história, dizendo que “fica ao arbítrio do leitor a escolha do local. O local, para o nosso intuito, é, com 
efeito, de ínfima consideração” (Carvalhal, 1990:121). Mas, vindo ao encontro de nossas especulações, 
assegura ser necessário dar “uma qualquer decoração” à cena e faz uma detalhada descrição do espaço, 
isto é, da casa de campo de L. Gundar (esse mesmo artifício será utilizado por Carvalhal num outro conto, 
“Os Canibais”, onde o narrador diz não ser necessário precisar o local, contentando-se com descrever a 
decoração, o que nos faz pensar que a decoração em si implica elementos funcionais, imprescindíveis à 
estratégia narrativa do autor); logo em seguida o narrador descreve L. Gundar e Fausto, destacando a 
oposição entre ambos, tanto física quanto psicológica. 

Percebemos nesse momento uma descrição espacial feita de forma amena, pois é quando L. 
Gundar conta ao amigo o episódio do seu reencontro com Florentina e a sua paixão por ela. 

 

É a casa um pequeno edifício que, pelo aprazível da localidade e capricho de construção, 
para logo denota um destino exclusivamente recreativo. Ergue-se no cimo da colina. Por 
detrás e até o cume do convizinho morro estende-se o pinheiral; a um dos lados vergam 
árvores do pomar ao peso das coradas frutas (...).  
É um daqueles sítios solitariamente poéticos de que te hás-de lembrar, leitor; um sítio dos 
que, quando temos vinte anos, nos avivam irresistivelmente, por prosaicos que sejamos, a 
vaga saudade da mulher que amamos ou que ideamos, ansiando por nos esconder ali com 
ela a prelibar da mesma taça o néctar dulcífico das imaginárias ternuras. (Carvalhal, 
1990:121-122) 
 

No espaço acima descrito teremos uma cena sem relação com o trágico, mas, como não 
podia deixar de ser, L. Gundar faz referência ao rafeiro quando ele chega à casa de Florentina e é recebido 
pelo cão, a quem chama de inimigo, e que já indicia a sua futura infelicidade: 

 

Todavia, eu tinha ali um inimigo.(...) 
O rafeiro; o azougado rafeiro, que tão sem cortesia me dera as boas-vindas. Soberbo 
animal! Nunca eu vira outro que pudesse igualá-lo no gigantesco das proporções e na 
altivez de movimentos. Era felpudo como um bode e negro como o azeviche.(...) Era com 
todos submisso e até cortesão. Porém, se passava por mim eriça-se-lhe o pêlo, aprumavam-
se as orelhas, chispavam os olhos, dilatavam-se as ventas e, arregoadas as maxilas, 
apareciam formidáveis as falanges terríveis de alvíssimos dentes.( Carvalhal, 1990:128) 
 

O romance de L. Gundar e Florentina avança, mesmo com Fausto tentando dissuadi-lo ao 
contar-lhe dois episódios dos quais fora protagonista, buscando mostrar ao amigo os inconvenientes de se 
entregar ao amor de uma mulher. Transcrevemos o desfecho de ambos os episódios narrados por Fausto, 
que vão se passar exclusivamente em espaços fechados – o quarto, por excelência. 

No segundo capítulo de “A Vestal!”, intitulado “A mulher no pelourinho”, são feitas as 
duas narrativas de Fausto − que se apresentam em forma de encaixe. Na primeira, Fausto, ainda menino 
de seus 12 anos, “os doze anos mais viçosos em que jamais abotoou uma existência”, é assediado por uma 
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jovem noiva, “criatura angélica, tímida e pudorosa como a mesma virgindade”, que está hospedada em 
sua casa. Porém, à noite 

 

Disse-me que, assustada por se ver sozinha numa câmara imensa, para não enfadar 
ninguém, preferira refugiar-se mansamente no meu quarto, que era contíguo ao seu, e 
esperar ali que amanhecesse. Falando, quebrava-se sobre mim, com o rosto junto ao meu, 
com a respiração a queimar-me na fronte, com a voz desfalecida; e não reparava que saíra 
quase nua do leito e que expunha, à minha vista indignada, os redondos seios de donzela, os 
mais castos e resguardados tesouros de pureza. Parecia febril e não sei que fascinação lhe vi 
nos olhos, que me assustou. (...) Soltei um grito que ela sufocou, pondo-me na boca a mão. 
E, apagando a luz, introduziu-se no meu leito, descansou a cabeça no meu travesseiro, e... 
- E?... 
- Violou-me. (Carvalhal, 1990:141) 
 

Ao final da funesta narrativa, Fausto conta a L. Gundar quem era essa jovem: era a mãe de 
Florentina. Notando que sua narrativa não causara o efeito desejado, Fausto conta outra história: 

 

Amava uma mulher que me satisfazia a vaidade e que me satisfazia o coração. Nas formas, 
toda a voluptuária sensualidade das virgens de Ticiano; no espírito, as virtudes heróicas 
como as quer o douto misticismo.(...) Correspondia-me; mas sem calor, sem vivacidade; 
glacial como a virtude, inflexí vel como os seus princípios de romana severidade. (...) 
Estávamos nas vésperas do casamento quando adoece a mãe da minha bela. (...) Fiz-me 
enfermeiro. À segunda noite cumpria-me velar. Entrei, sem ruído e sem precedência de 
anúncio, na alcova da enferma. Oh pasmo! Encontrei-a nos transes do passamento! (...) A 
um lado, de joelhos, estava a minha noiva silenciosa e absorta. Quando me viu, deu um 
grito de surpresa e correu uma vista de sinistro pavor do leito da enferma para a mesa em 
que estavam os remédios. (...) A desgraçada fazia lembrar o criminoso descoberto em 
flagrante. (...) A palavra “envenenadores” de que eu, com a injustiça que as aflições 
atenuam, acoimava os médicos, a piedosa menina caiu-me aos pés em choro. (...) 
Denunciara-se sem que o pressentisse.(...) 
Precipitei-me na sala próxima, resolvido a entregar à justiça a desnaturada filha. Porém 
esta, desfeita a turbação, pela iminência do perigo, fora mais veloz; e, aferrolhando a porta, 
interpusera-se à minha passagem. Repeli-a com desabrimento e cólera. (...) Mas pôs-me na 
boca, por mordaça, os lábios tão cobiçados, e tão cheios de astuciosa volúpia!(...) 
- Desgrenhada e nua, como uma bacante, levei-a para o sofá. Ao mesmo tempo, no fundo 
da alcova, estrebuchava a mãe nas vascas da agonia. (Carvalhal, 1990:145-147) 
 

Novamente, apesar do desfecho da narrativa, Fausto não consegue impressionar L. Gundar 
e fazê-lo desistir de seus propósitos. 

Notamos, desde então, o quarto como um dos espaços preferidos para as ações degradadas. 
Nele se passarão as cenas mais dramáticas e ligadas aos desfechos trágicos por excelência, como nos 
exemplos acima com a presença da pedofilia e do matricídio, sem esquecer da prostituição a que a noiva 
de Fausto se entrega para comprar-lhe o silêncio. 

Poderíamos, ainda, citar várias cenas que são construídas a partir do esquema aqui referido. 
Entretanto, vejamos como Álvares de Azevedo utilizará os mesmo recursos para sustentar o melodrama 
em suas narrativas. 

No capítulo intitulado “Solfieri” teremos um caso de suposta “necrofilia” – suposta porque 
o narrador revela posteriormente tratar-se apenas de catalepsia. Da mesma maneira que Carvalhal, 
Azevedo também escolhe como espaço para o desenrolar da ação degradada, ou trágica, um recinto 
fechado − neste caso, um templo, uma igreja. 

Solfieri é o segundo conviva da taverna a narrar suas macabras aventuras, começando por 
localizá-la em Roma. Numa noite enluarada, passeando sozinho pelas ruas da cidade, vê uma mulher cuja 
face “era como de uma estátua pálida à lua”. Ele resolve segui-la e, depois de muito andar, 

 

(...) ela parou: estávamos num campo. 
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Aqui, ali, além cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar: 
em torno dela passavam aves da noite. 
Não sei se adormeci; sei apenas que quando amanheceu achei-me a sós no cemitério. 
Contudo a criatura pálida não fora ilusão: as urzes, as cicutas do campo-santo estavam 
quebradas junto a uma cruz.(Azevedo, 1996:22) 
 

Vemos que, embora haja neste espaço aberto − um cemitério − um quê de mistério e a 
ligação com a temática do melodrama, não temos uma ocorrência propriamente trágica; ela se dará mais 
adiante com a mudança do espaço: 

 

Um ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava: no sono da 
saciedade me vinha aquela visão...  
Uma noite, e após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a condessa Bárbara. (...) Saí. 
Não sei se a noite era límpida ou negra – sei apenas que a cabeça me escaldava de 
embriaguez. (...) 
Quando dei acordo de mim estava num lugar escuro: as estrelas passavam seus raios 
brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro círios batiam num caixão 
entreaberto. Abri-o: era uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na 
fronte dela, naquela tez lívida e embaçada, o vidrento dos olhos mal-apertados... Era uma 
defunta!... e aqueles traços todos me lembraram uma idéia perdida...  – Era o anjo do 
cemitério! Cerrei as portas da igreja, que, ignoro por que, eu achara abertas. Tomei o 
cadáver nos meus braços para fora do caixão. (...) 
Preguei-lhe mil beijos nos lábios.  Ela era bela assim: rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu 
e a capela como o noivo os despe à noiva. Era uma forma puríssima. (...) O gozo foi 
fervoroso – cevei em perdição aquela vigília. (Azevedo, 1996:24) 
 

Através desse exemplo constatamos o uso do mesmo recurso formal para a estruturação da 
narrativa e a predileção pela temática grotesca − o que vem reforçar a teatralidade destes contos tanto no 
nível temático, com elementos típicos de melodrama, quanto no nível formal, com destaque para o que 
chamamos “marcações de cena”. E convém lembrar ainda a questão da transgressão seguida da punição, 
que nos remete tanto ao melodrama quanto à tragédia clássica. Mas isto já é assunto para outra 
comunicação. 

 

RESUMO:Este trabalho busca demonstrar como os autores Álvaro do Carvalhal, português, e Álvares 
de Azevedo, brasileiro, utilizaram-se de recursos ligados ao melodrama para instalar o suspense e a 
teatralidade em suas narrativas através de uma eficiente construção espacial e de uma descrição 
altamente indicial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Comparada; Melodrama; Teatralidade; Espaço; Descrição 
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ABSTRACT: We read “ O Homem Duplicado” , novel written by José Saramago, considering that a 
strong refuse of the idea of chaos  – or, of the idea of the contemporary age viewed li ke a chaos -is in the 
center of the literary construction. 
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O narrador do mais recente romance de José Saramago nota que a já desacreditada 
medicina humoral, ao estabelecer a clássica divisão dos tipos humanos, esquecera a lágrima, humor 
associável aos mansos. Propensos a essa manifestação líqüida dos sentimentos, os mansos estariam 
também sujeitos ao ímpeto cego e arrasador em que se constitui a sua característica ira. E porque os 
mansos já existiam em tempos remotos e em muito maior número continuam a existir ainda,...para muita 
gente, a prece mais fervorosa deveria ser: Livrai-nos, Senhor, da ira dos mansos. De acordo com esse 
narrador que tiranicamente o analisa, o pacato Professor de História Tertuliano Máximo Afonso é levado 
à ira dos mansos por seu próprio inconformismo ante a existência de um duplo imagético. 

Conhecemos todos o enredo do último li vro de José Saramago e sua oferta de um duplo 
nível de leitura: aquele que o situa como paródia de uma trama policial, afinado à questão da clonagem; e 
outro que, buscando consonância com a obra do escritor, vê, nesse texto mais recente, um comentário 
sobre o homem contemporâneo em permanente luta com um mundo de artifícios, incluindo-se nessa vasta 
rede a própria identidade, tida como instável, errante, em trânsito contínuo. Os termos que uso não são 
inocentes, pois, se estou atribuindo ao autor português uma ironia ao mundo atual, nela incluo crítica 
epistemológica, lançada contra um modo de ver esse mundo. 

Quando apresentado ao leitor, o manso Tertuliano vivencia fraqueza de ânimo, depressão. 
Como antídoto contra o mal que ele próprio costuma definir como marasmo, o colega Professor de 
Matemática recomenda-lhe entreter-se com uns filmes, desses que se vêem como quem toma 
tranqüili zantes. A descoberta de um sósia perfeito, entre os figurantes do filme, desencadeia a ira do 
manso, expressa em princípio através da busca desenfreada pela identidade do sósia, que se realiza em 
paralelo àquela outra busca empreendida pelo ser que, diante do reflexo contido no espelho, pergunta-se : 
“Quem sou?”  

Lidos em conjunto, os filmes visionados pelo Professor de História mostram um mundo 
obcecado pela idéia da concorrência e cujas relações humanas encontram na caça e no assassinato uma 
espécie de figuração exemplar. Assim, o primeiro título – Quem porfia mata caça - constitui, segundo o  
texto, metáfora óbvia, pois caça, caçada e caçadores era coisa que não se via. Tudo se limitava a um 
caso de frenética ambição pessoal. Em filme posterior, o ator conseguira ter o seu nome no elenco 
principal. Como o título mais recente - A Deusa do Palco – sugere um triunfo de artista, podemos inferir 
que o percurso do sósia - ator figurante que, conseguindo papel secundário, segue em busca do estrelato - 
constitui uma duplicação das histórias nas quais ele próprio atua. Não há dificuldade em reconhecer, nos 
filmes sucintamente quali ficados, uma metonímia da indústria cinematográfica de matriz americana. Tal 
como a apresenta Saramago, essa metonímia entra em correspondência com trajetórias de atores sociais 
que, movidos por ambição pessoal, perseguem um êxito entendido como possibili dade de participação no 
espetáculo das festivas il uminações que compõem a cena contemporânea. Em decorrência, entende-se que 
a conquista de um lugar no palco do mundo atual exige atenção às leis da concorrência, ainda que essas 
mesmas leis determinem a caça e o assassinato de outros. 

Resta dizer que, à primeira vista e antes de tomar consciência do seu duplo, Tertuliano 
Máximo Afonso define o filme como um engenho cinematográfico em que a lógica e o senso comum 
tinham ficado a protestar do lado de fora. Tratar-se-ia de uma construção cultural destituída de lógica, 
correspondendo à compreensão da vida como seriação caótica. No entanto, existem dois problemas para 
que essa idéia de caos possa ser aceita. O primeiro vem do filme ter sido indicado por um professor de 
matemática, que em seguida o propõe como uma equação com duas incógnitas. O outro problema emana 
do alerta que o autor usa como epígrafe: O caos é uma ordem por decifrar. Nesses termos, parece 
acertada a suposição de que o aparente ilogismo seja presidido por uma lógica competiti va que, 
decretando o fim de qualquer outra, revela-se extremamente uniformizadora.  

A descoberta do outro funciona para Tertuliano como um espelho. Como todos os espelhos, 
esse também induz ao ato reflexivo, ao exercício de especular sobre a própria condição, que é, afinal, a 



810     A DESCRIÇÃO DE UMA LUTA: O HOMEM DUPLICADO. 

 

condição humana. O problema torna-se mais agudo, na medida em que o espelho, ao contrário daquele 
concebido para Alice, anuncia-se em princípio sem fundo, esgotado numa superfície que oferece imagens 
supostamente sem ressonância na experiência histórica. Daniel Santa Clara – é este o nome do duplo –
vive, a partir de identidades provisórias: um dia ele é recepcionista de hotel, no outro é caixa de banco, 
depois é auxili ar de enfermagem, para em seguida ser porteiro de cabaré, professor de dança e empresário 
teatral. Podendo ser lido como alusão feita à errância que, segundo  teorias contemporâneas, executa a 
subjetividade, o nomadismo identitário do figurante constitui poderosa metáfora para a instabilidade que 
hoje preside o mundo do trabalho, instabilidade que exclui qualquer possibili dade daquela adesão afetiva 
própria ao trabalhador identificado com o que faz.1 

Em última instância, Daniel Santa Clara suporta a sua existência em imagens e é como 
imagem que ele – conforme preconiza o seu nome de Profeta –  faz ao Professor de História uma 
revelação. Para falar do conteúdo revelado, recorro às palavras de Eduardo Lourenço em  O Esplendor do 
Caos:  

 

Existir é ter imagem, mas mais ainda é ter o poder de difundir as mil imagens que 
decompõem e sintetizam a nossa imagem, concebida como um videoclip permanente. A 
“ nossa imagem” não é aqui o equivalente do nosso retrato, da nossa identidade 
simbólica,..., mas a imagem humana como resumo e suporte de uma tentativa de sedução 
universal sem sujeito, produzida, não para vender idéias,... com qualquer conteúdo 
efectivamente humano...– mas objetos “ reificados” pela sua função, em última análise, 
mercantil. 2 
 

A substituição da noção de identidade pela de inscrição num fluxo imagético não apenas 
elimina o sujeito da história, mas exclui a noção de um sujeito na história. Em princípio, Tertuliano não 
suporta a existência do duplo, porque esse duplo imagético anuncia a extinção da sua própria identidade. 
Por isso ele persegue o fundo da imagem, o nome oculto no pseudônimo, o homem sob as múltiplas 
personas do ator. 

Mais tarde, ao descobrir Antonio Claro, Tertuliano chega ao outro lado da revelação, 
conhecendo o antagonismo como única forma da identidade tentar afirmar-se. Aplica-se aqui a lembrança 
da proposição hegeliana: precisando afirmar-se através de um outro, a consciência não suporta ver, no 
outro, um duplo de si.3 A apli cação ultrapassa os parâmetros da discussão de Hegel, se pensarmos que, no 
mundo contemporâneo, a pulverização da noção de identidade faz-se acompanhar pela defesa rígida de 
marcas identitárias. Levada a extremos – e o século XX ensinou tal lição à saciedade -  essa defesa 
conduz à violência exercida por grupos que eliminam seus dessemelhantes, talvez  para esquecer que eles 
são, de fato, os seus iguais. 

No plano estritamente individual, é inegável que, à cultura globalizada - responsável por 
uma uniformização que tende a destituir os espaços de suas marcas distintivas - corresponde o movimento 
de atores sociais fechados em si próprios, indivíduos que lutam pela sobrevivência, num combate que 
dispensa valores, ali cerces possíveis de um bem comum. Pelo menos é assim que Saramago situa em seu 
enredo Antonio Claro, homem que, ao sair para encontrar o seu duplo, leva uma arma. 

Percebido como presença intrusa que invade o lar do professor no meio da noite,4 o duplo 
configura-se a partir de uma dimensão sinistra. De fato, enquanto Santa Clara indica a natureza 
puramente visível de Daniel, o sobrenome Claro parece, de algum modo relacionado a O Homem de 
Areia, conto de Hoffmann que guiou Freud, na sua concepção do sinistro. Pelo olhar, Natanael – o 
protagonista de Hoffmann - dá vida à boneca Olímpia, autômato que constitui uma duplicação de Klara, 

                                                
1 O apreço de Saramago pela identificação do homem com o seu trabalho é bem ilustrado na seguinte 
reflexão do narrador em Memorial do Convento: “Um homem deve ser capaz de ganhar o seu pão de 
qualquer maneira e em qualquer lugar, mas se é o caso de esse pão não lhe alimentar também a alma, 
satisfez-se o corpo, a alma padece.” Cf: SARAMAGO, José. Memorial do Convento. São Paulo, Difel, 
1983.p.213. 
2 LOURENÇO, Eduardo. O Esplendor do Caos. Lisboa, Gradiva, 1999. p.33 
3 Trazendo a lembrança de Hegel, Eduardo Lourenço introduz em seu ensaio as palavras de Antonio 
Claro para Tertuliano: “Um de nós está a mais.” Cf: LOURENÇO, Eduardo. Op.cit., p.42. Embora 
Saramago e Eduardo Lourenço apresentem diferenças em suas leituras da contemporaneidade, não é 
possível deixar de lado a hipótese do autor português ter tido a intenção de, na ficção, duplicar algumas 
reflexões do ensaísta. 
4 A presença indefinível do duplo lembra Horla, texto de Maupassant. 
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sua noiva.5 Além de aludir a Marco Antonio, o nome do duplo talvez também ecoe a ubiqüidade com que, 
em sua violência, esse tipo de individualidade enrijecida preside hoje as relações humanas, nas mais 
diversas partes do planeta. Por estar ligada ao cinema, a personagem suscita a específica lembrança do 
Sto António, tal como o concebeu Flaubert, perseguido pelas próprias vidências e obcecado pela morte. 
Ao se encontrar com o seu igual, ele declara: Um de nós está a mais neste mundo.  

Pensando sobre o gosto pela violência culti vado pelo cinema e pela televisão, Eduardo 
Lourenço recorda a teoria de René Girard, que apresenta o ódio incompreensível, gerado pela semelhança 
e não pela diferença. Embora o ensaísta português incline-se mais para a concepção da violência como 
uma expressão da diferença, no seio da semelhança,6 penso que a tese de Girard, em relação ao contexto 
ficcional de Saramago, não pode ser de todo esquecida, já que as suas personagens defrontam-se com 
uma igualdade que não conseguem suportar; igualdade  tanto mais incômoda, quanto mais ela revela a 
fragilidade de todas as máscaras usadas para ocultar equações inevitáveis. Refiro-me às relações do 
homem com o sexo e com a morte, essas duas marcas que, inscritas em todos nós, manifestam nossa 
comum pertença à natureza. “Tendo nós nascido no mesmo dia, também num mesmo dia iremos morrer,” 
cogita um horrorizado Tertuliano diante do seu duplo. Paradoxalmente, o modo de experimentar essa 
instância comum é singular, demarcador de identidade. No enredo de Saramago, sexo e morte equivalem-
se. Por isso, ao desistirem de matar, Antonio Claro e Tertuliano resolvem usurpar experiências vividas em 
corpos de amantes; também por isso, essa usurpação gera morte. 

No fim, Antonio Claro tem morte física e Tertuliano morre socialmente. Morre também 
Maria da Paz, noiva que reconhece o falso pretendente, mulher que identifica, na ausência de aliança, 
concreta e simbólica, o jogo de luz e sombra evocado por Saramago durante todo o texto. Afinal, a 
advertência não é mais complexa que a de Cassandra: se prosseguirmos assim, a paz será extinta, virá a 
hostilidade como única forma de relação possível. No plano social, podemos considerar trágico o 
desfecho, em consonância com a visão que o autor tem do presente. 

A imagem do intelectual obrigado a assumir o lugar da sua sombra aparece num dos contos 
de Anderson: A Sombra.7 No texto de Saramago, a dimensão sombria do homem explicita-se como ódio 
ao semelhante; Tertuliano torna-se plenamente um caçador dos seus iguais. O fato do Professor de 
História deixar de sê-lo evidencia ainda o que talvez já se ocultasse sob a máscara da depressão: a quebra 
de vínculo com o próprio trabalho. Ao antigo professor, resta assumir o papel de ator secundário em luta 
por um lugar no palco, combater diariamente os outros, à semelhança do que fazem homens e mulheres 
sob ameaça de integrarem a massa dos desempregados, multidão excluída do confortável espetáculo 
prometido nas telas atuais.  

Contudo, a despeito da tragédia no plano social, alguma coisa, na esfera íntima, contém 
esperançosa indefinição. Duas mulheres suportam um pequeno mundo. Dentro desse espaço secreto, 
Tertuliano não precisará ser a sua sombra. Junto à Carolina, a mãe, ele afirma-se por elementos do 
passado pessoal. Ainda que deslocada do seu contexto original, vale lembrar aqui a palavra de Agostinho, 
situando a memória como ventre da alma.8 Junto a Helena, Tertuliano Máximo Afonso afirma-se pelo 
sonho, relato onírico feito na primeira manhã em que juntos despertam. Diante dela, o professor mostrou-
se portador de enigmática e criativa intimidade. 

Memória e criação são reservas que podem garantir aquilo que Eduardo Lourenço 
considera a parte de silêncio necessária à respiração da existência humana e contra a qual o rolo 
compressor das imagens planetárias seria impotente, ou é, no fundo, impotente.9 Ambas mergulhadas no 
tempo, essas fontes suportam a aposta humanista que Saramago continua a fazer, apesar do presente 
desumano e adverso. Seu alerta conduz à urgência de uma opção ética. Lembro que a senha que preserva 
a identidade do professor é Tomarctus: ancestral comum do lobo e do cão. Mas a opção contra uma 
sociedade de lobos exige que as relações não sejam presididas pela covardia moral nem por seu duplo, a 
violência. 

Ainda de acordo com Eduardo Lourenço, o fantasma do Império Romano, captado cada 
vez mais como o arquétipo da violência histórica de um mundo sem outra lei além dos jogos e equilíbrios 
quase mecânicos dessa violência, impregna e assola o imaginário do cinema americano.10 Sem dúvida, a 

                                                
5 Quando essa única possibili dade de ligação com o mundo é desmontada em sua frente, Natanael comete 
suicídio. 
6 LOURENÇO, Eduardo. Op.cit., p.42. 
7 Consultei a tradução de Eugenio Morais. Cf: ANDERSON. Obras Completas, v.I. Belo Horizonte, Villa 
Rica, 1996. 
8 Cf: SANTO AGOSTINHO. A lembrança dos afetos da alma. In: Confissões. São Paulo, Nova Cultural, 
1996. p.272-274. 
9 LOURENÇO, Eduardo. Op.cit., p.40. 
10 Ibid, p.47. 
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relação aplica-se aos dois duplicados: um Professor de História nomeado Tertuliano Máximo e leitor de 
estudo sobre civili zações mesopotâmicas; o outro, figurante no cinema.  Esse caminho nos leva a 
considerar também a relação da cultura européia com uma outra, a americana, vista como assustador 
reflexo. Para o caso, importa considerar o Afonso, alusão ao Imperiali smo Português, como sucedâneo do 
Imperiali smo Romano, tendo ambos um duplicado sombrio, ainda que manifesto em fulgurantes 
radiações. No centro dessa sombra, instala-se uma visão de cultura, como bem de rendimento 
praticamente infinito, o cultural como objeto de apropriação, em termos de mercadoria, através da nova 
função que os multimedia lhe conferiram.11  Isso ajudaria talvez a alargar uma visão de Helena. Para 
tanto, lembro a consideração de Jean-Louis Backés sobre Helena de Tróia, convertida em mito literário: 
Esposa de lágrimas e Sabedoria primordial, segundo Flaubert nas Tentações de Santo Antonio, Helena é, 
antes de mais nada, a mulher que o estrangeiro leva.12 Nessa direção, podemos entender a trajetória do 
professor motivada também pelo rapto de uma Helena; a cultura, o saber de experiências feito.  

Evocando o sentido etimológico do termo reclamação – chamar a presença – Carlos Reis 
definiu, com o acordo do escritor, as relações que a ficção de Saramago estabelece com a História.13  Esse 
prisma analítico identifica nos romances a aclamação de dimensões históricas, que, uma vez esquecidas, 
precisam ser reclamadas continuamente. Penso que O Homem Duplicado reclama uma dimensão da arte e 
da cultura, evocando espaço para imagens que encarnem a experiência de homens e mulheres dotados de 
memória e capacidade criativa. Também, é através desse gesto de reclamação, que o texto mais recente 
conecta-se com os anteriores. 

Para vencer seu marasmo, Tertuliano pensara poder ver os filmes, como aqueles homens 
que, na caverna de um Centro de Compras, voltaram suas costas à realidade.14 A metáfora é usada 
também por Eduardo Lourenço que considera a televisão, encarnação perfeita da famosa caverna 
platônica.15 Ilusões que se projetam luminosamente, essas imagens constituiriam a matéria da cegueira 
branca que, segundo Saramago, toma posse da humanidade. Diante da engrenagem que anuncia a morte 
do sujeito, o fim das utopias e o fim da própria História, cabe ao escritor reclamar, clamar a presença de 
registros que, deixados por esses mortos, os tornam vivos. Age assim o funcionário do Registro Civil que 
consegue, pela força do nome e de outros rastros, estabelecer um pacto com a mulher amada. 16 

Ainda há um outro aspecto reclamado e ele diz respeito à forma de recepção da cultura. 
Reiteradamente usado em O Homem Duplicado, o temo visionar  retoma a crítica implícita, em História 
do Cerco de Lisboa, quando o autor estabelece diferenças entre os atos de ver, olhar e reparar. Perceba-se: 
Olhar ver e reparar são maneiras distintas de usar o órgão da vista...Só o reparar pode chegar a ser 
visão plena, quando num ponto determinado ou sucessivamente a atenção se concentra, ... como se a 
imagem tivesse de produzir-se em dois lugares distintos do cérebro17 Para o revisor Raimundo Silva, o 
ato de reparar tem duplo sentido, ele sugere visão plena e reparação de  erro histórico. Compreende-se 
que a passagem de um sentido a outro exige esforço cognitivo. Para ser reparada, a matéria que se oferece 
às vistas deve ser plenamente conhecida.  

Do ponto de vista estético, poderíamos ter aqui um elogio aos processos que, para eliminar 
a visão desatenta, soli citam atitude de estranhamento. Sem dúvida, isso  nos remete à crise vivida por H, 
pintor que, em Manual de Pintura e Caligrafia, desiste de reproduzir a aparência do retratado, para expor 
um conhecimento das suas verdades mais íntimas. De acordo com Carlos Reis, esse conhecimento, – que 
termina por ser autoconhecimento - na medida que desliza da pintura para a escrita, exibe a precariedade 
do visível e exige a necessidade da palavra para se completar.18 

A questão não é centralmente estética. A figura de Tomarctus ilustra bem a natureza ética 
do impasse contemporâneo, vivido entre lobo e cão. Além de reparar uma História de Lobos, será preciso 
não repeti-la quotidianamente. No método proposto pelo Professor Tertuliano – ensinar a História desde o 

                                                
11Observe-se o contraponto estabelecido pelo ensaísta: “Sustentados pelo poder econômico puro, bem 
mais do que na Europa, onde o “cultural” doura habilmente o político, de estrutura mecenática, os grandes 
ícones ou lugares culturais não eram até há pouco, pelo menos, concebidos como rendosos e fonte de 
capitalização de um gênero novo.” Ibid.,p.22.  
12 Cf: BACKÉS, Jean-Louis. Helena ( e a Guerra de Tróia). In: BRUNEL, Pierre (org.) Dicionário de 
Mitos Literários. Rio de Janeiro, J.Olympio, 1997.p.441-447. 
13 REIS, Carlos. Diálogos com José Saramago. Lisboa, Caminho, 1998. p.84-85. 
14 Faço referência ao romance A Caverna,  publicado por Saramago, em 2000. 
15 Cf: As “ imagens” – as sombras do mito de Platão – tornaram-se o nosso pão quotidiano, mas não 
denunciam um sol ausente, que só contemplaríamos se as criticássemos, se fôssemos capazes de lhes 
voltarmos as costas. Cf: LOURENÇO, E. Op. Cit., p. 37 
16 Implicitamente, refiro-me a Ensaio sobre a cegueira, de 1995 , e Todos os Nomes, publicado em 1997.  
17 SARAMAGO, José. História do Cerco de Lisboa. São Paulo, Companhia das Letras, 1989. p.166 
18 REIS, Carlos. O escritor em construção. In: Op. Cit., p11-27. 
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presente até o passado19 – fica implícita a noção do presente como paradigma que conduz ao 
conhecimento de toda a história humana. Essa noção exclui certezas evolucionistas. O Imperialismo de 
outrora, contido nas festas do agora, duplica-se numa farsa de espetaculares proporções. 

O movimento é proposto também por Carlo Ginzburg como recurso promotor de um 
estranhamento que impediria a banalização. Recorrendo a Proust, o historiador declara: mesmo supondo 
que a história seja científica, ainda assim seria preciso pinta-la como Elstir pintava o mar, ao revés.20 

Para Saramago, a leitura da história ao revés constitui atitude ética e mesmo estratégia 
políti ca. Trata-se de um exercício que levaria a conhecer o presente e, assim, a estranhar o que, repetido 
incessantemente não tem suporte na experiência; sobretudo, o método levaria a estranhar uma 
configuração histórica que se propõe como a única possível. No entanto, esse ato exige olhos que 
reparem, mesmo que esses olhos sejam fontes de lágrimas  esquecidas. (Parece que retorno ao início.) 
Para que o olhar resista ao fluxo de imagens, ele deve sustentar-se em usinas de forças: a lembrança da 
História vivida e a invenção da História por viver.  

 

RESUMO:  Lemos O Homem Duplicado, romance escrito por José Saramago, considerando que uma 
forte recusa à idéia do caos, ou do mundo contemporâneo visto como um caos, está no centro da 
construção literária. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Romance, Saramago, Identidade. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDERSON. Obra Completa; 2v. Belo Horizonte, Villa Rica, 1996. 
SANTO AGOSTINHO. Confissões. São Paulo, Nova Cultural, 1996. 
BACKÉS, Jean-Louis. Helena (e a Guerra de Tróia. In: BRUNEL, Pierre(org.) Dicionário de Mitos 

Literarios. Rio de Janeiro, J.Olympio,1997. 
GUINZBURG, Carlo. Olhos de Madeira; nove reflexões sobre a distância. São Paulo, Companhia das 

Letras,1998. 
LOURENÇO, Eduardo. O Esplendor do Caos. Lisboa, Gradiva, 1999. 
REIS, Carlos. Diálogos com Saramago. Lisboa, Caminho, 1998. 

                                                
19 . Percurso semelhante fora aconselhado pelo autor, no li vro de 1989, no que diz respeito ao  plano 
individual: A biografia definitiva de cada um seria subir o rio dos pensamentos até a sua fonte primeva;, 
e mudar de vida imagino que seria, se fosse possível vir andando e repetindo o curso deles, ter 
subitamente outro pensamento e ir atrás dele, chegaríamos talvez ao dia em que estamos, se ao escolher 
outra vida não a fizéssemos mais breve. Cf: SARAMAGO, José. História do cerco de Lisboa. São Paulo. 
Companhia das Letras,1989.p.165 
20 GINZBURG, Carlo. Estanhamento: pré-história de um procedimento literário. In: Olhos de Madeira; 
nove reflexões sobre a distância. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. p. 15-41. 
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Deus, eu pensei que fosse Deus 
E que os mares fossem meus  
Como pensam os ingleses. 
Mel, eu pensei que fosse mel 
E bebi da vida como bebe  
Um marinheiro de partida, mel 
Cais, ficou tão pequeno o cais 
Te perdi de vista para nunca mais. 
Mais, mais que a vida em minha mão 
Mais que jura de cristão  
Eu te dei certeza 
Da certeza do meu coração 
Mas a natureza vira a mesa da razão.  
(Embarcação, Francis Hime)  

 

“Mas a natureza vira a mesa da razão”, é desta premissa que parto para justificar a origem 
insólita deste texto. Se já fosse eu uma queirosiana “estabelecida” – como bem diria a Juliana de O Primo 
Basílio – até poderia dar-me ao luxo de enveredar pelas nuanças da obra de um autor que deixou a todos 
um legado que nunca chega a acabar. No entanto, para mim, ainda faltam muitas letras a percorrer até que 
eu possa abrir mão de uma linha de pesquisa que privilegie a obra de Eça de Queirós como um todo, e 
resolva, com rebeldia, cuidar só de detalhes, que são como pequenos pontos num imenso bordado que 
ainda não sou capaz alinhavar. É, pois, como tecedeira atrevida, ou melhor, como aprendiz desobediente, 
que propositadamente puxo um fio e desfaço um ponto para torná-lo o motivo deste texto, nascido da 
vontade de saber como as inscrições chinesas se fazem presentes nas linhas do autor de Os Maias.  

Mas os textos são sempre discursos sobre o desejo, e cabe aqui explicar o que me fez 
perseguir as imagens chinesas em Eça de Queirós. Em verdade, nenhum de nós passou isento da obra de 
Edward Said (1995, 2001), por isso, pensar na China “construída” pelo discurso queirosiano, significa de 
certa forma colocá-la frente às idéias defendidas pelo teórico que notabil izou a problematização das 
relações Ocidente-Oriente no século XX, utilizando o discurso literário como base para uma análise 
histórico-social1, por acreditar que “as nações são narrativas” (1995, p. 13). Mas, para além do estímulo 
oriundo do texto ensaístico, havia um certo mal-estar causado pela classificação de “conto de fantasia” 
dada a’O Mandarim não só pelo seu criador (em carta de 15.07.1880)2, mas também por parte da 

                                                        
1 Segundo Said: “Como meu enfoque exclusivo, aqui, concentra-se nos impérios ocidentais modernos dos 
séculos XIX e XX, trato sobretudo de formas culturais, como o romance, que julgo terem sido de enorme 
importância na formação das atitudes, referências e experiências imperiais. Não digo que apenas o 
romance tenha sido  importante, mas o considero como o objeto estético cujas ligações com a sociedade 
em expansão da Inglaterra e da França são particularmente interessantes como tema de estudo.” (1995, p. 
12)  
2 Cito: “Recebi a sua carta e folhetins. Consinto na publicação. Eu reservava o Mandarim para com dous 
ou três contos fazer um volume de fantasia contrastando com a obra de Realismo: mas isto seria mais 
tarde e nada impede que se imprima em li vro O Mandarim” (1986, carta LXXII ).  As citações da 
correspondência e dos ensaios de Eça de Queirós foram extraídas dos volumes II (s/d), III (1979) e IV 
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renomada crítica queirosiana que de perto ratifica a opinião do autor, argumentando que a China de Eça 
de Queirós “não foi vista e examinada com seus próprios olhos, porém imaginada e criada a partir de 
informações colhidas em textos alheios” 3, estando, pois, no lado oposto a toda uma outra produção que, 
reali sta e engajada, se queria como um retrato fiel da realidade.  

Se no século XIX, a literatura dita realista precisou definir e estabelecer um conceito para o 
que considerava  “realidade” , ela o fez, antes de tudo, por uma necessidade política, ou seja, naquele 
momento, era preciso que o discurso literário se voltasse para a referencialidade histórico-social de certo 
forma enevoada por amores excessivos, por mortes passionais e por destinos escritos à sangue, oriundos, 
é claro, do interminável sofrimento romântico. Se politi camente a literatura realista pretendeu ser um 
retrato da realidade, esteticamente não o conseguiu, e foi graças à  sua “ incapacidade fotográfica” que a 
obra de um Flaubert, de um Zola e de um Eça de Queirós permaneceram na memória cultural do 
Ocidente, vencendo a perecibili dade da função documental. Nestes casos, estamos diante de discursos que 
ultrapassam o ilusório desejo de representar o real, porque, em verdade, já acabam por recriá-lo 
esteticamente ao problematizá-lo de forma crítica. Paradoxalmente, se os romances destes autores foram 
muitas vezes considerados como um “objeto” que pode ser “expli cado” pelo “contexto” , eles interessam 
justamente porque “escapam a esse contexto e sobrevivem a ele” (COMPAGNON, 1996, p. 22), afinal, 
“o que é próprio de uma obra literária é significar fora do seu contexto inicial” (Ibidem, p. 93).   

Por saber da impossibili dade de existência de uma literatura reali sta, Barthes lembra que 
Platão já definia a função do artista como sendo a de um “artesão em terceiro grau, porque imita o que já 
é a simulação de uma essência” (1984, p. 91). A (re)apresentação do real só é possível através da 
linguagem, no entanto, o que ela (re)cria não é o real da coisa – que estará sempre no fora do discurso, 
preso à concretude dos fatos -, mas sim o efeito de real. Eça de Queirós, como poucos, conseguiu um 
preciso “efeito de real” ao percorrer o contorno dos corpos, o desenho das casas, a geografia das cidades 
portuguesas e as paisagens do mundo oitocentista. Assim, no lugar de “fantasia” - que inexoravelmente 
carrega em si um desprendimento total do que se quer referencialmente histórico, porque se situa num 
eterno “era uma vez” -, prefiro entender O Mandarim como uma grande alegoria, ou melhor, como uma 
ficção que representa uma coisa para dar idéia de outra, como sabiamente nos ensina o velho e bom 
dicionário. E é como uma alegoria da sociedade portuguesa oitocentista, que este texto é capaz de 
promover o tal “estranhamento” defendido pelos formalistas russos que acreditavam que “para ver as 
coisas devemos, primeiramente, olhá-las como se não tivessem nenhum sentido; como se fossem uma 
adivinha” (GINZBURG, 2001, p, 22).  Eça de Queirós, ao contrário de se afastar de seu projeto de 
representação crítica da realidade de seu tempo, conseguiu, com o que chamou redutoramente de 
“fantasia”,  garantir o estranhamento que é como “um antídoto eficaz contra um risco a que todos nós 
estamos expostos: o de banalizar a realidade” (Ibidem, p. 41).    

É no século XIX português que a problematização do homem com o espaço nacional será 
levada às últimas conseqüências. Eduardo Lourenço afirma que o escritor português oitocentista 
transformou as relações cidadão & pátria em “núcleo de ação pulsante”, fazendo com que escritor e pátria 
desenvolvessem uma relação que foi vivida sob ares “esquizofrênicos” (1982, p. 86). De acordo com a 
assertiva: literatura como espaço de revolução – revolução da e na li nguagem -, e seguindo os passos de 
uma tradição iniciada três séculos atrás, a produção literária oitocentista portuguesa (re)apresentou, por 
entre linhas, as profundas modificações histórico-sociais sofridas por Portugal no século XIX, e acabou 
por construir para si um lugar de reflexão incontestável que muitas vezes se concretizou como mais crível 
do que a própria realidade factual. A geração de Eça de Queirós, mais do que nenhuma outra, sofreu de 
perto a grande sensação de desvalia. A grandeza do Império transformou-se numa inferioridade 
inultrapassável, numa derrota vergonhosa, numa ocupação humilhante, que teve no Ultimatum de 1890 a 
sua definitiva concretização. O autor d’Os Maias fez de sua obra um projeto de ajuste de contas com a 
sociedade de seu tempo e é por suas linhas que a experiência burguesa oitocentista ganha em Portugal o 
seu melhor registro.  

Não parece absurdo afirmar que, como poucos, Eça de Queirós sabia que é em linguagem 
que a história se concretiza, por isso nunca duvidou do poder do discurso e da estrita relação mantida 

                                                                                                                                                                   
(1986) das Obras de Eça de Queirós, editadas pela Livraria Lello & Irmão, Porto. Quando necessário, 
indicaremos o ano do referido volume e a página referente à citação.   
3 BERRINI, Beatriz (ed.). In: O Mandarim (Edição Crítica). Lisboa, INCM, 1992, p. 15. Mais adiante, a 
Ensaísta ainda afirmará: “Mas, quer Paris (que já visitara de passagem algumas vezes, a caminho da 
Inglaterra), quer Lisboa, seja a d’A Relíquia como a d’O Mandarim, Eça de Queirós vai recriá-las a partir 
de sua experiência. Nada precisou inventar. (...) A China d’ O Mandarim, entretanto, essa é fruto de 
leituras e de invenção.” (p. 27).  
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entre a palavra e o poder4.  Ao transformar em textos a sua memória cultural e a referencialidade histórica 
que experimentou em vida, deixou-nos, para além de uma refinada produção estética, um inestimável 
instrumento de investigação sócio-políti ca. Num livro primoroso, Richard Sennett5 assinala que para se 
compreenderem as relações modernas entre a vida pública e a vida privada, enfim, para se compreender a 
sociedade contemporânea, será necessário um retorno cuidadoso à era vitoriana6, quando tudo aquilo com 
que acertamos contas hoje em dia foi efetivamente criado. Afinal, os modelos sociais que os séculos XX e 
XXI reconhecem como sendo os seus nada mais são do que ora uma continuação, ora uma ruptura do 
modelo social do período oitocentista, quando o capitalismo e a burguesia definiram a fisionomia social 
que a atualidade, por mais que a rejeite, ainda assim mantém. Como afirma Sennett, “o século XIX ainda 
não terminou” (1988, p. 44). Por isso, o que a recente história do século XXI não nos deixa esquecer é 
que conceitos como imperialismo, servidão, genocídio e racismo ainda hoje fazem parte do que 
chamamos realidade e, por vezes, nos dão a impressão de que quase nada nos separa das gerações 
oitocentistas que, igualmente assustadas, viram o mundo ser repartido como um “bolo” , de onde os mais 
fortes tomaram os maiores e melhores “pedaços” . A obra de Eça de Queirós, - e aqui incluo o seu 
discurso epistolar, o texto jornalístico, o ensaio crítico e a ficção -  inscreverá a sua versão para uma 
“guerra pela terra” cuja vitória se legitimava no discurso, de perto transformado em instrumento de 
manutenção de uma ordem e de uma razão imperialistas:   

 

(...) as histórias estão no cerne daquilo que dizem os exploradores e os romancistas acerca 
das regiões estranhas do mundo; elas também se tornam o método usado pelos povos 
colonizadores para afirmar sua identidade e a existência de um história própria deles. O 
principal objeto de disputa no imperialismo é, evidentemente, a terra; mas quando se tratava 
de quem possuía  a terra, quem tinha o direito de nela se estabelecer e trabalhar, quem 
explorava, quem a reconquistou e quem agora planeja seu futuro – essas questões são 
pensadas, discutidas e até, por um tempo, decididas na narrativa. (...) o poder de narrar, ou 
de impedir que se formem e surjam outras narrativas, é muito importante para a cultura e o 
imperialismo, e constitui uma das principais conexões entre ambos. (SAID, 1995, p. 13)  

 

Do poderio imperial quinhentista, o Portugal de Eça de Queirós só guardava a memória. O 
período áureo das conquistas portuguesas não durou mais do que um século (da segunda metade do 
século XV a primeira metade do século XVI), de que Os Lusíadas (1572) são ao mesmo tempo a 
“sinfonia” e  o “requiem”7 que dolorosamente celebram a supremacia perdida.  A crise oitocentista vai 
fazer recrudescer o sentimento de desvalia que existia em Portugal desde o declínio do projeto 
expansionista. A fuga da Família Real para o Brasil, as invasões francesas, a ocupação inglesa, a guerra 
civil pela sucessão do trono, as revoltas populares e a fragil idade política e econômica do período da 
Regeneração não ofereciam ao cidadão português nada além da sensação de incerteza e de desamparo que 
ratificavam o olhar, ora ressentindo, ora nostálgico, lançado sob o passado de um pátria que já havia 
dobrado para além de cabos, muitas tormentas. A instabilidade civil era de perto assombrada pela certeza 
do atraso português em relação a uma Europa já plenamente industrializada, o que fazia com que a 
subalternidade técnico-científica fosse entendida como sinal de atraso cultural, pois a cultura é “um 
campo de batalha onde as causas se expõem à luz do dia e lutam entre si” (SAID, 1995, p. 14). Ali jados 
dos avanços do progresso num continente já então fortemente mecanizado, os portugueses acreditaram 
que a sua defasagem era mesmo intransponível. Se por um lado, o Portugal oitocentista mantinha a custo 
a sua face imperiali sta (imaginando que os mares ainda  “ fossem seus” , “como pensam os ingleses” );  por 
outro, vivia a dolorosa posição de excluído do contexto imperial das grandes potências, de certo modo, 
dividindo muitas vezes com os povos ocupados a dor da subalternidade. 

Eça de Queirós parece ter percebido muito cedo o descompasso português. Ainda como 
estudante de Coimbra começou a questionar a retração portuguesa em relação às novas correntes 
filosóficas e políti cas que agitavam a “inteligência” européia da época. Integrante da Geração de 70, 

                                                        
4 A título de ilustração, basta que se lembre da célebre celeuma criada por Eça de Queirós quando definiu 
o projeto de escritura de A Batalha do Caia, romance afinal não concluído, mas que deixou como rastro 
um sério desentendimento com Ramalho Ortigão e o conto Civili zação. 
5 O Declínio do Homem Público – As Tiranias da Intimidade. São Paulo, Companhia das Letras, 1988.  
6 Uso aqui o termo vitoriano, no mesmo sentido daquele util izado por Peter Gay, que considera como 
marcos limítrofes do século XIX a ascensão ao trono da Rainha Vitória e a Primeira Grande Guerra.  
7 Os termos são usados por Eduardo Lourenço ao analisar o épico camoniano. O ensaísta  considera a 
obra prima de Camões  “um poema heroicamente triste”, ou “tristemente heróico” (1982, p.45). 
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participante das reuniões do Cenáculo, ativista nas Conferências do Casino, o jovem Eça inicia a vida 
adulta de forma extremamente engajada, questionando a letargia que parali sava a cultura e o pensamento 
português em nome da preservação de valores de uma tradição que, aos seus olhos, já estava 
completamente embolorada. Dirigindo em Évora um jornal de oposição e depois firmando-se como 
Administrador do Concelho de Leiria, Eça entra definitivamente na vida pública ao seguir a carreira 
diplomática na condição de cônsul, primeiro em Havana, e depois em Newcastle e Bristol, para terminar 
seus dias em Paris.  

Será nas antigas Antilhas Espanholas que o jovem cônsul irá deparar-se com o flagelo 
imposto pelo imperiali smo. Se até então a conquista, a ocupação e a submissão pela força eram memórias 
do passado expansionista português, e se ainda a subjugação dos territórios dominados pelos portugueses 
em África e em Ásia poderia ser justificada por uma duvidosa necessidade civili zadora8, o que o jovem 
cônsul encontra em Havana é a escravidão inescrupulosa, que transforma a alteridade em menos-valia a 
ser explorada e consumida. Não podendo mais contar com a distância que protegia seus olhos das 
atrocidades cometidas contra os povos subjugados, pela primeira vez Eça de Queirós é obrigado a ver a 
violência desumana e desmedida que epicamente ergueu “ impérios” :  
 

A vida do cooli dissipa-se prodigiosamente: vivem nas plantações em barracões n’uma 
promiscuidade immunda: - a quantidade de trabalho que devem fornecer é excessiva; não 
depende de regulamentos fixos, depende da vontade do maioral, e tem apenas por limite a 
extenuação do cooli . (...) Os castigos são frequentes: a lei prohibe-os, mas o habito 
continua-os. (...) Os coolis nos primeiros tempos sucumbem, e só trabalharão sob as 
chicotadas impiedosas do maioral. É certo que muitos, enraivecidos e impotentes, se 
suicidão. (1979, p. 136-137)  

 

O espírito sociali sta gerado pelas leituras de Proudhon não permitirá que Eça feche os olhos 
à situação ultrajante a que estavam submetidos os “coolies” , emigrantes chineses que partiam embalados 
pelo sonho da emigração, embarcados no porto de Macau, na época território governado pela Coroa 
portuguesa. Desta experiência nasce o longo ensaio A Emigração como Força Civilizadora (1874) 9, mas 
nasce também um certo fascínio pela cultura e pela existência chinesas que se farão presentes em muitos 
de seus textos. Não se pode esquecer que o olhar seduzido de Eça pelo Império Florido do Meio de certo 
modo justifica a sua comoção pelas condições experimentadas pelos “coolies” em Havana, em detrimento 
da aceitação pacífica da espoliação dos negros africanos que não despertava no jovem cônsul nenhum 
“estranhamento”, uma vez que a exploração africana já era, para o português oitocentista,  histórica e 
culturalmente aceita10. Intelectual atento às agruras de seu tempo histórico, a China reaparecerá em 
algumas de suas cartas, em alguns textos ensaísticos – destaco aqui, talvez, o mais importante: Chineses e 
Japoneses (1894) -, e em sua ficção através de A Correspondência de Fradique Mendes11 e de O 
Mandarim (1880), além da franca utilização de elementos culturais chineses, presentes no pano de fundo 
de muitas de suas descrições ficcionais. 

No entanto, da experiência civil com os “coolies” em Havana à criação ficcional de O 
Mandarim um bom tempo se passou. Por outras palavras, parece ser possível mostrar que o Eça maduro, 
aquele que escreveu O Mandarim e Chineses e Japoneses, já relativiza o conceito de civili zação, já 

                                                        
8 Em A Emigração como Força Civilizadora, Eça de Queirós, munido da boa vontade imperiali sta, 
lamenta que não sejam dados aos “chinos" as oportunidades necessárias para que se tornassem 
civilizados, diz então o jovem cônsul: “Além, disso as classes que a aproveitarão, preocupão-se  muito 
com o vigor dos seus braços, - e nada com o estado dos seus espiritos: não se emprega um único esforço 
para dar ao chino ou ao indio uma civili sação superior: nada se lhe ensina, nem a nossa lingoa nem a 
nossa moral, nem a nossa sciencia, nem os processos industriaes: trata-se como uma machina, que de dia 
se fatiga sem escrupulo, e de noite se deixa a um canto na sua inerte inutilidade.” (1979, p. 147)     
9 Originalmente, o ensaio surge como um relatório apresentado ao Ministro de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, João Andrade Corvo, pouco antes de Eça deixar a missão em Cuba.  
10 Sobre os africanos afirma Eça: “Estes acontecimentos são frequentes: - um plantador riquissimo 
contava-me que tinha visto na sua fasenda, uma manhã, 18 ou 20 chinos enforcados num macisso de 
coqueiros. – O castigo mais usual é o – cepo -; a inerte immobili dade do cepo, que se não dá ao negro 
estupido, obtuso e somnolento um grande soffrimento, - desvaira o chino, inquieto e nervoso.” (1979, p. 
137)  
11 As primeiras cartas de Fradique são publicadas em 1888 nos jornais de Lisboa e do Rio de Janeiro, 
tendo sua primeira edição em volume publicada postumamente, em 1900.  
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questiona o caráter selvático em geral atribuído à alteridade desconhecida e por isso duvida da real 
eficácia de uma europeização das diferenças culturais12. Substituindo o olhar paternalista dirigido aos 
“coolies” em sua juventude pelo reconhecimento fraterno, respeitoso e fascinado pela milenar cultura da 
China, o Eça de Queirós maduro parece ser enfim merecedor da cabaia chinesa com que vaidosamente se 
deixou fotografar, por ter conseguido, através da escrita, a desejada sabedoria capaz de fazer de um 
homem ocidental, um mandarim:  

 

A China é um povo de quatrocentos milhões de homens (quase um terço da humanidade!), 
todos extremamente inteligentes, de uma actividade formigueira, de uma persistência de 
propósitos e tenacidade só comparável às do buldogues, de uma sobriedade quase ascética e 
com inacreditável capacidade de aturar e sofrer. Os europeus que habitam e visitam a China 
acrescentam que eles são, além disso, muitos falsos, muito mentirosos, muitos covardes, 
muito larápios, e muito sujos. Mas estes europeus, verdadeiramente, da China  só conhecem 
a orla marítima, os portos abertos ao comércio europeu, “as concessões” , Hong Kong e 
Xangai. E nestes portos só conhecem materialmente aquela populaça chinesa, iletrada e 
grosseira, que se emprega nos misteres inferiores de barqueiro, carregador, criado, moço de 
fretes, vendedor ambulante, etc. Ora, avaliar por esta baixa matula toda a sociedade 
chinesa, é como julgar a França pelos maltrapilhos que fervilham no cais de Marselha, ou 
criticar o Brasil e a sua educação, e a sua cultura, e a sua força social, pela gente baixa que 
carrega e descarrega fardos dos trapiches para os armazéns. Viajantes que se tenham 
alongado para o centro da China, e observado alguns modos e costumes das classes cultas, e 
espreitado aqui e além, através das fendas de portas, um pouco da vida íntima, da família, 
das ideias, das crenças, podem ser contados pelas pontas dos dedos. Os próprios residentes 
estrangeiros de Pequim, formando o pessoal  das legações, não penetram na sociedade 
chinesa, vivem enclausurados dentro dos muros das residências, como os antigos judeus 
nos guetos, e só se familiarizam com os aspectos externos, ruas, lojas, frontarias de templos 
e o perpassar das multidões. (vol. II, p. 1260- 1261)   

 

Clássica já é a leitura que define O Mandarim como um “conto de fantasia” de intenções 
moralizantes, escamoteadas pelo tom galhofeiro e por um certo apelo ao riso fácil . Clássica também é a 
defesa que se faz de seu autor, quando se tenta explicar a visão negativa e preconceituosa da sociedade 
chinesa presentes ao longo de quase todo o conto, justificando-a como um produto da visão distorcida não 
do criador, mas sim da criatura. Teodoro, um amanuense de espírito e de vida medianos, emblematiza a 
visão oitocentista que tem o europeu comum a respeito da China13. Surge aqui a pergunta que não consigo 
calar: o que pretendia Eça de Queirós com o seu O Mandarim? Se o classificou como “ fantasia” e assim o 
colocou do lado oposto de sua produção “reali sta”,  porque então se serviu dele para pregar uma li ção 
moralizante e didática?  Se o texto era, enfim, pura “ fantasia” , porque criar um personagem tão 
referencialmente histórico, ainda mais quando se leva em conta a  atmosfera imperiali sta que embalou o 
fim do século XIX, ratificando, através de Teodoro, o preconceito e o desrespeito à diferente cultura 
oriental?  E por fim, diante da China bárbara criada em O Mandarim, cabe questionar onde teriam ido 

                                                        
12 Transcrevo do ensaio “O 14 de julho – Festas Oficiais – O Sião” : “ Eu sou civili zado, tu és bárbaro – 
logo, da cá primeiramente o teu ouro e depois trabalha para mim. A questão toda está em definir bem o 
que é ser civili zado. Antigamente, pensava-se que era conceber de um modo superior uma arte, uma 
filosofia e uma religião. Mas, como os povos orientais têm uma religião, uma filosofia e uma arte, 
melhores ou tão boas como as dos ocidentais, nós alteramos a definição e dizemos agora que ser 
civili zado é possuir muitos navios couraçados e muitos canhões Krupp. Tu não tens canhões, nem 
couraçados, logo és bárbaro, estás maduro para vassalo e eu vou sobre ti! E este, meu Deus, tem sido na 
realidade o verdadeiro direito internacional, desde Ramsés e o velho Egipto! Que digo eu ? Desde Caim e 
Abel.” (vol.II , p. 1144)  
13 Segundo Beatriz Berrini; “A imagem da China que o autor constrói n’ O Mandarim é também algo 
caricatural e malévola. Não é o resultado de um conhecimento reduzido, simplista e superficial de Eça de 
Queirós a respeito da China, pois sempre soube informar-se e analisar com visão objectiva e imparcial as 
questões entre europeus e orientais. (...) Porém, n’ O Mandarim, a China é vista pelos olhos de Teodoro. 
A voz presente no texto é a da personagem. (...) Tem Teodoro o conceito que o europeu formava naquela 
época a respeito da China. Atente-se ainda para a índole da obra: é uma fantasia, onde está presente uma 
China segundo a visão do Ocidente, ridícula e risível, diferente da Europa e, portanto, incompreensível” 
(Op. cit, p. 31) 



Monica FIGUEIREDO      819 
 

 

parar as idéias humanitárias do jovem cônsul de Havana; bem como tentar justificar a lucidez crítica do 
ensaísta que mais tarde escreveria Chineses e Japoneses e A França e o Sião; além, é claro, de ser 
necessário explicar o respeito que Fradique Mendes tem por um povo que, segundo ele, “conseguiu 
descobrir os três ou quatro únicos princípios de moral capazes, pela sua absoluta força, de eternizar uma 
civili zação?” (vol. II , p.1020-1021). Voltando aos formalistas russos, acho que é hora de redirecionar o 
olhar para que se possa começar a ver. 

Se atentarmos para o fato de que para além dos poderes mágicos conferidos a um  livro 
barato comprado na feira da Ladra, da campainha encantada que surge sobre um precário dicionário 
francês, da morte e posterior visão do mandarim e de duas aparições do demônio (que parecia “um 
contemporâneo” , por ser “ tão classe média” – M, p.89), nada neste conto destoa do caráter reali sta 
presente na maior parte da ficção queirosiana. Estes elementos considerados exemplos de “fantasia” são 
em verdade aquilo que precipita o desenrolar da trama, que estabelece um pontual efeito de real  para o 
percurso alegórico de Teodoro. Mas, para além da trajetória do personagem, há toda uma sociedade 
“enguiçada”14 pelo embate do presente com o passado, o que me faz pensar que mais do que a revisão 
moral do indivíduo burguês15, é a revisão histórica da sociedade portuguesa aquilo que a narrativa  
propõe.  

O conto se abre com a recuperação do passado de Teodoro ainda amanuense. Seu  cotidiano 
é apresentado de forma marcadamente irônica, uma vez que privilegia os detalhes que compõem a 
pequenez da realidade e das aspirações de um funcionário público, cujo maior divertimento aos domingos 
era assistir à D. Augusta “ limpar com clara de ovo a caspa do tenente Couceiro” (M, p. 81). Isento de 
qualquer apetite heróico, este bacharel do século XIX está muito longe dos barões assinalados pelo épico 
camoniano; bem como não tem a necessária ambição econômica e política para ser um barão de Garrett. 
Pela ausência de imaginação e de legítimo gosto poético, de comum com o pretérito Vasco da Gama, o 
viajante oitocentista guarda somente o descaso pela poesia,  porque, se quando pobre preferia os “ li vros 
desirmanados” , de títulos “curiosos” , comprados ao acaso, depois de enriquecido, continuará renegando à 
inutil idade a vasta biblioteca que o dinheiro “roubado” pôde comprar. Dentro dos limites apertados de sua 
existência, “era ambicioso” , “não que [lhe] revolvesse o peito o apetite heróico de dirigir do alto de um 
trono, vastos rebanhos humanos”, como quereria o herói de um épico imperiali sta, mas antes sonhava 
“poder jantar no Hotel Central com champagne, apertar a mão mimosa de viscondessas” (M, p. 83), suas 
possíveis encarnações de Vênus.  

No entanto, será Teodoro, “um positi vo” que “ fazia tudo o que devia como português e 
constitucional” (M, p. 83), um quase devoto de Nossa Senhora das Dores, o “homem mortal” escolhido 
para tocar a campainha. Partindo de uma lógica justificada pela história de seu tempo, só mesmo pela  
intervenção do sobrenatural é que um português no final dos oitocentos teria a chance de verdadeiramente 
enriquecer através da apropriação imperialista da riqueza alheia. Eça de Queirós, como “quase todos os 
escritores do século XIX  estavam extraordinariamente conscientes do fato do império” (SAID, 2001, p, 
25), e era esta consciência que lhe dizia que o mundo colonial estava agora dividido entre ingleses e 
franceses, restando a Portugal a ressaca histórica de um império já perdido, ou, no mínimo, 
irremediavelmente esfacelado. Como um conquistador de segunda linhagem, cabe a Teodoro a não 
aventura, por isso é sem perigos, sem guerras ou qualquer esforço, que  ele elimina um decrépito 
mandarim, que morre “sem dor, longe, num quiosque chinês” (M, p. 87).  

Ao invés de ter de enfrentar as armadilhas de Baco, Teodoro cederá com docili dade aos 
ardis de um demônio que “parecia tão contemporâneo, tão regular, tão classe média como se viesse de 
[sua] repartição” (M, p. 89). Eça sabia que não poderia colocar sua criatura face a um grande opositor, já 
que a fé que dilatou o império estava longe de ser  a mesma que fazia com que Teodoro rezasse, 
ocasionalmente, pedindo à Nossa Senhora das Dores que o subtraísse “à tísica, à angina, à navalha de 
ponta, à febre que vem da sarjeta, à casca de laranja escorregadia onde se quebra a perna, a outros males 
públicos” (M, p. 89). Para convencê-lo sem muita dificuldade, o demônio (uma espécie de Tétis decaída), 
mostra a Teodoro a máquina do mundo burguês: 

 

- Aqui está o seu caso, estimável Teodoro. Vinte mil réis mensais são uma vergonha social! 
Por outro lado, há sobre este globo coisas prodigiosas: há vinhos de Borgonha, como por 

                                                        
14 Lembro que Teodoro era alcunhado de “enguiço” , “por ser magro, entrar sempre as portas com o pé 
direito, tremer de ratos, ter à cabeceira da cama uma li tografia de Nossa Senhora das Dores que 
pertencera à mamã, e corcovar” (M, p. 83). Util izaremos para as citações do texto a abreviação:  M.  
15 Ainda segundo Beatriz Berrini: “Na cultura capitali sta e burguesa que dominava sempre mais a 
sociedade européia, representava O Mandarim, talvez, um alarme da consciência, ainda imbuída de outros 
valores, e que assim se irmanava ao protagonista nas suas lutas e hesitações.” (Op. Cit., p. 48)  
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exemplo o Romanée-Conti de 58 e o Chambertin de 61, que custam, cada garrafa, de dez a 
onze mil réis; e quem bebe o primeiro cáli ce, não hesitará, para beber o segundo, em 
assassinar seu pai... Fabricam-se em Paris e em Londres carruagens de tão suaves molas, de 
tão mimosos estofos, que é preferível percorrer nelas o Campo Grande, a viajar, como os 
antigos deuses, pelos céus, sobre os fofos coxins das nuvens... Não farei à sua instrução a 
ofensa de o informar que se mobilam hoje casas, de um estilo e de um conforto, que são 
elas que realizam superiormente esse regalo fictício chamado outrora a “Bem-aventurança”. 
Não falarei, Teodoro, de outros gozos terrestres: como, por exemplo, o Teatro do Palais 
Royal, o baile Laborde, o Café Anglais... Só chamarei a sua atenção para este facto: existem 
seres que se chamam Mulheres – diferentes daquelas que conhece, e que se denominam 
Fêmeas. Estes seres, Teodoro, no meu tempo, a página 3 da Bíblia, apenas usavam 
exteriormente uma folha de vinha.” (M, p. 89 e 91) 

 

Valendo-se em sua argumentação dos mesmos motivos usados pela pretérita empresa 
marítima – “a fome do metal precioso e o conhecimento do absoluto transcendente”– o demônio ratifica o 
discurso da violência imperiali sta ao afirmar que “matar é quase sempre equili brar as necessidades 
universais, é eliminar aqui a excrescência para ir além suprir a falta” (M, p. 93). Partindo de uma lógica 
onde a crueldade é necessária, o assassinato do velho mandarim torna-se um ato de estranha filantropia. É 
preciso que o antigo império do Oriente “morra” para que, no vazio deixado, se instale a civil ização 
ocidental de perto marcada pela memória das atrocidades repetidamente cometidas. Mas agora, está-se 
num tempo de mãos que se querem limpas, por isso, civili zadamente conclui o demônio: “o espirrar do 
sangue suja vergonhosamente os punhos, é repulsivo o agonizar de um corpo humano” (M, p. 95 e 97).  A 
necessidade da morte do mandarim retoma, alegoricamente, a questão da hegemonia ocidental, que 
sempre foi  sustentada pela “ idéia da identidade européia como sendo superior em comparação com todos 
os povos e culturas não-europeus” (SAID, 2001, p. 19).  

Ao matar o mandarim, Teodoro incorpora o discurso imperiali sta, passando a interessar-se 
por “outras curiosidades bárbaras” (M, p. 101). Não podendo mais “comporta-se como um homem” (M, 
p. 103), colará em seu rosto a máscara insensível do conquistador, comprada com a riqueza roubada de 
um Oriente distante. A narrativa propositadamente marcará a arrogância e o despotismo de Teodoro que 
como um “Cristo” , um “Maomé” , ou mesmo um “Buda” (M, p. 105) desdenha de tudo o que pode 
significar diferença, tratando o outro como um “reles pedaço de matéria organizada” (M, p. 107).  Não 
gratuitamente,  depois de seu enriquecimento, o subalterno amanuense deixa de se interrogar e decide 
“aceitar secamente o fenómeno e a utilizá-lo com largueza” (M, p. 109), repetindo uma lógica 
imperialista, sedimentada na consciência soberana de uma Europa que nunca se lembrou de perguntar por 
quê?  Marcado de perto pelos adjetivos e substantivos ligados ao destempero, à animalidade e à 
agressividade16, o Teodoro conquistador não passa de uma alegoria mercantili sta: “sentia-[se] gordo, 
sentia-[se] obeso; tinha na boca um sabor de oiro, uma secura de pó de oiro na pele das mãos (...) e dentro 
do cérebro ia-[lhe]  um rumor surdo onde retilintavam metais” (M, p. 109). 

Mas nem sempre é fácil destruir civilizações. Sem contar com inimigo poderoso que pode 
ser a culpa, Teodoro passa a ser assombrado pela imagem do homem que assassinou, percebendo assim 
que para continuar vivo seria  “preciso matar o morto” (M, p. 119). Ironia da narrativa, que 
metaforicamente desvela a incontornável verdade: os impérios  foram erguidos sob mortos que muitas 
vezes se recusaram a morrer. A crueldade que se esconde por detrás das histórias de conquista toma 
forma no discurso do velho mandarim: “Eu não me lamento a mim, forma meio morta que era; choro os 
tristes que arruinaste, e que a estas horas, (...) gemem de fome, regelam na frialdade, apinhados num 
grupo expirante, entre leprosos e ladrões, na Ponte dos Mendigos, ao pé dos terraços do Templo do Céu!” . 
Na culpa que corrói Teodoro, está inscrita toda a responsabili dade do projeto imperiali sta, por isso ele 
vislumbra “províncias arruinadas, cidades moribundas, plebes esfomeadas, pestes e rebeliões” , enfim “a 
decomposição de um mundo” (M, p. 127) que, por  sua ganância, ajudou a destruir17.  

                                                        
16 Interessante seria destacar a cena da caçada, quando Teodoro – e, é claro, a narrativa – desvela o poder 
de destruição: “Soltávamos o falcão que voava sobre [a gazela], de asa serena, dando-lhe a espaços 
regulares, com toda a força do bico recurvo, uma picada viva no crânio. E íamo-la abater, por fim, à beira 
de alguma água morta, coberta de nenúfares... Então os cães negros da Tartária amontoavam-se-lhe sobre 
o ventre, e, com as patas no sangue, iam-lhe, a ponta de dente, desfiando devagar as entranhas... “  (M, p. 
177)  
17 Não se pode esquecer que é neste mesmo século XIX que a China terá a sua soberania avil tada pela 
Inglaterra através da devastadora e ignóbil Guerra do Ópio.   
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Para aplacar o remorso e poder desfrutar de sua conquista, Teodoro decide ir à China à 
procura da família que renegou à miséria. Ingenuamente, este conquistador incompetente acreditou que 
vencendo a distância do espaço, dominaria também a distância do tempo e, para sempre, sepultaria a 
imagem do mandarim num passado destinado ao esquecimento. No entanto, se estamos separados do 
passado e do futuro por uma mesma distância, esta igualdade de medida não exerce o mesmo efeito sobre 
nossa imaginação, porque acreditamos que a distância do passado sempre aumenta, enquanto a distância 
do futuro não pára de diminuir (GINZBURG, 2001, p.214). Imaginando que ainda havia futuro para um 
percurso português de conquista, Teodoro vai à China em busca do lugar do outro, ou como ele próprio 
diz: “substituir-me à personalidade desaparecida de Ti-Chin-Fú” , movido pelo “desejo [de uma] aventura 
original e épica” (M, p. 129). Mais uma vez, o projeto de conquista é mascarado pela pretensa bondade do 
conquistador que, ao tentar salvar a China,  percebe afinal que o oprimido não precisa do opressor. 
Indignado com sua pouca serventia, Teodoro (tal qual ao Velho do Restelo), firma-se como o contracanto 
de sua própria viagem, perguntando-se abismado: “Então para que vim eu à China” (M, p. 137). 

A verdade é que a retidão de caráter não é qualidade deste navegador acidental, por isso,  
Teodoro não terá pudor em subtrair ao general Camilloff, o seu gentil hospedeiro, os carinhos da esposa 
Vladimira. Criando para si uma Ilha dos Amores, a que por justiça não tinha nenhum direito, o 
amanuense invadirá a casa de seu anfitrião, tomando de assalto o corpo de sua mulher. Desprezando os 
limites do espaço doméstico, o invasor constrói para si o Repouso discreto – “um quiosque no jardim à 
maneira chinesa” – onde consumará a posse do corpo alheio, desprezando as li ções civili zadas impressas 
num quadro de caracteres chineses onde havia “sentenças do Livro Sagrado de Li-Nun “sobre os deveres 
das esposas” . Ironicamente, através da fala de Teodoro, a narrativa lembra que “nenhum de nós percebia 
o chinês... (M, p. 157) 

Como um navegador extemporâneo, Teodoro não possui sequer a curiosidade dos antigos 
descobridores, que procuravam no desconhecido o reconhecimento daquilo que  pudessem compreender 
como paisagem previsível e, por isto mesmo, possível (MACEDO, 1992).  Viajante desatento e 
autocentrado, ele viaja não para encontrar o outro, mas sai em busca de uma parte de si para sempre 
perdida pela ganância e pelo oportunismo. Assim, tudo o que vê – e o que vê é mesmo muito pouco – está 
marcado por uma  negatividade que serve somente para reabili tar uma supremacia portuguesa já então 
coberta de dúvidas. Teodoro não perdoa a falta de higiene da população; as condições sanitárias das 
cidades e das aldeias; a miserabili dade encarnada pela multidão; os hábitos culturais que lhe parecem 
bárbaros; o abandono sofrido pelo pobres; a violência incontida da horda de miseráveis; o campo 
empobrecido; os hábitos carnívoros da culinária; a corrupção do governo; a desorganização 
administrativa do país e a má distribuição de riquezas. No entanto, tudo isto são defeitos que poderiam ser 
imputados à realidade européia oitocentista pretensamente civili zada e, por isso, estão propositadamente 
destacados na narrativa. Nada do que Teodoro vê e que barbariza  a sua sensibili dade européia está longe 
da realidade miserável e desumana em que viviam os pobres – ainda mais os pobres portugueses – na 
Europa de então. 

A narrativa por dois momentos abre espaço para a problematização do passado português 
de conquistas, apontando de maneira contundente o quanto de pequeno se esconde por detrás do discurso 
grandiloqüente do imperiali smo. Numa conversa com o general Camilloff , o mili tar expli ca a Teodoro 
que “mandarim” não é afinal uma palavra usada ou entendida pelos chineses:  

 

- Mandarim, (...) é o nome que no século XVI os navegadores do seu país, do seu belo 
país... 
- Quando nós tínhamos navegadores... – [murmurou Teodoro], suspirando   
-...Que os seus navegadores deram aos funcionários chineses. Vem do seu verbo, do seu 
lindo verbo...  
- Quando tínhamos  verbos... [rosnou Teodoro], no hábito instintivo de deprimir a pátria. 
(...) 
- Do seu lindo verbo mandar... (M, p. 135)  

    

Edward Said aponta que é pelo discurso que o Ocidente estabeleceu o seu poder sobre o 
Oriente, pois pela linguagem fixou os valores que definiram, para depois opor, o que era nós e o que eram  
eles. Ao elaborar discursivamente um eles, cujo lugar só poderia ser o da subalternidade, o Ocidente, pela 
linguagem, acabou por estabelecer um nós superiormente dotado, apto, portanto, a dominar ( 2001, p. 24). 
O Mandarim recupera um Portugal desprovido de navegadores e já sem verbos necessários à manutenção 
do discurso de dominação. Teodoro não passa de um português silenciado em seu tempo, pois da língua  
chinesa só conhece uma única palavra, o que faz com que o general Camilloff conclua que para ocupar a 
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China, seu hóspede apenas “dispõe da palavra chá” , o que efetivamente “é pouco.” (M, p. 135). Assim, no 
presente da narrativa, a fala do amanuense firma-se como uma “sandice” , quando depois de ouvir sobre as 
maravilhas da marinha chinesa, afirma de maneira irônica:  “no meu país, quando, a propósito de Macau, 
se fala do Império Celeste, os patriotas passam os dedos pela grenha, e dizem negligentemente: 
Mandamos lá cinqüenta homens, e varremos a China” , para depois concluir de forma irada e amarga que 
o Portugal de onde partiu, só pode mesmo é ser chamado de “choldra” (M, p. 153).     

Desprovido do discurso português de dominação, o projeto de salvação de Teodoro não tem 
como se sustentar. Calado por sua ignorância lingüística, o conquistador oitocentista é literalmente posto 
para correr das terras chinesas18 que se vingam roubando do ladrão uma  parte daquilo que há séculos 
historicamente lhe havia sido roubado. Isolado em uma terra  de todo estrangeira, Teodoro sonha com os 
pequenos, mas justos  limites  de sua “aldeia no Minho” . Evocando o Camões de “Sôbolos rios que vão” , 
ele tenta inutilmente resolver o impasse criado pelo confronto do passado, do presente e do futuro, 
firmando-se como uma  alegoria histórica para o fim de século português. Parali sado num presente que 
não evolui por estar constantemente assombrado pelo passado inscrito na  imagem silenciosa de um 
mandarim, resta a Teodoro abrir mão do futuro e manter-se “mudo e soturno, pensando na feli cidade do 
não-ser...” (M, p. 189).  
Assim, muito pouco neste conto pode ser chamado de fantasia. Do mesmo modo, insisto que atribuir a ele 
uma intenção meramente moralizante para a conduta burguesa significa desprezar toda uma 
contextualização histórica que, embora reconstruída de maneira alegórica, acaba por inscrever uma crítica 
contundente ao desvario imperialista revivido pela Europa no século XIX. É claro que o ajuste de contas 
com imperiali smo ganha fôlego se lembrarmos que ele parte da pena de um português, herdeiro direto do 
sonho de conquista imperial. Sabedor do poder políti co que têm o discurso, o criador colocará na boca do 
demônio a definitiva verdade: “O que me consola é que [Deus]  está também muito abalado: porque (...) 
quando um Jeová tem apenas contra si um Satanás, tira-se bem de dificuldades (...); mas quando o 
inimigo é um homem, armado de uma pena de pato e de um caderno de papel branco - está perdido...” (M, 
p. 97). Como se vê, a ficção – e não a fantasia - foi poucas vezes capaz de escrever uma tão absoluta 
verdade.   
 

RESUMO: Averiguação da presença chinesa na produção de Eça de Queirós: na correspondência, nos 
artigos jornalísticos, nos ensaios críticos e em sua ficção. Avaliação das relações estabelecidas entre o 
Portugal oitocentista e a cultura oriental. Estudo do fenômeno histórico do (neo)imperiali smo vivido pela 
Europa no século XIX. O abalo na soberania de uma cultura milenar: dos mandarins aos “coolies” , um 
percurso a investigar.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Eça de Queirós; Imperiali smo; Identidade & Diferença.  
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ABSTRACT: It is sublimation that allows us to establi sh a parallel between "cantigas de amor" and 
barroque lyric. The invention of an object that overpasses goodness and becomes das Ding transforms 
love in fruition, not performed by sex (fruition beyond falo ) and upholds itself through the annihilation of 
lover. 
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O testemunho dos trovadores e dos poetas barrocos de um gozo não sexual, que se inscreve 

na privação do objeto amado, enquanto símbolo de um Bem Supremo (das Ding freudiano), nos leva à 
função da sublimação no amor e a sua relação com o mito.  

Jacques Lacan, no Seminário IV — A Relação de Objeto, define o mito como uma ficção 
estruturada pela articulação significante com valor de verdade. Trata-se de uma instrumentalização do 
significante pelo ser falante, visando explicações para as origens da vida, para a morte, para o sexual e, 
principalmente, para “a aparição daquilo que ainda não existe” .1 Os mitos  têm como característica 
fundamental a cristalização do sentido, na medida em que produzem uma mensagem com valor de 
verdade para todos. Justamente por isso, apresentam forte resistência às novas interpretações. Sua função 
primordial é a integração do homem à cultura, não abrindo espaço, portanto, para o caráter singular e 
ficcional da verdade. As explicações infantis2 em relação ao sexo, ao nascimento, à morte e as versões 
sobre o amor na literatura apresentam alguns traços comuns com o mito: são ficções com valor de 
verdade e se referem às questões que, desde sempre, preocupam o ser da espécie falante, que se humaniza 
pela inscrição na estrutura da linguagem (simbólico). O que há de comum nessas ficções não é a resposta 
encontrada, mas sim o que lhes causa: um mistério inviolável. Isso que Lacan nomeia de real e perfura a 
estrutura, introduzindo a falta de um significante no simbólico e um furo no imaginário. Da insistência de 
enigmas sem decifração, engendra-se pela via do simbólico (linguagem) um imaginário (campo do 
sentido), quer coletivo, quer individual, que tem como tema crucial a verdade.  

Freud nunca se aprofundou no conceito de sublimação. Na maioria dos seus textos, a 
sublimação está diretamente ligada à criação artística e à atividade intelectual, caracterizando-se pela 
transformação do alvo sexual da pulsão. Em Três ensaios para uma teoria sexual, 1905, ele afirma:   

 

(...) os historiadores da civilização concordam em aceitar que este processo, no qual as 
forças pulsionais sexuais são desviadas de seus fins sexuais e orientadas para outros fins 
— processo ao que se dá o nome de sublimação —, proporciona poderosos elementos para 
todas as funções culturais.3 
 

Três anos depois, em A moral sexual cultural e a neurose moderna, 1908, ele acrescenta: 
 

Esta possibilidade de trocar o fim sexual primitivo por outro, já não sexual, porém 
psiquicamente ligado ao primeiro, é o que designamos com o nome de capacidade de 
sublimação.4 
 

Depois de ter criado a segunda tópica,5 em O eu e o isso, 1923, ele introduz no conceito de 
narcisismo a sublimação: 

                                                
1 LACAN, 1995, p. 259. 
2 Ver o texto de Freud “Análise da fobia de um menino de cinco anos” (caso pequeno Hans) e o capítulo 
de Lacan “A estrutura dos mitos na observação da fobia do pequeno Hans” , que se encontra no Seminário 
IV, A Relação do Objeto.    
3 FREUD, 1973, p. 1198, v.2. 
4 FREUD, 1973, p.1252, v.2. 
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A transformação da libido objetal em libido narcísica (...) traz um abandono dos fins 
sexuais, uma dessexualização, ou seja, uma espécie de sublimação, e, inclusive, nos coloca 
a questão, digna de um profundo estudo, de que não será por acaso este o caminho que 
conduz à sublimação, realizando-se sempre todo processo deste gênero pela mediação do 
eu, que transforma primeiro a libido objetal sexual em libido narcísica, para colocar logo 
um novo fim.6   
 

Estabelecendo uma conexão entre estes textos e a teoria sobre a sexualidade humana,7 
podemos depreender que, para Freud, a sublimação, como uma das vicissitudes da pulsão, caracteriza- se 
pelo desvio do alvo pulsional (satisfação/gozo), o que implica a dessexualização da libido sem que haja 
ação do recalque. Como compreender isto? Em primeiro lugar, Freud não está se referindo aos recalques 
secundários, na medida em que estes já são efeitos de um recalque primário. É a inscrição na ordem do 
significante que promove a ação do primeiro recalque (recalque original ou primário). O falante, ao 
contrário do animal, nasce sem um saber (furo real no imaginário) sobre sua espécie (instinto). Além 
disto, em todo um corpo vivo, que se reproduz pela via do sexual, há uma substância gozante. No 
momento de inscrição simbólica do ser falante, alguma coisa desta substância gozante fica de fora da ação 
do significante. Assim, onde nada havia, passa a existir alguma coisa da ordem significante e um resto de 
gozo. O primeiro recalque incide justamente sobre esse nada, que retorna no simbólico como falta de Um 
significante (modo de comparecimento do real no simbólico) e no imaginário como furo real (ausência de 
instinto, isto é, ausência de um saber da espécie). O resto de gozo, que fica fora da ação do significante, 
permanece onde sempre esteve, isto, é no real, retornando sob a forma de falta-a-gozar. Eis uma das 
características da sexualidade humana, que é a impossibili dade de um gozo pleno.  

Em relação à pulsão é preciso, ainda, sublinhar algumas questões:  
1o) Não há o objeto da pulsão. Este não haver faz com que Freud afirme que este objeto é totalmente 
indiferente e que o nomeie de objeto parcial. Lacan escolhe a letra minúscula a para denominar este 
objeto faltoso, chamando-o de objeto a, objeto causa do desejo.8  
2o) Na relação entre sujeito e objeto, trata-se, ao nível pulsional, de um reencontro não com o objeto, mas 
com a primeira satisfação e sua marca. A procura dessa satisfação inaugural engendra a ficção de que há 
um objeto para ser reencontrado. Este, se existisse, seria das Ding: o objeto que possibilit aria uma 
satisfação sem resto, um gozo pleno. No lugar deste objeto que não há (das Ding), e, justamente por isto, 
Freud lhe dá o estatuto de objeto perdido, surge outro objeto, objeto a, que será contornado pela pulsão 
em sua visada de satisfação (gozo).  
3o) A existência de dois objetos distintos: A Coisa (das Ding), o objeto fundamentalmente para sempre 
perdido, e o objeto parcial pulsional. Do objeto da primeira satisfação, com a marca dessa satisfação, 
inaugura-se uma procura sem fim. Diz Lacan:  

 

É claro que uma discordância é instaurada pelo simples fato dessa repetição. Uma 
nostalgia liga o sujeito ao objeto perdido, através da qual se exerce todo o esforço da 
busca. Ela marca a redescoberta do signo de uma repetição impossível, já que, 
precisamente, este não é o mesmo objeto, não poderia sê-lo. A primazia dessa dialética 
coloca, no centro da relação sujeito-objeto, uma tensão fundamental, que faz com que o 
que é procurado não seja procurado da mesma forma que o que será encontrado. É através 
da busca de uma satisfação passada e ultrapassada que o novo objeto é procurado, e que é 
encontrado e apreendido noutra parte que não no ponto onde se o procura. Existe aí uma 

                                                                                                                                          
5 Freud ao longo de sua obra constrói duas teorias sobre o funcionamento do aparelho psíquico, que 
ficaram conhecidas como primeira e segunda tópicas: as três instâncias do aparelho psíquico, na primeira 
tópica (1900), são Inconsciente, Consciente e Pré-consciente e, na segunda tópica, (1920) são: Isso 
(Inconsciente), Ego e Superego. 
6 FREUD, p. 2710, v.3. 
7 V. O texto de Freud “Los instintos y sus destinos” , cuja tradução recomendada por Lacan deveria ser “A 
pulsão e suas vicissitudes” , se encontra no segundo volume das obras completas da edição espanhola.   
8 É importante assinalar que Lacan define o objeto a como objeto causa do desejo e não como o objeto do 
desejo. 
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distância fundamental, introduzida pelo elemento essencialmente confli tual incluído em 
toda busca do objeto.9  
 

Se A Coisa (das Ding) pudesse ser encontrada, a FELICIDADE existiria... Mas essa Coisa, 
como grifa Marco Antonio Coutinho Jorge, “ implica a representificação, na estrutura, do real sem nome 
originário e sem imagem.” 10 A procura de um gozo privilegiado, de um gozo marcado pela experiência 
de uma primeira satisfação, leva o sujeito, a cada encontro com o objeto, à constatação deceptiva 
(frustração) de que reencontrou outro objeto. Os objetos substitutos do objeto que não há (das Ding) têm 
um nome: objetos a. Justamente por isso, Marco Antonio afirma que “o caráter real, faltoso, da Coisa 
comparece sempre a cada vez que o sujeito reencontra o objeto.” 11  O genial, em determinado momento 
da literatura, precisamente no amor cortês e na concepção de amor barroca, é que este objeto é tomado ao 
pé da letra, isto é, como impossível de ser reencontrado.    

Para Lacan, a sublimação é a revelação da Coisa (das Ding) para além do objeto. Isto só 
pode se reali zar através da elevação do objeto à dignidade de Coisa (das Ding). O objeto não é a 
representação da Coisa (das Ding), já que ela, em si mesma, não é representável. Então o sujeito inventa 
um objeto com valor de sublime: Outra coisa é colocada no lugar da Coisa (das Ding), como 
representante de uma representação que falta. É lógico que só pela via do significante, isto é, da 
linguagem, o homem pode conceber a Coisa (representação dignificada de uma ausência), inventando um 
objeto que tem por função velar o nada original (real), sob a forma de um vazio a ser contornado.     

No Seminário VII - A Ética da Psicanálise, no capítulo intitulado “O objeto e a coisa”, 
Lacan ressalta a diferença entre objeto pulsional e objeto com valor de das Ding.12 Quando ele foi visitar 
seu amigo Jacques Prévert, encontrou em sua casa uma coleção de caixas de fósforos vazias, que estavam 
arrumadas da seguinte forma:  

 

(...) cada uma tendo sido aproximada da outra por um ligeiro deslocamento da gaveta 
inferior, se encaixavam umas nas outras, formando uma fita coerente que corr ia sobre o 
rebordo da lareira, subia na murada, passava de ponta a ponta pelas cimalhas e descia de 
novo ao longo de uma porta.13  
 

Neste exemplo, as caixas de fósforos formam um desenho, tendo como objetivo, e isto é 
fundamental, transparecer um vazio. Não se trata mais do valor utilitário da caixa de fósforos, mas da 
construção de um objeto novo com valor de Coisa (das Ding). Comenta Lacan: 

 

O caráter completamente gratuito, proliferante e supérfluo, quase absurdo, dessa coleção 
visava, com efeito, sua coisidade de caixa de fósforos. O colecionador encontrava assim 
sua razão nesse modo de apreensão que incidia menos na caixa de fósforos do que nessa 
Cois que subsiste na caixa de fósforos.(...) Se é uma satisfação, pelo menos nesse caso, é 
uma satisfação que não pede nada a ninguém.14  
 

A função da sublimação no mito do amor é fazer com que o imaginário seja tomado como 
meio do amor. Trata-se, portanto, de um amor que tem como traço invariante a recusa do dom. Ou seja, 
imagina-se15 um amor que se apresenta sob a forma de inacessibili dade do objeto amado. No amor cortês, 
esta inacessibili dade se apresenta sob a forma de amor impossível e, na poesia barroca, de objeto para 
sempre perdido. Trata-se de discursos, cuja fala de amor não se dirige ao outro, enquanto semelhante, 

                                                
9 LACAN, 1995, p. 13. 
10 JORGE, 2000, p.140. 
11 JORGE, 2000, p.141. 
12 LACAN, 1988, p.143. 
13 LACAN, 1988, p.143. 
14 LACAN, 1988, p.144. 
15 Imaginar está sendo empregado como sinônimo de uma ficção que indica um ponto de falha, em torno 
da qual se inscreve uma impossibili dade e não no sentido de Imaginário, um dos três registros da estrutura 
para Lacan.      
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para demandar uma satisfação. Aqui, entra em cena outra satisfação (gozo) que surge da revelação da 
Coisa para além do objeto. 

O amor com a função de sublimação, na literatura portuguesa, é inaugurado pelas cantigas 
de amor. Nelas, a alegria, enquanto feli cidade anunciada pelas cantigas de amigo, é substituída pela 
“coita” (morrer-de- amor). Trata-se de um amor que nasceu com a arte de trovar, onde o sujeito que fala 
se coloca numa posição masculina, portanto viril, para, a partir daí, enaltecer um amor que tem como 
premissa a privação do objeto amado, a fidelidade à pessoa e, conseqüentemente, a abdicação das 
mulheres. Logo, o que está em jogo neste discurso é a dor de um amor impossível que se apresenta com 
valor de gozo para além do falo (gozo não sexual). A Dama se converte em dom, adquirindo um valor 
simbólico, na medida em que é agente da frustração. Demandar, aqui, tem como premissa renunciar à 
Dama, enquanto signo do amor como dom, e se colocar a seu serviço em troca de nada. Ama-se o próprio 
amor. Ama-se alguma coisa que está para além do objeto amado. E o que está para além do ser que se 
supõe no outro amado só pode ser o nada, enquanto metáfora da própria falta que dá origem à 
constituição de um sujeito pela intervenção do significante. Por isso Lacan afirma que o que se ama 
quando se ama o amor é literalmente tudo o que falta ao objeto. Isto implica a revelação do paradoxo em 
torno do qual o amor se constrói: o que falta ao amante, o objeto amado não tem, porque ele também é 
constituído por uma falta. Se este mais além não pode ser outra coisa senão nada, enquanto metáfora da 
falta, como se pode fazer poesia e produzir significações em torno do que é absolutamente nada? Só há 
um caminho: a conversão do nada em dom supremo pela via do símbolo. A mulher, enquanto objeto 
amado, é substituída pela Dama para representar pela via da metáfora esse nada. A Dama é amada porque 
simplesmente não corresponde ao amor que lhe é dirigido. Aliás, em troca desse amor, oferece 
indiferença, exigindo fidelidade e submissão do amante. O amor cortês inventou um objeto sublime e 
inalcançável justamente para que ele se torne a metáfora de um vazio. É como símbolo desse vazio que a 

Dama é elevada à dignidade da Coisa (das Ding) e se torna representante de  Mulher.  
No barroco — estilo que se caracteriza pela encenação de corpos gloriosos e martirizados a 

serviço da escopia, corpos exuberantes que expressam “tudo que desaba, tudo que é delícia, tudo que 
delira”16 — o amor também aparece ligado à função da sublimação. Estamos diante de representações que 
são testemunhas “de um sofrimento mais ou menos puro”17 e de corpos que gozam para além do falo 
(gozo não sexual). 

O culto do sofrimento gira em torno da decantação de um objeto, cuja inacessibili dade se 
apresenta sob a forma de objeto perdido. Dele só restam as saudades de um bem que nunca mais será 
reencontrado.  

Em Jerônimo Baía, o objeto amado é uma imagem petrificada, sem qualquer resquício de 
vida. O olhar, como fonte de gozo, se dirige a um objeto interditado, que dilacera a alma amante.    

Em Violante do Céu, as metáforas se constroem em torno da perda irreparável do  amado, 
apontando para uma vida sem esperança, onde a morte é convocada não para o extermínio da vida, mas 
para contracenar com a própria vida. O martírio de uma vida sem sentido se torna sinônimo de uma 
satisfação não fáli ca (gozo para além do falo como sinônimo de um gozo não sexual).  

Os poetas barrocos falam de uma experiência imaginada de segunda morte. Não se trata do 
impasse trágico de Antígona em que a escolha de um ato, em relação ao corpo do irmão insepulto, faz 
com que a segunda morte seja colocada no limiar entre a vida e a morte. Antígona, por saber a 
conseqüência do seu ato, só pode abordar a vida a partir do que está perdido, ou seja, de sua morte. No 
barroco, trata-se, justamente, do inverso, escolhe-se a vida para cingir a morte, imaginando que assim 
tudo o que seria da ordem do significante pudesse ser anulado. Como isto é verdadeiramente impossível, 
o significante passa a ser instrumentali zado para produzir metáforas que falam de um excesso de 
sofrimento com o qual se goza. Isto é o que Antônio Barbosa Bacelar nos dá testemunho em seus sonetos: 

 

O bem passado que é? é mal presente, 
O mal presente que é? é dor esquiva, 
A dor esquiva que é? é morte viva, 
A  morte viva que é? é inferno ardente,18 
 
Ninguém teve em ser triste mor ventura! 
Que hei de viver eterno de ser triste, 
E só posso morrer de ser contente.19 

                                                
16 LACAN, 1982, p, 158. 
17 LACAN, 1982, p. 158. 
18 Fragmento de “A um peito cruel” In: FERREIRA, 2000, p. 46. 
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Nos madrigais “A Uma Crueldade Formosa” e “A uma Formosura Cruel” de Jerônimo 
Baía, o objeto amado é apresentado, tal qual a Dama das cantigas de amor, pelo traço da mais absoluta 
indiferença. 

 

Seja fria no amar, cruel no rôgo,  
Fria, se é toda jaspe, e toda neve,  
Cruel, se é toda sangue, e toda  fogo.20  
 

A coisa amada, causa de tormenta, se reduz ao olhar contemplativo de um corpo 
despedaçado. As metáforas, que descrevem a beleza da mulher-amada, produzem no sujeito-amante um 
efeito de deslumbramento plástico-visual (ouro, prata, safira, rubi, pérola, jaspe), configurando um corpo 
sem vida. Os significantes escolhidos  (mármore, metais, pedras) não têm outra função senão reiterar o 
caráter desumano do objeto, a fim de que se interponha uma barreira intransponível entre sujeito e objeto 
(“a minha bela”). Ama-se para não ser amado, retirando-se do sofrimento um gozo subtraído do olhar, 
que se dirige para além do objeto. Para além do objeto, revestido de uma imagem e de um suposto ser, 
não há nada. Justamente por isto, lá, onde o olhar se detém para o mais além surge um objeto desumano, 
modo pelo qual se instaura uma barra, cujo valor não é outro senão a interdição.    

 

A minha bela ingrata 
Cabelo de ouro tem, frente de prata, 
De bronze o coração, de aço o peito, 
São os olhos luzentes,  
Por quem choro e suspiro, 
Desfeito em cinzas, em lágrimas desfeito, 
Celestial safiro; 
Os beiços são rubins, perlas os dentes, 
A lustrosa garganta 
De mármore polido; 
A mão de jaspe, de alabastro a planta. 
Que muito, pois, Cupido, 
Que tenha tal rigor tanta lindeza, 
As feições milagrosas, 
Para igualar desdéns a formosuras, 
De preciosos metais, pedras preciosas, 
E de duros metais, de pedras duras? 21 
 

As metáforas que exaltam a beleza de um corpo feminino inanimado têm como função 

representar pela via da metonímia  Mulher, enquanto símbolo do bem supremo. Uma mulher, elevada a 
dignidade da Coisa, só pode ser representada como impossível. Justamente por isto, Lacan acrescenta um 
traço no artigo definido, simbolizando esta impossibili dade.22 O objeto para sempre perdido a que se 
refere Freud é aqui representado pelas metáforas de um corpo despedaçado. Tal qual a Dama no amor 
cortês, a Coisa amada se apresenta dessubjetivada e reduzida à indiferença e à crueldade. Mas é 
justamente por isso que são escolhidas como musas do amor. Colocar-se a serviço da Dama ou na posição 
de contemplar a Bela sem nada receber em troca é a via pela qual o amor é abordado pela sublimação. 

                                                                                                                                          
19 Fragmento de “Conformando-se com a sua tristeza” In: FERREIRA, 2000, p. 49.               
20 Fragmento de “A Uma Crueldade Formosa” In: FERREIRA, 2000, p.130.  
21 In: FERREIRA, 2000, p. 129. 
22 Para Lacan, existem as mulheres, enquanto objeto causa de desejo. Mas  Mulher não existe. Esta 
máxima remete para outra: não há a relação sexual. Até porque se houvesse a relação sexual, o falo como 
objeto do desejo existiria e a estrutura do ser falante não seria perfurada por um real que faz com que 
homem tenha como destino a incompletude. Isto para a psicanálise se chama castração.     
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Trata-se, apesar das diferenças, de um amor que se sustenta na exaltação do objeto amado visando a não-
satisfação.  

Em Sóror Violante do Céu, o objeto como dom inalcançável leva à convocação da morte, 
não para morrer, mas para a morte contracenar com a vida. A imaginação de um corpo sem alma, 
imaginado como se fosse a experiência da própria morte, conduz o sujeito a uma escrita que gira em torno 
de um furo com o qual se goza.  

 

Se apartada do corpo a doce vida, 
Domina em seu lugar a dura morte, 
De que nasce tardar-me tanto a morte, 
Se ausente da alma, estou que me dá vida? 
 
Não quero sem Silvano já ter vida, 
Pois tudo em Silvano é viva morte; 
Já que se foi Silvano, venha a morte, 
Perca-se por Silvano a minha vida. 
 
Ah! suspirado ausente, se esta morte 
Não te obriga querer vir dar-me vida, 
Como não ma vem dar a mesma morte? 
 
Mas se na alma consiste a própria vida, 
Bem sei que se me tarda tanto a morte, 
Que é porque sinta a morte de tal vida.23 
 

Lacan, no Seminário XX, afirma que a alma não é outra coisa senão a identidade suposta a 
esse corpo. A alma “é o que se pensa a propósito do corpo — do lado do manche” .24 A suposição de que 
existe um mais além do corpo a ser decifrado remete para a impossibili dade de significar por inteiro a 
diferença sexual. Este é o lado do manche, face para a qual falta Um significante. O falo, não como objeto 
mas como significante do desejo, é o representante da falta de Um significante: o significante do Outro 
sexo.25 Se não há este significante, a falta se converte em dom, adquirindo valor simbólico. A partir daí 
podemos equacionar aqueles que têm o dom e podem doá-lo e aqueles que não o têm. Eis a posição 
masculina e feminina. O trovador tem o dom e, justamente por isto, numa posição masculina, se coloca a 
serviço da Dama, que o aceita como amante e o recusa como amado. No barroco, o dom está no objeto.  É 
na posição feminina que temos o testemunho de um sofrimento, que é experimentado como segunda 
morte. O homem é aquele que tem alguma coisa como dom. Mesmo não sabendo o que significa, ele o 
tem e, justamente por isto, pode oferecê-lo a sua amada. A mulher se situa, nesta dialética dos dons, no 
lugar da falta. O paradoxo do amor está justamente aí. O que falta a um o outro não tem. Quando o ideal 
se abate sobre o próprio amor e não sobre o objeto, o que é buscado no objeto é o que ele não tem. O que 
está para além do objeto e ele não tem é o falo. O trovador ama a Dama pelo que ela não tem. O poeta 
barroco ama o objeto pelo que ele tem. Mas este, no caso do barroco, está irremediavelmente perdido. 

                                                
23 In: FERREIRA, 2000, p.169-170. 
24 LACAN, 1982, p. 150-151. 
25 O falo como significante introduz a diferença sexual. Desde Freud esta diferença entre os seres falantes 
não se sustenta na distinção anatômica dos corpos e nem está a serviço da reprodução da espécie. Lacan, 
retomando Freud, irá nos ensinar que os significados produzidos para dar conta da diferença sexual 
esbarram com a impossibili dade de significá-la por inteiro. É este o sentido de sua  afirmação impactante 

de que  Mulher não existe. Não há duvida de que esta frase produz uma série de equívocos. Pode-se 
interpretá-la de várias maneiras. Mas o que está em jogo, não querendo enveredar pelo matema que ele 
construiu sobre a diferença sexual, é a lógica lacaniana do não-todo, ou seja, a impossibili dade de dizer 
tudo. É lógico que as mulheres não só existem como são o sintoma do homem. A questão é se o falo, 
como significante introduz a diferença, fundando os diferentes, inaugura também a falta do significante 
do Outro-sexo. A partir daí, os seres falantes só podem se situar na bipartição entre homens e mulheres a 
partir de uma posição em relação ao falo, inscrito numa dialética de dons. Só assim podemos dizer que os 
poetas barrocos, ao contrário dos trovadores nas cantigas de amor, se situam no feminino e falam de uma 
experiência gozante para além do falo. Não nos esquecemos que os trovadores compunham cantigas de 
amor e de amigo. Nestas eles falam do lugar das mulheres.  
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Silvano, como a representação do bem supremo, é amado porque está morto. A amante imagina sua alma 
destituída de subjetividade, colocando-se como um sujeito sem esperança, porque quem iria dar sentido 
ao seu suposto ser, pela via amor, não existe mais. É precisamente porque se foi para sempre que o amado 
será exaltado com todo fervor. O que este amor visa é o vazio deixado pela morte do amado. É a partir 
deste vazio que se decanta o amor e se imagina um gozo no limiar entre a vida e morte.             

A versão dos poetas barrocos sobre um gozo para além do falo declina-se sob a forma de 
um amor que vem em suplência a um impossível, que é a experiência com a própria morte. Eis uma 
modalidade de amor que imagina o que de real comparece no sujeito: falta-a-ser; falta-a-gozar, falta o 
significante que representaria o falo como objeto do desejo do ser falante.   

A convocação de um gozo para além do falo não significa que o amor no barroco se 
inscreva numa estrutura de foraclusão da função paterna (psicótica). A passagem pelo feminino, enquanto 
gozo no furo, é o caminho através do qual os escritores, como artesões, manejam com mestria o 
significante para representar o irrepresentável da Coisa (das Ding) por outra Coisa.  

O traço comum do amor com a função de sublimação é vir em suplência a outro impossível 
que é o não haver da relação sexual.26 

 

RESUMO: É a função de sublimação que nos permite estabelecer um paralelo entre as cantigas de amor e 
a lírica barroca. A invenção de  um objeto, com valor de Bem Supremo (das Ding), transforma o amor em 
usufruto de um gozo, que não passa pelo sexo (gozo para além do falo) e que se sustenta no 
aniquilamento do amante.  
 
PALAVRAS-CHAVES: sublimação, privação, “das Ding”     
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26 A relação sexual é impossível do ponto de vista da completude, ou seja, de um gozo pleno. O gozo 
sexual (gozo fáli co por excelência) é parcial, como todo gozo marcado pelo significante. Toda 
experiência gozante de um ser advindo da inscrição do significante é marcada por uma falta-a-gozar que 
origina a suposição de um gozo-a-mais. Deste, temos os testemunho dos poetas barrocos que falam de um 
gozo-a-mais, de um gozo para além do falo.     
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“Penso que fora do contexto social do lugar e do tempo não há obra literária que se 
compreenda na raiz.  Há excepções, sem dúvida, e muito honrosas.  Mas esta, pelo menos, 
nunca se libertará, e ainda bem, da hora trágica e consciente que a viu nascer.” (REDOL; 
Maio de 1965:36) 
 

É um pré-texto, como diz Genette, que desenrola o fio de Ariadne, dado ao leitor para 
percorrer os labirintos da narrativa pelo qual, ele passeia, no ato da leitura. 

Esse último parágrafo do prefácio autoral permite uma análise direcionada para o espaço e 
para o tempo. É o que pretendo fazer: trazer à tona o espaço/lugar/tempo, pois não entendo que haja 
espaço sem temporalidade.  E mais: o espaço/lugar pode multi facetar-se, cruzar-se, criar novos espaços 
intersticiais construtores metafóricos do sentido.  E novos lugares surgirão comuns a homens, animais, 
máquinas e natureza.  São lugares adjetivos, traços reveladores do mundo interior e exterior. 

Em Gaibéus, o grande espaço é a lezíria, os outros lugares são satélites: o Tejo, o Rancho, a 
casa do patrão, o arrozal, esses são os espaços exteriores.  Há os interiores: do patrão, dos ceifeiros e do 
ceifeiro rebelde são os subespaços trágicos, marcados principalmente pelo abundante processo de 
metaforização surgido nas primeiras páginas desse romance. 

E o tempo, onde fica? Está no deslocamento das ações, dos lugares, do pensamento, das 
discussões das idéias.  Está casado com o espaço. 

O espaço também está presente nas relações humanas – os gaibéus – e singularizado no 
Ceifeiro Rebelde.  É um espaço materializado, como aparece no neo-reali smo português, tematizado pela 
docili dade dos gaibéus e pela agressividade do ceifeiro rebelde, e esmagado por uma estrutura patronal.  
Tudo isso está metaforizado no texto de Redol, poetizado em cada página lida, da qual saltam a 
visibili dade e o pictórico, o lírico e o dramático. 

O espaço retórico criado pela metáfora é multifacetado em lugares formando microespaços, 
tendo por espaço maior ou macroespaço a lezíria, em torno da qual o trágico e o dramático tecem-se pela 
manipulação da linguagem.  Um outro macroespaço é o rancho, constituído pelos gaibéus.  Esses espaços 
somam-se através da ceifa e da monda; excluem-se pela malária e tuberculose. 

A metáfora, que resulta de dois campos semânticos heterogêneos, tem da mesma forma, 
dois espaços que interseccionados produzem um outro, misto, um terceiro espaço, esse poético, ora 
trágico ora dramático. 

A proli feração de metáforas e de lugares dinamiza a leitura e ampliam os horizontes de um 
espaço visual e pictórico.  Não se pode discutir esses espaços dentro do contexto de espaço virtual pós-
moderno, nem como um espaço mítico resultante da ficcionalização.  É um espaço criado dentro de uma 
visão reali sta da ficção, quase referencializado pelos elementos textuais, dentro do espaço da narrativa.  
Não há um vazio dentro desse espaço.  A metáfora e a comparação vão, passo a passo, construindo todo 
espaço textual, golpeando frases, suspendendo pensamentos, isolando-se em segmentos retóricos. 

Passo a citar textos de Gaibéus para esclarecer meu ponto de vista. 
 

- “Cada panícula era um manco de peru cheinho de bago graúdo e loiro.” (41) 
- “Subidos em estertores, quase desfolhados já e amarelecidos, aqueles troncos não eram 

gritos vivos de seiva, assemelhavam-se a figuras humanas que o desalentara”. 42 
 
- “O cano do locomóvel põe um ponto de interrogação no espaço” . 56 
 
- “Pelo muro, junto ao velado, a mover-se na cortina das oli veiras dispersas” . 57 
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- “Partidos pelos rins, quebram-se em ângulos de cabeças pendidas como as panículas de 
arroz que se ouvem no marulhar brando da aragem da manhã” . 58 

 

Por essas amostragens verifica-se que as metáforas permitem o cruzamento de espaços 
heterogêneos, criando um interstício comum aos espaços singularizados: são panículas penetrando nos 
espaços de animais (peru); são bagos graúdos e amarelos (arroz). 

A natureza (árvores) humaniza-se através de gritos vivos (seiva); a cortina de oli veira 
dispersa-se; os ceifeiros são bases metafóricas da natureza, da máquina, de insetos, de animais e deles 
mesmos.  Assim rins são partidos; ângulos de cabeça são pendidos e uma comparação intera a produção 
de sentido. “Como panículas de arroz” (58). Outras metáforas visuais vão construindo os gaibéus, 
espaços, tempo: “A cada corte, as nuvens de mosquito elevam-se e envolvem os ceifeiros” .  

A natureza (nuvem) constrói o sintagma com mosquito (inseto) para criar um espaço 
vertical (elevam-se) e um outro circular (envolvem).  A observação dessas metáforas aponta verbos 
responsáveis pela produção dessa figura retórica que enfatiza o pictórico: quebrar, marulhar, ouvir, 
estalar, tornando o texto visual-auditivo; visual pelo espaço, auditivo pelo ritmo. À medida que se folheia 
o li vro, no capítulo intitulado Arroz à foice, as metáforas e os espaços ficam mais dramáticos, com as 
mulheres participando dessa tragédia com os ceifeiros.  A natureza e a doença são as bases espaciais-
visuais da metáfora: 

 

“Na toalha doirada da serra, as cores vivazes das blusas das mulheres  são  úlceras que a 
gafam”. 61 
“Ali , ao pé dela grita uma papoila – como um chamado de sangue que a ceifeira  deixasse 
em seu rastro” . 62 
 

O espaço da seara, brilhante, cheio de beleza, está em antítese com outro espaço o das 
blusas coloridas que são feridas contaminadas.  Esse contraste faz o dramático em conjunto com a 
metáfora da cor vermelha da papoula em relação ao sangue. 

Há, ainda um outro tipo de espaço, expresso por um verbo forte – evadir – e pelo sintagma 
julgam-se suspensos.  É o espaço etéreo, não computável: “os pés evadiram-se pelo frio; os ceifeiros 
julgam-se suspensos na seara, como aves paradas no céu” (68).  A comparação pincela a metáfora verbal.  
Aparece, logo a seguir, na mesma  página, com sentido marcado, outro verbo – afivelar:   “as cabeças 
põem-se em fogo pelo pender do traço e pelo arco do lume que o sol afivela nas nucas”.  O espaço mescla 
o cósmico (sol) com o ser humano (nuca). 

 

Até o espaço pictórico é invadido pela cor metaforizante:  
“Roxos e amarelos... sanguíneos e azuis...” 68  
“Roxos e azuis...sanguíneos e amarelos...”  
 

Dinamizado pelo foco posicional das cores (azul e amarelo) que ora pertencem a um campo 
semântico ora a outro, produzindo uma cinegrafia imagética. 

Essa pluralidade de lugares criada pela comparação e metáforas poderia levar a uma 
simultaneidade espacial não fosse a linearidade e a sua construção lógica que busca em sua consecução: 
uma denúncia social.  Tudo caminha para construir o espaço do patrão e da lezíria que se conjugam, 
embora pareça estranho, harmoniosamente.  Por outro lado,  o campo da lezíria antagoniza-se com os 
lugares coletivos, como o rancho, com os ceifeiros, e como já foi dito, com os do ceifeiro rebelde.  As 
cores, igualmente metaforizantes, têm seus lugares paralelos e antagônicos; assim o amarelo (a ceifa) é a 
alegria do patrão; o vermelho (o sangue) o desespero dos ceifeiros.  Mas, ao mesmo tempo, o amarelo que 
pertence ao patrão é condição de trabalho e alegria dos ceifeiros.  Vendo dessa maneira, os lugares 
pictóricos também produzem significação, enriquecendo e deformando o espaço narrativo do romance, 
perfazendo o espaço interior dos personagens. 

É através desse espaço descriti vo que personagens – ceifeiros;  cenário – lezíria são vistos 
por dentro e por fora, permutando lugares e funções, intensificados pela visibili dade pictórica e pela 
temporalidade emanada do ritmo frasal. 
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O mundo de Gaibéus é um mundo cheio de cores e de ritmo, com espaços gerando lugares 
e outros espaços quebrando um possível vazio da narrativa.  O leitor do romance, implicitamente, religa 
os espaços e busca nele outros sentidos pela auto-referencialidade textual. 

Segundo as afirmações de Aguiar e Silva (1984:740), a diegese do romance não é apenas 
constituída por eventos que, na sua sucessão temporal e causal, em suas relações configuram uma história 
com finalidade e um fim.  A diegese é também constituída por personagem, por objetos, por um universo 
espacial e por um universo temporal. 

Acredito que o espaço temporal metafórico participe dessa diegese criando indícios, 
informações, perfis e motivos adjetivos ao criar espaço social, topográfico e psicológico humanizado e 
desumanizando plantas, objetos, animais e pessoas. 

Não há em Gaibéus metáforas decorativas, antes formam uma cadeira sintagmática do texto 
romanesco atribuindo-lhe outros traços formais, visibil idade e, igualmente, o pictórico. 

A meu ver, todas essas metáforas criadoras de espaços sinestésicos não concorrem com o  
processo digressivo da narrativa, talvez criem prolepses que reforçam e intensificam a diegese. 

A minha proposta de leitura ateve-se aos capítulos Rancho e Arroz à foice.  Foi uma 
delimitação necessária pela profusão de metáforas espaciais encontradas. 

Termino com as palavras de Redol, pois elas deixam em aberto outras possibili dades de 
leitura: 

 

“Este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte”. 
Quer ser antes de tudo 
um documento humano  
fixado no Ribatejo. 
Depois disso, 
Será o que os outros entenderem”.  
 

O li vro, apesar de Redol, ficou. E me incluo em suas palavras finais: “que os outros 
entenderem.”  

 

RESUMO: Gaibéus, de Alves Redol, é um livro publicado em época de guerra e repressão.  Embora 
contenha uma denúncia social, não me preocupei com esse motivo.  Busquei uma pluralidade de espaços 
e de lugares criados pela metáfora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gaibéus;  espaço;  metáfora   
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O HOMEM DUPLICADO DE JOSÉ SARAMAGO: REALISMO X IMAGINAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FEMININO 
 

Olímpia Ribeiro de SANTANA (UCSal) 
 
 

Neste ensaio, procedo a uma análise do papel do feminino no texto “O homem duplicado” 
de José Saramago, tomando como aporte teórico, para o encaminhamento que pretendo desenvolver, o 
pensamento de Michel Foucault. Os estudos empreendidos por esse estudioso estão voltados para a 
locali zação de alguns processos-chave da cultura moderna, colocando-os em perspectiva histórica, e 
evidenciando as condições do sujeito e o seu assujeitamento às normas impingidas pelo social. 

O escritor José Saramago, dando continuidade a um trabalho que sempre aponta para as 
justificações doutrinárias abstratas dos projetos de poder, em que o “Outro” é metamorfoseado num 
elemento passivo da promoção desse poder, nesse texto, analisa as condições que possibilit am a um 
indivíduo cumprir a função de sujeito dentro de um determinado espaço social. Espaço que pode ter sido 
por ele elegido ou, então, por questões outras, ser apenas um assujeitamento como forma de continuar 
vivendo. Mas que, em conseqüência disso, está tirando-lhe a possibili dade de encarar o mundo de uma 
forma prazerosa.  Partindo de uma mediação, ouso afirmar que o escritor se detém a apontar o sexo 
masculino como mais propenso a esse desvio. 

Saramago se volta para o cotidiano a fim de analisar a vida de um homem comum. Ele 
busca, não desvendar o destino daquele homem, mas que forças se cruzaram na vida de Tertuliano que 
fizeram que ele se tornasse mais um ser humano obscuro sem poder de discurso e de decisão. Assim, ele 
vai mapeando o modo de ser de Tertuliano Máximo Afonso, o personagem principal do romance, 
deixando entrever na sua narrativa que muitos homens e mulheres se acomodam ao que fazem porque 
ainda hierarquizam algumas profissões ou feitos, acreditando numa superioridade cultural.  Tertuliano 
Máximo Afonso, por força do reconhecido conservadorismo masculino, não se dá conta de que pode 
mudar o rumo do desenvolvimento do seu trabalho cotidiano e acaba deixando um espaço para o universo 
feminino expandir-se com mais segurança e eficácia. 

Tertuliano é um professor de História que, por ironia do destino, desconhece a sua própria 
história e a história dos homens. Deixando o passado, que lhe chega incompleto, intervir no presente. 
Esse professor de História representa o espelho de muitos outros homens e mulheres que vão sendo 
massificados pelo cotidiano, sem, nem sequer, darem-se conta da sua real situação, até o dia em que 
perdem a total alegria de viver e acabam se acabrunhando, submetendo-se de vez à rotina da vida, 
deixando de lado, muitas vezes, valores insubstituíveis, que, no caso de Tertuliano, é o amor de Maria da 
Paz.  

Tertuliano perdera o estímulo pela vida e nunca parou para analisá-la. Há implícita, no 
texto, a idéia de que o homem / mulher, antes de falar da história dos que o precederam, deveria partir da 
compreensão da sua própria história, da busca da verdade sobre si mesmo para poder compreender a 
História como um todo. Expressa Michel Foucault (1997:12) que os historiadores têm se voltado para 
uma história geral que se detém em explicar continuidades seculares, deixando de lado os diferentes 
conceitos que permitem avaliar a descontinuidade. A História parece apagar, em benefício de estruturas 
fixas, a irrupção dos acontecimentos. Tertuliano é um sujeito que se acomodou à situação que lhe foi 
sendo imputada e não se deu conta de que acabou sendo reificado. 

 

É professor de História numa escola de ensino secundário... Na verdade, Tertuliano 
Máximo Afonso anda muito necessitado de estímulos que o distraiam, vive só e aborrece-
se, ou, para falar com a exatidão clínica que a realidade requer, rendeu-se à temporal 
fraqueza de ânimo ordinariamente conhecida por depressão ( p. 9) 
 
A história que Tertuliano Máximo Afonso tem a missão de ensinar é como um bonsai a que 
de vez em quando se aparam as raízes para que não cresça, uma miniatura infantil da 
gigantesca árvore dos lugares e do tempo e de quantos neles vai sucedendo, olhamos, 
vemos a desigualdade de tamanho e por aí nos deixamos ficar, passamos por alto outras 
diferenças não menos notáveis, por exemplo, nenhuma ave, nenhum pássaro, nem sequer o 
diminuto beija-flor, conseguiria fazer ninho nos ramos de um bonsai... (p.15 ) 
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Saramago aponta Tertuliano como mais um ser humano que se envolveu, de tal forma, pelas 
estruturas fixas que perdeu todas as suas subjetividades, tornando-se mais um homem, em meio de tantos 
outros e outras, vítima da passividade. Um homem que, pela sua inconsciência, tornou-se alijado. Michel 
Foucault (1992), a propósito da vida de seres humanos sem nenhuma notoriedade, que ele denomina de 
infame, desenvolve um pensamento em que o papel da insignificância vai pesando no ser humano, com 
tanta força, que acaba por fazê-lo perder a alegria de viver. Saramago desenvolve o seu texto partindo 
desta concepção, mas aponta saídas para a recusa da infeli cidade, entre essas está o amor. 

Tertuliano retrata uma infeli cidade singular, pois um jogo de circunstâncias do cotidiano 
conduziram-no a uma vida medíocre, repetitiva e sem nenhum atrativo. Ele não fez nada para modificá-la, 
pois se comporta como um homem que está esperando que o espaço exterior se modifique, sem se 
aperceber que compete a ele a mudança. Saramago sugere, nas entrelinhas do seu texto, que as grandes 
mudanças são provenientes de estímulos interiores. Tertuliano tinha poder para resgatar o eco das vozes 
que emudeceram, mas deixou-se submeter ao poder, impondo ao futuro uma visão retrógrada da História. 
O poder elabora armadilhas, que a sociedade nomeia como sendo à força do destino, que conduzem o ser 
humano a perder a sua essência.  

O poder diz que o que justifica uma vocação, justifica, também, uma abnegação e o 
sacrifício para levar a termo uma vontade de sobreexceder aquilo que se pretende atingir. O homem e a 
mulher, no seu cotidiano, quando se deixam entrar neste jogo, não encontram saída. As questões 
colocadas por Saramago insinuam que homens e mulheres devem se projetar contra tais estratégias do 
poder. Ele aponta para uma questão políti ca, argumentando que a notoriedade não é o mais importante, 
não é ela que deixa o homem e a mulher em “estado de graça”, mas, às vezes, isso advém de uma forma 
simples de saber atuar no espaço do cotidiano, do saber dizer não.  Não há necessidade de o ser humano 
se tornar notório, ele simplesmente pode e deve desempenhar a sua função com convicção, pois todas as 
coisas no mundo são, de algum modo, repetitivas, o que as torna diferente é a forma de execução. 

 

Não é para me meter na sua vida, dissera o de Matemática quando descascava uma laranja, 
mas de há uns tempos a esta parte encontro-o a modo que abatido, e Tertuliano Máximo 
Afonso confirmou, È verdade, tenho andado um pouco em baixo, Problemas de saúde, Não 
creio, tanto quanto posso saber não estou doente, o que sucede é que tudo me  cansa e    
aborrece, esta  maldita rotina, esta  
Repetição, este marcar passo, Distraia-se, homem, distrair-se foi sempre o melhor 
remédio... (p. 13) 
 

A rotina em que Tertuliano vive está deixando-o cada vez mais triste, mas o professor de 
Matemática discute com ele sobre a necessidade de imaginação para se sair do plano da repetição, mas, 
mesmo assim, sugere-lhe distração e indica-lhe, como alternativa, um filme para ser alocado: “Quem 
Porfia Mata Caça”, apesar de reconhecer que distração não é remédio para quem está doente. “Dê-me 
li cença que lhe diga distrair-se é o remédio de quem não precisa dele” (p. 13). O discurso irônico do 
professor de matemática mais uma vez reforça a idéia de que o caso de Tertuliano é diferente.  

 Michel Foucault (1002:100) argumenta que é a raridade e não a proli xidade que faz com 
que o real e ficção se equivalham. Com efeito, é a partir de traços comuns da realidade que Saramago 
desconstrói ideologias sedimentadas há séculos, apontando para um novo valor para o homem e a mulher 
e rebelando-se contra a idéia de que nada tendo sido na história, não tendo desempenhado nenhum papel 
apreciável nos acontecimentos ou entre as pessoas importantes, não tendo deixado a sua roda qualquer 
traço que possa ser referido, não tem e nunca mais terá existência.  

Saramago, apesar de defender a idéia � ���������
	�������������
������������������������ ��"!#�$�%�$&(')�*��+$�-,.��
que, mesmo do ponto de vista do cotidiano, o homem pode mudar a realidade a sua volta, cria um novo 
jogo de circunstâncias, com a presença do duplo, o clone de Tertuliano, que contra tudo o que seria de 
esperar, atrai sobre o mais obscuro indivíduo, sobre a sua vida repetitiva e medíocre, o olhar dos outros. 

A descoberta de um outro homem com as mesmas feições que ele muda toda a sua vida.  
Tertuliano sai do ostracismo em que se encontrava e passa a ver o mundo de uma forma diferente, 
transportando-se para uma outra realidade e interessando-se pelo estranho, pelo diferente, sem se 
aperceber que o diferente está na própria sociedade. Saramago escamoteia com o clone, pois aponta que 
grandes feitos poderiam ser feitos por homens e mulheres sem precisar necessariamente criar novos seres 
humanos.  Argumento isso a partir das colocações que são feitas sobre a condução do trabalho do 
professor de História. 
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A história que Tertuliano Máximo Afonso ensina, ele mesmo o reconhece e não se 
importará de confessar se lho perguntarem, tem uma enorme quantidade de rabos de fora, 
alguns ainda remexendo, outros já reduzidos a uma pele encarquilhada com uma carreirinha 
de vértebras soltas dentro... (p. 16 )  
 

Ao apontar a incapacidade de Tertuliano para compreender que, ele mesmo, numa sala de 
aula do Ensino Médio, muito poderia fazer para desvendar uma outra realidade, com rupturas, cortes, 
mutações e transformações, para trazer o diferente, sem necessariamente esse fato ter que ser alguma 
coisa retumbante, Saramago está colocando em jogo o envolvimento do personagem, Tertuliano, no 
processo de conscientização daquilo que faz. 

Argumenta Michel Foucault (1992:138) que não se pode ser posto em presença de si 
próprio pelas vias de discursos velhos como o tempo.  Mas, como nem sempre a notoriedade é o essencial 
na vida de um homem ou de uma mulher, Saramago mostra, no decorrer da narrativa, que, no próprio 
cotidiano de Tertuliano, havia preciosidades das quais ele nunca se deu conta, entre essas estava a sua 
profissão e o amor de Maria da Paz. O descomprometimento políti co com a vida profissional repercutiu 
na relação familiar e amorosa. Do seu primeiro casamento foi a mulher que disse não a um estado de 
coisas a que ele havia se acomodado. 

 

O seu divórcio, por exemplo, não foi uma daquelas coisas clássicas, de faca, açougue e 
alguidar, com traições, abandonos ou violências, foi antes um processo de definhamento 
contínuo do seu próprio sentimento amoroso, que a ele, por distração ou indiferença, talvez 
não lhe importasse ficar a ver até que áridos desertos poderia chegar, mas que a mulher com 
quem estava casado, mais recta e inteira que ele, acabou por considerar insuportável e 
inadmissível. Foi por te amar que casei contigo, disse-lhe ela num célebre dia, hoje só a 
cobardia poderia obrigar-me a manter este casamento.  (p. 63) 
 

O espaço da relação amorosa também perdera a sua vitalidade. A presunção do masculino 
de que o feminino ficaria ali sempre preso aos laços matrimoniais esvaiu-se pela iniciativa do feminino ir 
em busca de uma espaço menos sufocante e pela sua nobreza de caráter de não querer alimentar uma 
relação desgastada,  deixando o espaço li vre para ser ocupado por outra mulher de fibra, Maria da Paz. O 
amor, na ótica de Octávio Paz (1993:78), é cerimônia e representação, mas também é algo mais. O amor é 
a metáfora final da sexualidade. A sua pedra de função é a liberdade: o mistério da pessoa. Mas o 
professor de História não estava acostumado a enfrentar desafios, ele, como tantos outros homens, era 
mais afeito à posse. Maria da Paz é uma mulher livre para amar, pois, além de não se prender aos laços do 
matrimônio, transformou o apetite de posse em entrega. O amor de Maria da Paz pede reciprocidade e, 
como o da primeira mulher de Tertuliano, está longe de ser uma relação em que aparece domínio e 
servidão. 

A relação amorosa é mais polêmica do que a relação de ensino-aprendizagem, ela exige 
exclusividade. Ela não pode ser opaca, sem vida, até por força da inaceitação das parceiras. Tertuliano se 
abateu com a vivência do dia-a-dia, imaginou demais e perdeu o prazer de viver.  Mais uma vez 
Saramago, mestre na desconstrução do reali smo, elabora, em O homem duplicado, uma intriga que nega a 
representação que é dada à história de Portugal e à história dos homens. Retomo as palavras de Leila 
Perrone Moisés (1999:107) para ratificar que toda a obra de Saramago é um dizer “não” à infeli cidade dos 
homens e mulheres e um dizer “sim” ao seu contrário. Assegura, Saramago, que há muitas possibili dades 
de se escapar da infeli cidade, uma delas é pelo amor. O amor apresenta-se, quase sempre, como uma 
ruptura ou violação da ordem social.  A história do amor é inseparável da liberdade da mulher, pois no 
amor a vida descobre-se nela mesma já isenta de qualquer incompletude. O problema do feminino é, antes 
de mais nada, um problema de complementaridades sexuais, onde se interpenetram práticas sociais, 
discursos e representações dos universos tanto feminino quanto masculino. 

Os expedientes criados por Saramago, ao avaliar as condições particulares e as do contexto 
social e histórico em que é produzida a identidade do feminino, devolvem a autonomia do espaço do real, 
apontando o modo de ser do masculino e as suas atitudes desencontradas como provenientes da falta de 
conscientização políti ca e do excesso de submissão a valores invisíveis. Assim, ao privilegiar o exame do 
processo de construção da relação amorosa entre Tertuliano e Maria da Paz, ele associa o feminino ao 
“positi vo” , rompendo com a hierarquia do masculino.  

O feminino, neste texto, é apreendido de forma plural. Saramago deixa entrever no seu 
texto a coragem e o despojamento do feminino quando do envolvimento com os sentimentos, assim como 
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a sua trajetória marcada por amor e, também, por sofrimento. Enquanto o feminino vê o amor como a 
descoberta da vida e quer vivê-lo a cada momento, o masculino, envolvido com a imaginação, vai em 
busca do enigma do duplo, do mistério, tripudiando contra o feminino, menosprezando o amor de duas 
grandes mulheres da sua vida:  a sua mãe e a sua companheira. Tertuliano não retribuiu o amor da sua 
mãe com a mesma sofreguidão com que ela repassava para ele e acabou por utilizar-se do amor de outra 
mulher, Maria da Paz, para descobrir o mistério do seu duplo. Por amor, Maria da Paz tornou-se a vítima 
principal da fértil imaginação de Tertuliano. Mas Tertuliano acabou por destruir o mundo de quatro 
mulheres e um homem: sua mãe, / 021�354$6�7�8�9�:�4"; <>=�?A@)B�CED�?$F�G
H$I�J�?�K�L M#N$O�P�N"Q�N"RSN�TVUWNAX ãe de Maria da 
Paz, a mulher do seu duplo, U Y[Z$\�Z$]
^`_ acb-d�e�f�d�e>g�b�h�i�d�j�b�k l mAn�o%p�n
q�r2s5t�u$v�r
w  

A partir de um movimento imperceptível e sutil , Saramago transgride o modelo, deixando 
prevalecer a recusa do espontâneo, do gesto li vre, descompromissado de o masculino encarar a vida. A 
aceitação da docência da cadeira de História como um dever lúcido e consciente sugere uma imagem 
reveladora do trabalho subterrâneo políti co e social que estaria nas mãos do professor, se consciente 
estivesse da necessidade de transgressão do modelo, o que não acontece ao submisso Tertuliano, preso às 
obrigações rotineiras de sua função.    

 

RESUMO: Neste ensaio, procedo a uma análise do papel do feminino no texto “O homem duplicado” de 
José Saramago. Tomo como aporte teórico, para o encaminhamento que pretendo desenvolver, o 
pensamento de Michel Foucault, visto que os estudos empreendidos por esse filósofo estão voltados para 
a localização de alguns processos-chave da cultura moderna, colocando-os em perspectiva histórica, e 
evidenciando as condições do sujeito e o seu assujeitamento às normas impingidas pelo social. Assim, 
assinalo que José Saramago, ao apontar o modo de ser do seu personagem, Tertuliano Máximo Afonso, 
atém-se à desmistificação do estereótipo do feminino, via desqualificação do masculino, pois o seu 
discurso confere ao personagem masculino pouca importância, oriunda da sua maneira de ser e de agir e é 
precisamente esta pouca importância que concede a este personagem o peso exato da realidade. Desse 
modo, as contingências, propostas pela trama da narrativa, possibili tam a desrealização deste personagem, 
pondo-o a nu e apontando para uma perspectiva ideológica que, ao analisar as condições que possibili tam 
a um indivíduo cumprir a função de sujeito dentro de um determinado espaço, devolve ao feminino a sua 
alteridade. 
 
PALAVRAS-CHAVES: O homem duplicado, José Saramago, reali smo 
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 O CORPO E A NAÇÃO – O IMAGINÁRIO PORTUGUÊS NA FICÇÃO DE EÇA DE QUEIRÓS E 

NOS DISCURSOS DE SALAZAR 
 

Osmar Pereira OLIVA1 (Unimontes) 
 
 

Para Paulo Fernando da Motta de Oliveira 
 
 

RÉSUMÉ:  Le Portugal  a passé par une intense crise économique et politique au XIXe siècle, quand le 
restant de l’Europe s’est industriali sée et développée. Eça de Queirós, dans sa fiction, et Salazar, dans 
ses discours, discutent le thème de la décadence lusitaine et montrent que la restauration de la nation 
portugaise a été intimamente relacionée à la construction des corps masculins virils, en bonne santé et 
forts. Ce travail prétend, donc, articuler l’écrit du corps à l’histoire du Portugal, à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle. 
 
MOTS-CLÉS: Eça; Salazar; nation; décadence; corps masculin. 
 
 

Nevoeiro 
 
Nem rei nem lei, nem paz nem guerra, 
Define com perfil e ser 
Este fulgor baço da terra 
Que é Portugal a entristecer –  
Brilho sem luz e sem arder, 
Como o que o fogo-fátuo encerra. 
 
Ninguém sabe que coisa quer. 
Ninguém conhece que alma tem, 
Nem o que é mal nem o que é bem. 
(Que ânsia distante perto chora?) 
Tudo é incerto e derradeiro. 
Tudo é disperso, nada é inteiro. 
Ó Portugal, hoje és nevoeiro... 
 
É a hora! 
  (Fernando Pessoa) 

 

Este ensaio não é uma heresia, ainda que o pareça. Não se trata, aqui, de comparar o 
consagrado autor Eça de Queirós ao ditador Salazar. O que pretendo é, tão-somente, discutir as 
preocupações com a nação portuguesa, presentes na ficção do final do século XIX e nos discursos 
políti cos de até meados do século XX. O tema do seminário de que participamos é Imaginário – o não-
espaço do real, e, como bem sabemos, a literatura portuguesa dos séculos XX e XXI está impregnada do 
imaginário salazarista, aterrorizante, é verdade, mas não podemos olvidar os fatos. Então, por que não 
podemos refletir sobre os discursos desse ditador? Obviamente, não estou construindo uma apologia a 
esses discursos, muito menos a quem os proferiu; para mim, o que aqui importa não é o homem que 
Salazar foi, e, sim, as suas reflexões sobre Portugal, via discursos, que passam a ser, apenas, um objeto do 
imaginário moderno. Estou certo de que não posso convencer a crítica a aceitar as discussões que aqui 
proponho, mas, queirosiano apaixonado que sou, com pesquisa de doutorado sobre esse autor, fico com a 
consciência tranqüila de não estar “maculando” o imaginário de Eça. 

Eduardo Lourenço (1994: 230), discutindo o erotismo na ficção queirosiana, afirma: “O 
corpo como objeto erótico, como lugar real e imaginário onde se encena, a par do sentido passional 
também o da sociedade e da sua forma, é uma invenção de Eça de Queirós.” Se concordarmos que a 
literatura é como uma tela que interpomos entre nós e a realidade, podemos também reafirmar a opinião 
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de Lourenço, considerando o corpo o lugar onde se encena a insatisfação, o desencanto e a restauração de 
uma nova ordem moral e social em Portugal. Ao  construir corpos masculinos atléticos e apolíneos, o 
autor de Os Maias procurou enfatizar a beleza e a força que fazem a diferença entre o macho e a fêmea 
ressaltando, ainda, a importância da honra e da dignidade que devem ser moldadas na alma do genuíno 
português.  

Nas narrativas ecianas, a identidade portuguesa aparece partida, porque durante mais de 
quatrocentos anos ela esteve associada aos descobrimentos marítimos e, no final do século XIX, época de 
grandes avanços científicos e tecnológicos, não há mais lugar para a tradicional identidade de um povo 
que tem um império-de-além-mar. Enquanto a Europa vive uma desenfreada revolução industrial 
(representada sobretudo pela Inglaterra) e vê o surgimento de grandes intelectuais (representados pelos 
filósofos franceses), Portugal ficava à margem de todo esse processo histórico e progressista.  

É nesse contexto que Eça de Queirós procurou representar os quadros vivos da sociedade 
li sboeta, com todos os seus esmorecimentos, vícios e decadência. Quando insere suas personagens no 
meio urbano, o autor denuncia a degradação moral em que se encontram os portugueses de sua época: a 
ociosidade dos nobres, que gastam o seu tempo e fortuna no diletantismo, sem nada produzir em prol da 
nação, ou nos prazeres da sexualidade desregrada – a homossexualidade, o incesto, os adultérios (O 
Crime do Padre Amaro, Os Maias, O Primo Basílio). Em outras narrativas, o autor denuncia os males a 
que a ingenuidade e o fanatismo religioso podem levar (O Crime do Padre Amaro, A Relíquia) ou a 
fraqueza moral e física de homens que poderiam colocar Portugal como centro ou, pelo menos, parte da 
Europa (A Cidade e as Serras, A Ilustre Casa de Ramires)  ou, ainda, o descaso daqueles que têm ou 
conseguem (por herança) dinheiro e não realizam investimentos na terra (A Capital). 

Em todas essas narrativas, guardadas as diferenças e proporções, Eça evidencia a 
decadência em que se encontra Portugal em relação ao restante da Europa e parece construir algumas 
metáforas dessa decadência, representada, a) pelo excesso de religiosidade, na caricatura de Titi 
Patrocínio e do sobrinho Teodorico Raposão ou das beatas de Leiria; b) pelos homens descritos com 
certos aspectos efeminados (como a fragilidade, a deli cadeza, a covardia, os cuidados excessivos com a 
aparência, etc), representados por Artur Corvelo, Gonçalo Mendes Ramires, Jacinto, Barrolo, Pedro da 
Maia...; c) pelos homossexuais – o velho do café do Rossio, Libaninho, Charlie Gouvarinho.  

Eça constrói essas personagens, atribuindo a elas características negativas, para as criticar e 
denunciar, a fim de que seus leitores possam refletir sobre a situação em que se encontra Portugal. Por 
outro lado, há um fascínio do autor português pelas personagens masculinas que têm uma conduta moral 
exemplar ou um belo e viril corpo, como modelo  que Portugal deveria admirar e desejar para ser igual ou 
melhor do que o restante da Europa. Eça revela uma obsessão por esse ideal de masculinidade, de caráter 
moralizador, já que o feminino e o homem efeminado parecem minar o estatuto masculino do poder. 

É reconhecida a crítica que já apontou, diversas vezes, o destino mítico e messiânico de 
Portugal como uma nação que tem uma missão a cumprir, destino esse representado, insistentemente, na 
literatura portuguesa. No século XIX, a imagem da nação passa a ser associada ao corpo, ganhando, 
assim, uma configuração organicista. Eça de Queirós, em seus escritos, revelou uma acentuada angústia 
de viver em um país cujo passado, aureolado de glória, ensombrava o presente e impedia que se 
vislumbrasse algum futuro promissor.  

Tem-se, portanto, em suas obras, essa mesma sensação pessoana de dispersão da pátria 
portuguesa, de niili smo e de nevoeiros. “É a hora!” Verso brevíssimo, isolado do restante do poema, 
como um grito de desespero. Hora do caos absoluto, da incredulidade plena ou grito de despertar, para 
uma nova navegação, desta vez, nos mares da poesia, mar salgado pelo li rismo decadentista de escritores 
que não vislumbram qualquer possibili dade de futuro para a pátria portuguesa. É a hora do desencanto, do 
desafio, do medo, da consciência do atraso econômico de Portugal em relação ao restante da Europa. Sim, 
é a hora de despertar e de empreender novas navegações. No entanto, dessa vez, os mares a serem 
conquistados encontram-se no próprio corpo da nação. Assim, justificamos a nossa epígrafe.  

A metáfora organicista é, aqui, o tema central deste ensaio. Por meio dela, Eça propõe uma 
restauração da Casa Portuguesa. Restauração que deveria começar do individual para o coletivo, do 
interior para o exterior, ou seja, o povo português deveria curar as suas enfermidades morais e as do corpo 
também, anulando a ociosidade para construir um novo país, cujo futuro pudesse ser mais real e menos 
imaginário, menos mítico. Segundo Cornelius Castoriadis (2000:142): 
 

Tudo o que se nos apresenta, no mundo social-histórico, está indissociavelmente 
entrelaçado com o simbólico. Não que se esgote nele. Os atos reais, individuais ou coletivos 
– o trabalho, o consumo, a guerra, o amor, a natalidade – os inumeráveis produtos 
maternais sem os quais nenhuma sociedade poderia viver um só momento, não são (nem 
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sequer diretamente) símbolos. Mas uns e outros são impossíveis fora de uma rede 
simbólica.  

 

O corpo é, pois, esse lugar simbólico de onde Eça propõe uma reflexão sobre o contexto 
social-histórico de Portugal no final do século XIX. É a partir do corpo simbólico que o tema da 
decadência se faz bastante presente na sua escrita, comparando a situação de Portugal com as sociedades 
de outras nações de sua época, ou de épocas passadas. Ao estabelecer essa comparação, Eça parece 
inquirir o leitor a refletir sobre o estado em que se encontra a nação lusitana, talvez esperando uma 
mudança das mentalidades e uma tomada de consciência dos problemas nacionais: 
 

Quando chego a Portugal, depois de um ano de Inglaterra – além de tanta, tanta coisa que 
estranho – há uma coisa que me deslumbra, e outra que me desola: deslumbram-me as 
fachadas caiadas, e desola-me a população anêmica. Que figuras! O andar desengonçado, o 
olhar mórbido e acarneirado, cores de pele de galinha, um derreamento de rins, o aspecto de 
humores linfáticos, a passeata triste de uma raça caquética em corredores de hospital: e 
depois um ar de vadiagem, de ora aqui vou, sim senhor, de madracice, olhando em redor 
com fadiga, o crânio exausto, e a unha comprida, para quebrar a cinza do cigarro, à catita. 
(Eça de Queirós In. Dicionário de Eça de Queirós, p. 173) 

 

Como se vê, é o corpo anêmico da população que provoca a reação do autor, para, a partir 
desse corpo imaginário, criticar o estado decadente da nação. A passividade sexual masculina, no século 
XIX, foi considerada um símbolo de decadência, e isso fica bem claro nas obras ecianas. Nesse contexto 
histórico, construiu-se um paradigma de homossexual, caracterizado pela sua extrema feminilidade. 
Atribuíram-lhe alguns maneirismos caricaturais: o modo de andar, o modo de falar e a aparência evocam 
uma paródia do feminino tradicional, como percebemos nessa passagem de A Ilustre Casa de Ramires: 
 

O Barrolo repontou, com as bochechas abrasadas: 
_ Se te parece! Sempre embirrei com bilhetinhos anônimos... E depois essa insolência a 
respeito de os amigos me chamarem Bacoco... Grande infâmia, hein? Tu acreditas?... Eu 
não acredito! Mas lança cizânia entre mim e os rapazes... Nem voltei ao clube... Bacoco por 
quê? Porque eu sou simples, sempre franco, disposto a arranchar... Não! Se os rapazes no 
clube me chamam bacoco pelas costas, caramba, mostram ingratidão! Mas eu não acredito! 
Rebolou pelo quarto, desconsoladamente, as mãos cruzadas sobre as gordas nádegas. 
(Queirós, 1970: 671, v. II)  

 

Como sabemos, o cunhado de Gonçalo Mendes Ramires é descrito, em toda a narrativa, de 
uma maneira efeminada, um fraco, gordo e pacato homem do campo. A sua descrição caricatural é 
reforçada pela falta de ânimo diante do revelado: prefere não acreditar no adultério da esposa. De outro 
modo, a restauração da nação portuguesa era possível, segundo Eça, se fosse uma empresa de homens 
fortes e viris, capazes de realizar atividades semelhantes às realizadas pelos míticos guerreiros 
colonizadores. De fora deveriam ficar as mulheres e os efeminados de corpo e de caráter. Assim como a 
mulher – um mal a que o homem não se pode furtar – o homossexual também recebeu um tratamento 
depreciativo na obra de Eça de Queirós, porque era tido pela medicina e pelo discurso jurídico como uma 
aberração da natureza, uma anomalia, com tendência a agir e a comportar-se da mesma maneira que uma 
mulher. Além disso, um homem não poderia relacionar-se sexualmente com outro homem, o que 
contraria a moral e os bons costumes que Eça parece querer resgatar em suas obras.  

No entanto, o homem efeminado pode ser recuperado se lhe subtraírem os aspectos 
“negativos” da personalidade e se lhe operar uma transformação do caráter tímido, medroso e deli cado, ao 
fazê-lo passar por um ritual de transição, como acontece com Jacinto e Gonçalo Mendes Ramires. 
Quando essas personagens abandonam suas posturas efeminadas, elas passam a ocupar o espaço fáli co, 
do guerreiro. A partir desse processo de virilização, Eça devolve à nação dois corpos sadios e viris, 
recuperados de seu estado indolente e efeminado para empreenderem qualquer ação em benefício da 
grandeza de Portugal. Assim, ganha realce nas obras queirosianas o corpo grego, atlético, viril, 
fecundador como símbolo de uma nação imaginada, forte, saudável, que pudesse tornar-se espelho para o 
restante da Europa e do mundo.  
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Salazar, em seus discursos, lança mão dessa mesma metáfora organicista da nação e 
conclama os portugueses a restaurarem seus corpos e construírem um corpo mais saudável para Portugal: 
“Não há a descobrir novos mundos, nem a guerrear estranhas nacionalidades: mas há a fazer uma obra 
grandiosa de paz, há a formar cidadãos tão bons portugueses do séc. XX, como outros o foram do séc. 
XVII .” (Salazar, 1955:14). De que se ressentia Eça de Queirós, no século XIX, para considerar o seu país 
um corpo doente, decrépito e em dispersão? De que se ressentia Salazar, no século XX, para, em seus 
discursos políti cos, retomar essa postura sanitarista? Alcir Lenharo (1986: 16), discutindo a políti ca do 
governo Vargas, sob o viés organicista, de origem fascista, totalizadora,  sublinha a 
 

utilização alegórica de uma imagem exaustivamente empregada no discurso políti co, por 
sinal muito cara ao imaginário do cristianismo, desde seus primórdios: o corpo. A nação, 
por exemplo, é associada a uma totalidade orgânica, à imagem do corpo uno, indivisível e 
harmonioso; o Estado também acompanha essa descrição; suas partes funcionam como 
órgãos de um corpo tecnicamente integrado... 

 

Segundo Lenharo, nos anos 30, desenvolveu-se nos países de regime totalitário o 
corporativismo, a partir dessa visão organicista, cujo projeto visava reordenar a sociedade, pretendendo, 
por extensão, neutralizar os focos de conflitos sociais. Por outro lado, desenvolveu-se, também, uma 
pedagogia do corpo, de modo a colonizá-lo para a produtividade do trabalho. Assim, esse projeto trazia, 
ainda, um cunho religioso, pois o cidadão é “convidado a dar sua vida, verter seu sangue para a salvação 
do corpo maior da pátria, se necessário.” (Lenharo, 1986: 18). 

De 1918 a 1930, houve uma grande preocupação com a militarização do trabalho. Cada 
trabalhador deveria sentir-se como um soldado que não pode dispor-se de si mesmo. Todo cidadão passa 
a ser um  militar a serviço da nação. É o discurso da usurpação, no dizer de Lenharo (1986:85). Nos 
discursos de Salazar também se percebe essa imagem do cidadão português como um defensor da pátria:  
 

Nós temos trabalhado duramente, dias e noites, sacrificando comodidades, interesses, 
preferências, prazeres legítimos a este empreendimento de fortalecer, dignificar, 
engrandecer Portugal. (...) Uns após outros, os anos vão passando e sempre nos ombros 
frágeis de alguns homens a mesma cruz pesada, mas sempre também no coração o mesmo 
anseio, o mesmo ardor, a mesma fé a iluminar a vida, a embelezar a luta, até que outros 
rendam os soldados exaustos ou mortos. (Salazar, 1955:27) 

 

Esse discurso ataca e destrói a subjetividade do cidadão, instaurando, em seu lugar, o ideal, 
o imaginário coletivo da pátria. Carne e sangue retornam, reiteradamente, aos discursos do início do 
século XX, metáfora do sêmen (suor/sangue) que fecunda a pátria (terra) e se ajunta ao projeto sanitarista 
dos discursos políti cos. Como afirma Lenharo, 
 

sangue-sêmen, princípio de vida. Sangue-doença, portador de destruição e de desgraça, 
ameaça de morte. Sangue-coletivo – signo de possibili dade de violência. Sangue saudável, 
trabalhador saudável. Sangue puro, raça pura. Sangue e ameaça social: a mesma visão 
temerosa da invasão sub-reptícia das doenças venéreas circula pelo discurso políti co, 
sempre a evocar a ameaça da infiltração de ‘f ocos ideológicos e raciais’ no corpo do país. 
(Lenharo, 1986:112-113) 

 

Para Rousseau (citado por Lenharo, 1986:140), os cidadãos são o corpo e os membros que 
fazem mover, viver e trabalhar a máquina; rompida a intercomunicação, o homem está morto ou Estado 
dissolvido. Para que haja equilíbrio e unidade entre as partes, é necessário um órgão (coração ou cabeça) 
para reger todo o corpo. Nessa linha de unificação do corpo, está implícito o combate à diversidade, ao 
diferente, àquilo que poderia, de alguma maneira, minar o poder totalitário do corpo/Estado:  
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O alvo é o outro maléfico, a ameaça  externa, o inimigo a ser necessariamente produzido e 
combatido, incansavelmente. Em função da preservação do ‘povo-Uno’ 2 como um corpo 
íntegro, programa-se um ideal de profilaxia social, em condições de sustentar a identidade 
totalitariamente concebida. (Lenharo, 1986: 147) 

 

Na obra eciana, essa profilaxia social é direcionada aos ociosos, aos viciados, aos 
efeminados e aos homossexuais, que poderiam, de alguma maneira, minar o estatuto de poder do Estado 
português. Nos discursos de Salazar, a metáfora do corpo é um instrumento políti co que procura justificar 
o ardil totali tário, a subjugação das partes em relação ao todo. A nação é concebida como um corpo 
imaginário que deve ser melhorado e preservado de iminentes males. Como afirmou o orador: “Mas o 
homem na vida doméstica, no trabalho, na Nação, é obrigado a organizar a sua ordem. Devido ao 
desequilíbrio do espírito humano, a ordem não é espontânea: é preciso que alguém mande em benefício 
de todos e que se procure para mandar quem possa mandar melhor.” (Salazar, 1955:49) Assumindo a 
metáfora da cabeça do corpo, o dirigente totali tário torna-se a alegoria do corpo místico de Cristo, chefe 
supremo que pensa, sente e age em nome de todos – passa a ser o representante excelente da nação, que 
possui os cinco sentidos, enquanto os demais possuem o tato. O chefe da nação é o seu cérebro, que 
recebe todos os sentimentos e soli citações das outras partes. Retomando Cornelius Castoriadis 
(2000:154): 
 

As profundas e obscuras relações entre o simbólico e o imaginário aparecem imediatamente 
se refletirmos sobre o seguinte fato: o imaginário deve utili zar o simbólico não somente 
para “expressar-se” , o que é óbvio, mas para “existir” , para passar do virtual a qualquer 
coisa a mais. 

 

Seguindo essas reflexões, apli cando-as aos discursos em questão, o governante da nação 
passa a ser o seu símbolo imaginário, completo, que representa o todo do povo português. Na 
“Conferência” de 1909, pronunciada no Liceu de Viseu, Salazar inicia o seu discurso afirmando: “ Isto é 
uma inovação; será! Digam até, se quiserem, que é o início duma revolução, mas o início duma revolução 
útil como nenhuma, ao abrir caminho por onde forçosamente hão de enveredar aqueles que tiverem 
nalguma conta a prosperidade deste país, que é a nossa Pátria!” (Salazar, 1955:13) Com esse discurso, 
Salazar procura sensibilizar o interlocutor, propondo uma revolução que culmine em prosperidade e 
engrandecimento do país. Nos discursos totalizadores, a grande estratégia de convencimento é despertar o 
sentimento nacional para que se torne mais fácil apresentar a metáfora organicista, de poder e controle, 
por meio da qual se discute a desorganização do corpo social do país, que poderá ser restaurado, se 
houver uma “harmonia” imposta pelo órgão coordenador, a cabeça, o chefe de Estado, o ditador que se 
dissimula no mentor e “pai” da nação. 

O discurso organicista de Salazar possui uma tríade persuasiva: despertar o sentimento de 
nacionalidade, conscientizar o povo do estado de decadência em que se encontra o país e propor a 
“construção” de um novo corpo, saudável, viril e uno. Cria-se a ilusão do uno, representado pelo poder, 
ou por aquele que o exerce, procurando banir quaisquer manifestações da alteridade, que se associam, de 
alguma maneira, ao mal, que deve ser combatido. Como ele afirma em um de seus discursos: “Grande 
obra é moldar uma alma! Extraordinária obra é formar um caráter, um indivíduo – um corpo, uma 
inteligência e uma vontade – como os precisa para ser este grande País de Portugal!” (Salazar, 1955: 13) 

Discutindo essa metáfora política maniqueísta, Eliana Dutra (1997:300) afirma que “o 
trabalho é também princípio definidor de uma moralidade pública”, funcionando como um divisor de 
águas entre o bem e o mal, o útil e o inútil. No mundo idealizado do trabalho, aqueles que o recusam têm 
em si projetados todo o mal, pois representam tudo aquilo que é negativo ao progresso da nação: o 
desânimo, o desleixo, os vícios, a fraqueza, etc. Para o políti co português, há uma nítida consciência de 
que a reforma necessária a Portugal não pode ser realizada por meio da políti ca. Para ele, “pouco valeria 
mudar governos ou regimes, se não tratássemos em primeiro lugar de mudar os homens – eram precisos 
homens: tornava-se mister educá-los.” (Salazar, 1955:15) Há, nesses discursos, um tom anti-passadista, e 
o olhar do português deve ser direcionado para o futuro, é lá que a nação poderá se mostrar grande para o 
restante da Europa e para o Mundo. Se a solução não estava na política e, sim, nos homens, havia a 
necessidade de engendrá-los via discursos. No discurso de 1933, Salazar volta a criticar o sentimento 

                                                
2 Ver Lefort, A Imagem do corpo e o totalitarismo. In. A Invenção Democrática. São Paulo: Brasiliense, 
1983. 
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passadista dos portugueses, chamando a atenção para a necessidade de “desincrustar” os vícios da nação, 
liqüidá-los pouco a pouco:  
 

Por mim atrevo-me a dizer que estamos demasiadamente presos à memória dos nossos 
heróis – nunca, aliás, querida e venerada em excesso –, demasiadamente escravizados a um 
ideal coletivo que gira sempre à roda de glórias passadas e inigualáveis heroísmos. O nosso 
passado pesa demais no nosso presente. (Salazar, 1955:21) 

 

Para Eliana Dutra (1997), o domínio do corpo e do tempo é o projeto final de ordenamento 
do mundo do trabalho. Assim, a organização da sociedade, segundo esse projeto de restauração dos 
discursos totali tários, deve valorizar a família, a pátria, a moral, o trabalho, a autoridade e a obediência, 
com a finalidade de depurar o homem e a nação. E, a esse presente insatisfatório e decadente, como 
afirma Salazar, é preciso reagir “pela verdade da vida que é trabalho, é sacrifício, que é luta, que é dor, 
mas que é também triunfo, alegria; céu azul, almas lavadas e corações puros, e de dar aos portugueses, 
pela disciplina da cultura física, o segredo de fazer duradoura a sua mocidade em benefício de Portugal” . 
(Salazar, 1955:24) Como se vê, a cultura do corpo físico, viril e saudável é bastante recorrente no 
imaginário português, de Eça de Queirós a Salazar. O corpo passa a ser o lugar onde se fabula e se 
representa um projeto de restauração da pátria portuguesa – corpo/nau/nação – engendrando filhos fortes, 
aos milhares, num país de marinheiros. 
 

RESUMO: Portugal passou por uma intensa crise econômica e política no século XIX, quando o restante 
da Europa se tornava industriali zada e desenvolvida. Eça de Queirós, em sua ficção, e Salazar, em seus 
discursos, discutem o tema da decadência lusitana e apontam que a restauração da nação portuguesa 
estava intimamente relacionada à construção de corpos masculinos viris, saudáveis e fortes. Este 
trabalho pretende, pois, articular a escrita dos corpos à história de Portugal,  no final do século XIX e 
início do século XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eça; Salazar; nação; decadência; corpo masculino. 
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ABSTRACT: José Riço Direitinho published his first book, A casa do fim, in 1992. Since then he’s been 
identified as an author interested in depicting portuguese traditional culture. One could say that’s quite 
an entangled characterision, since Direitinho writes in a postmodern experience context. This paper 
discusses the relation between those two li fe styles in Breviário das más inclinações (1994). 
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Já diziam os antigos: se Deus te marcou, alguma coisa em ti achou. Nada poderia haver de 
mais justo, de mais preciso, para sintetizar o que se passa em Breviário das más inclinações. Afinal, nesse 
romance, José de Risso, o protagonista, nasce com uma marca nas costas – um sinal em forma de folha – 
que logo é percebido como uma distinção pelas mulheres da aldeia que vão visitar o recém-nascido. 
 

Quase todas reparavam no pequeno sinal vermelho, em forma de folha de carvalho, no 
meio das costas de José. “É uma marca de desgraçado”, pensavam, sem conseguirem juntar 
coragem para o fazerem notar à mãe ou à avó, “há gente que mais valia não nascer”1.  

 

Apesar da adequação do ditado, se prestarmos atenção perceberemos insinuar-se uma 
diferença entre o que ele diz e o que dizem estas mulheres. O ditado deixa completamente em aberto a 
qualidade da marca. O fato de ter sido assinalado por Deus não faz do sujeito um bem-aventurado, como 
também não representa uma condenação. Trata-se meramente de uma marca distintiva esse alguma coisa 
indefinido. Entretanto não se pode ignorar sua força, pois, justamente por causa da atmosfera de 
indefinição que provoca, provavelmente faz perder o sono aquele que, sendo portador de um desses 
sinais, ouve alguém, cheio da sabedoria da tradição, afirmar o se Deus te marcou... com a segurança 
olímpica que se reserva aos ditados. Tamanha é essa segurança que se torna desnecessário dizer a frase 
toda. Basta anunciá-la, referi-la pela metade. Por outro lado, lançá-la para deixá-la no ar tem um efeito 
curioso: é como se a verdade contida no ditado, inequívoca e incontornável à primeira vista, ficasse em 
suspensão, podendo ser invalidada a qualquer momento. 

Essa é a natureza do ditado, não apenas deste que aqui foi lembrado para fazer as vezes de 
ponto de partida para o texto que agora se inicia, mas do próprio modelo a que este exemplar pertence: 
afirmar uma verdade, ao mesmo tempo em que desafia o destinatário da mensagem sintética a demonstrar 
seu caráter limitado e provisório. Se levamos em conta esse aspecto, deparamo-nos com a dupla natureza 
do modelo. Ao mesmo tempo que registra uma fatalidade, nos instiga a lutar contra ela. 

Seria, então, necessário rever o que acabou de ser dito sobre a estreita relação entre o ditado 
e a vida de José de Risso, já que, de acordo com as observações das visitantes, o destino funesto da 
criança já estava traçado. Não exatamente. Se os ditados têm uma dupla natureza, é com uma dupla 
natureza que teremos que lidar se quisermos compreender um pouco melhor o Risso. Voltando à narrativa 
veremos que as mulheres que testemunharam seu nascimento estiveram diante de outras evidências: 
 

Nasceu com a cabeça envolta no âmnios. “Há-de ser sempre feli z, e terá o dom da 
adivinhação” disse a mais velha das que estavam acocoradas nos escabelos, junto à lareira 
já apagada, “apesar de ter nascido hoje, vinte e quatro, dia de São Bartolomeu, em que o 
diabo anda à solta” (p.17).    

 

Neste trecho, a certeza de um destino infeli z é substituída pela dúvida, suscitada pela 
ambigüidade das informações que a mulher recolhe no corpo do menino e no momento em que ele 
aparece no mundo. Dessas informações ela conclui que o recém-nascido carrega em si um lado luminoso 
e um lado sombrio. Parecem contradizer-se as informações, por isso não oferecem condições para que a 

                                                        
1 DIREITINHO, José Riço. Breviário das más inclinações. Rio de Janeiro: Gryphus, 2001. p. 20. 
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conclusão seja satisfatória. Será feli z, apesar de ter nascido no dia em que anda o diabo à solta. Em que 
momento de sua vida o prazer virará dor a ponto de ser preferível não ter nascido?  

Como é fácil perceber pelos dois trechos citados, o mundo em que o Risso nasce, e cada 
coisa que nele haja, seja bicho ou seja homem, seja planta ou seja pedra, tem a marca do seu fim. 
Qualquer um pode ler essa marca, ela é facilmente reconhecível. Mas essa transparência do sentido da 
trajetória de cada um às vezes sofre interferências, não porque o sentido se torne obscuro, antes porque 
são muitas as informações disponíveis. Passa a ser necessário, então, cruzar as informações, na esperança 
de que em algum momento as contradições sejam substituídas por uma certeza. Trata-se, portanto, de um 
movimento análogo ao que se observa relativamente ao modelo do ditado, um jogo, sem perspectivas de 
final, entre a certeza e a dúvida, entre o definido e o indefinido. Esse é um mundo em que tudo está dito e 
ainda está por dizer-se. 

Descrito assim, assemelha-se o mundo do Risso a um inferno, ou, para evitar as imagens 
excessivas, a um labirinto. De fato, investigando-o, é possível afastar desse mundo quase que por 
completo a imagem de labirinto, ou mesmo de inferno, que vem à mente quando nos deparamos com 
tanta incerteza, uma vez que, ao longo da narrativa que nos liga a ele, o que vemos é uma gente que não 
se espanta e não se desespera diante dos impasses que as incertezas provocam. Rapidamente percebemos 
que os seres humanos que povoam Vilarinho dos Loivos – a aldeia natal do protagonista – e suas 
vizinhanças reconhecem que é possível ter acesso aos mecanismos da natureza – que indicam a parte que 
a cada um cabe neste latifúndio – desde que se não esqueçam que ela reserva para si o direito de 
permanecer imperscrutável em algum nível. Compreendendo isso pode-se viver sem medos. Sela-se um 
pacto entre as partes. Ao homem é dado o direito à leitura do mundo natural, desde que cumpra o que 
manda a natureza. É o que faz a mãe de José de Risso: 
 

Ao saber que estava grávida, procurou cumprir tudo para que a criança nascesse sem 
problemas: deixou de usar o cordão de ouro ou outro qualquer fio, para o bebê não nascer 
com o cordão umbili cal enrolado á volta do pescoço, que é sempre sinal de morte 
prematura, por desastre; partiu em casa todos os copos rachados para que não bebesse por 
eles, e não comeu carne de lebre durante todo o tempo da gravidez, pois a criança nasceria 
com o lábio fendido, leporino, e dormiria de olhos abertos; ao lavar a roupa deixou de a 
torcer, estendia-a sobre os arbustos de rosmaninho ao lado do tanque, ou na erva da 
margem do ribeiro, ainda bem ensopada de água; e evitou olhar fixamente para o focinho 
de qualquer animal, o bebê poderia vir a ter as feições de bicho (p. 12). 

 

Este é um bom exemplo do tipo de pacto que se estabelece entre as partes. Bastam alguns 
cuidados para que tudo corra bem, cuidados que dependem única e exclusivamente do domínio que se 
deve ter dessas pequenas correspondências entre o mundo humano e o mundo natural. Entretanto, apesar 
da atenção reservada pela mãe a essas correspondências, foi justamente a falta de cuidado que pôs a 
perder o destino do Risso. Ela esqueceu uma folha de carvalho no bolso do avental que usou durante a 
gravidez, que lá ficou a marcar as costas do filho. Depois de nascida a criança, quando se deu conta do 
ocorrido, era pouco o que podia fazer: 
 

Mandou queimá-la [a folha] na lareira e deitar a cinza no ribeiro, para que se afastasse o 
que trouxe a má sina ao José de Risso. “Tive-a em frente da barriga durante toda a prenhez , 
já não há remédio, talvez só alívio” (...) “não sei como lá foi parar. Há coisas que têm de 
acontecer, ninguém lhes consegue fugir.” (p. 28)   

 

Diante da visão da vida trágica que espera o filho, à mãe resta o consolo de saber que há 
coisas que nos escapam, por maior que seja nosso conhecimento das correspondências. A aceitação do 
imponderável nos termos em que a experimenta a mãe, só pode ser compartilhada por aqueles que tenham 
com a natureza o mesmo tipo de relação. Dificilmente alguém que viva uma vida moderna em uma cidade 
moderna se sentirá confortável para lidar com o imponderável nos mesmos termos, o que equivale a dizer 
que a experiência que espera o leitor do Breviário terá muito de estranhamento e pouco de identificação.  

A causa do estranhamento é também devida à completa incapacidade desse habitante das 
cidades modernas de acreditar nas tais correspondências. Perdida a crença, perdida estará a capacidade de 
ler a natureza. Se para os personagens do romance não se pode falar em uma experiência labiríntica, é 
apenas essa a imagem que caberá para descrever a relação que o leitor moderno manterá com o texto. 
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Sim, porque sua tendência é a de perder todas as oportunidades de saber em que medida uma determinada 
atitude deste ou daquele personagem é tomada como forma de manter o equilíbrio com a natureza. Se a 
mãe do Risso distraiu-se uma vez, pode-se dizer que o leitor moderno está fadado a viver distraído por 
sua total ignorância quanto às exigências da natureza. Em outras palavras, ele vive em um tempo em que 
o pacto parece ter sido rompido em definitivo. 

Quando a mãe do Risso engravida, o narrador faz a seguinte observação: 
 

Também ela nasceu sem conhecer o pai, como iria acontecer a seu filho. De maneira que 
quando chegou a casa e anunciou que ao fim de seis meses iria dar à luz, a mãe apenas lhe 
recomendou (...) que ela obedecesse aos preceitos antigos das mulheres da aldeia. Não 
precisou de lhe dizer quem foi o homem (p. 13). 

 

Mais importante que qualquer convenção social, como o casamento antes da concepção, é a 
obediência aos preceitos antigos das mulheres da aldeia; apenas ela poderá garantir um futuro sem 
maiores sobressaltos, tanto para a mãe quanto para o filho. Naquele contexto, é absolutamente supérfluo 
dizer quem é o pai da criança, como é supérfluo explicar, ou simplesmente nomear, os preceitos referidos. 
Para o leitor dessa narrativa, no entanto, a coisa se passa de modo bem diferente. A advertência da avó à 
mãe não tem o caráter tranqüilizador que assume no texto, justamente porque esse leitor desconhece por 
completo quais sejam tais preceitos. Assim, se para os personagens trata-se de observar uma lei explícita, 
conhecida por todos, para o leitor a observância dos preceitos reveste-se de um mistério que ele tende a 
associar com a prática de alguma arte oculta. 

De uma relação harmônica com a natureza – que dá o tom da narrativa – passamos a uma 
relação fraturada, a tal ponto que o leitor não conseguirá distinguir em que medida a referência, na 
narrativa, aos tais preceitos é a recuperação de um modo de vida tradicional e em que medida é parte da 
estratégia retórica do narrador, empenhado em apresentar ficcionalmente o mundo tradicional em que 
circula José de Risso. A confusão que toma conta do leitor, fruto de seu distanciamento do mundo natural, 
faz lembrar os versos de Baudelaire: 
 

A natureza é um templo cujos pilares vivos 
Deixam por vezes passar confusas palavras 
Por ali segue o homem, entre florestas de símbolos, 
Que o observam com olhos familiares2. 

 

A cena descrita nos versos é emblemática da experiência que tem o leitor do Breviário. 
Nada do que vê nessa natureza tem um sentido claro e, por isso, ele está condenado a vagar entre as 
florestas de símbolos, cujo sentido permanecerá para sempre oculto. Reconhecido como parte sua pela 
natureza, jamais poderá corresponder a tal reconhecimento. 

Se a compreensão da correspondência entre mundo humano e natural está bloqueada, não 
se pode dizer o mesmo de uma outra correspondência, que se vai delineando com o desenvolvimento da 
narrativa. Reproduzindo o estranhamento provocado pela distância entre homem e natureza, a narrativa se 
constituirá como aquela floresta de símbolos do poeta, de maneira a reforçar para o leitor o grau de 
distância em que ele se encontra daquele mundo que está a ser narrado. Para compreendê-la será 
necessário recuperar aquela antiga relação com a natureza. 

A descoberta  dessa nova correspondência está longe de ser um alívio para o leitor, uma vez 
que este desconhece o modo de iniciar o processo de recuperação. Para reforçar a dificuldade, soma-se a 
essa ignorância o esforço do narrador para confundir as pistas, sobrepondo características do universo 
tradicional àquelas do mundo moderno. Fazendo uso de propriedades de modelos narrativos distintos, o 
narrador ora marca o texto como se de uma narrativa tradicional se tratasse, ora o reveste de qualidades 
próprias de uma narrativa moderna. A atmosfera tradicional é conseguida, por exemplo, com o uso de um 
recurso das narrativas orais. Trata-se do de maneira que, estratégia discursiva que retira o narrador do 
lugar nenhum em que ele se encontra para fazê-lo ocupar uma cadeira ao lado daquela em que se senta o 
leitor. Graças a essa estratégia retórica, ao ler a história de Risso o leitor tem a impressão de estar a ouvi-
la a alguém muito hábil em contar causos. Essa transformação da palavra escrita em palavra falada deve-

                                                        
2 BAUDELAIRE, Charles. Correspondances. In:      . As flores do mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985, p. 114. Tradução minha. 
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se também à presença, no texto, de trechos de um suposto li vro em que se contaria a vida do protagonista. 
De acordo com as informações que antecedem a narrativa do Breviário, aquela Vida e morte de José de 
Risso seria distribuída gratuitamente nas romarias.  

Diante dessa informação, que leva as iniciais J. R. D. – as mesmas do autor do romance – o 
leitor precisará considerar o caráter verídico do texto que tem em mãos, o que também servirá como 
elemento complicador, pois não será apenas com um universo de ficção que terá de lidar em sua tentativa 
de recuperação das correspondências com a natureza. O José de Risso apresentado no Breviário parece ter 
tido uma vida real, o que equivale a dizer que o mundo tradicional descrito na narrativa pode não ser um 
mundo de ficção. De maneira que será praticamente impossível para o leitor justificar as muitas 
estranhezas que vai encontrando como meras evidências do caráter ficcional da narrativa. Mas não é esse 
mesmo o princípio do causo? Não é o traço verídico que dá sabor a esse tipo de história em que entra tudo 
de mais improvável? Sim, mas nos causos há uma fluidez temporal que está sempre a lembrar o ouvinte 
do traço de invenção que é próprio do modelo. 

O problema é que o narrador faz questão de precisar o tempo em que viveu o protagonista, 
desequili brando a referida fluidez temporal exigida pelo modelo. Para tanto, indica o ano de seu 
nascimento – 1923 – e os anos em que têm lugar acontecimentos importantes em sua vida. Mais um dado 
a puxar a narrativa para o campo da veracidade. Impossível não reparar nessa data. Faz pensar que, no fim 
das contas, o tal mundo tradicional não é uma realidade perdida no tempo. 1923 é parte do século XX, e é 
inegável que este seja um século que não comporta as aventuras descritas na narrativa...   

É por essas e por outras que, a cada avanço do leitor, a leitura do texto parece negar a 
possibili dade de acesso e, portanto, de compreensão, do mundo que ele descreve, apenas confirmando a 
fratura há pouco detectada. Se os aspectos deste romance de José Riço Direitinho até aqui observados 
dificultam o acesso a um sentido unívoco desta narrativa, certamente ajudam aqueles que queiram pensar 
no papel desempenhado pela narrativa de ficção em um contexto cultural que tem no verídico um 
importante ponto de apoio. Em certa medida, deve-se ao excessivo valor atribuído ao que é 
comprovadamente verídico a incompreensão da trajetória do Risso. Em geral, esse é um dado que 
depende de determinadas certezas, coisa que o Breviário se recusa a oferecer. Como indica o próprio 
título, é de ambigüidade que se fala quando se conta a vida daquela figura humana. Assumir a 
ambigüidade, como poderá descobrir o leitor, é a única maneira de penetrar naquele mundo, voltando 
assim à natureza. 

Como vimos, não é um caminho fácil . Ao chegar ao final da leitura o leitor não se terá 
li vrado da pergunta que o acompanhou desde o início: quem é José de Risso? Envolto, provavelmente a 
sua revelia, pela atmosfera de Vilarinho dos Loivos – que sempre lhe parece estranha, a meio caminho da 
Macondo de Cem anos de solidão – esse leitor não sabe precisar o motivo para a descrença que toma 
conta dele quando ouve o que dizem aqueles que conheceram o Risso. Dizem, por exemplo, que desde 
pequeno dava demonstrações de ter parte com o diabo. Sim, ele tinha mesmo uma tendência para a 
destruição que cedo transpareceu, no gosto de matar os sapos e outros bichos pequenos. Mas havia 
também uma força para a vida – revelada, principalmente, no dom de curar, de remediar os mais diversos 
males – que torna difícil aceitar que só de más inclinações é feita a natureza do protagonista. 

Talvez seja isso: a natureza do protagonista é o ponto de encontro entre mundo humano e 
natural, em que destruição e criação estão ligadas de uma maneira  que agora nos parece insólita. Bem e 
mal é tudo igual disseram um dia as bruxas de Macbeth e o que se leu nessa antiga afirmação foi a 
propensão do ser humano para o auto-engano quando ele é útil. Talvez o engano seja pensar que é fácil 
saber onde acaba um e onde começa o outro. É inegável a existência de ambos como forças distintas. E 
igualmente inegável que as duas forças estejam sempre misturadas, o que acaba por dificultar a escolha da 
diritta via.  

O último talvez nesta série de hipóteses está reservado à resposta cabível à pergunta que dá 
título a esta comunicação: num breviário mau não é o espírito que interessa salvar mas o corpo, o corpo 
que desde o princípio tem a marca do fim, o corpo que, mais do que a alma, conhece a natureza porque 
nela nasce. É a essa natureza que se encomenda num breviário mau, porque só ela é capaz de abrigar 
serenamente aquilo que no homem é mais humano: o conflito, a indecisão e, como aconteceu com o 
Risso, o desejo de ter tudo sabendo que tudo é inútil.   
 

RESUMO: José Riço Direitinho é um autor cuja estréia em livro deu-se em 1992. Nestes pouco mais de 
dez anos desde o lançamento de A casa do fim, o primeiro li vro, já foi possível para a crítica desenhar 
uma imagem do autor. Tal imagem está fortemente vinculada a sua escolha temática, que não é das mais 
fáceis, se pensarmos que esta modernidade em que vivemos costuma aproximar-se das coisas da tradição 
– que servem de tema a Direitinho – com a lança afiada da desconstrução. Parece não ser este o caso do 
autor, já que essa crítica que lhe desenhou a imagem optou por pintá-lo como alguém que se volta sobre o 
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universo da cultura tradicional portuguesa para recuperá-lo. Mas quando lemos um livro como Breviário 
das más inclinações (1994), o romance que focali zarei em minha comunicação, torna-se difícil aceitar 
que todo o interesse de seu autor, em relação não só às crenças populares com que reveste a narrativa 
mas, principalmente, à visão de mundo que enforma tais crenças, seja esse de recuperar, como se de algo 
acessível se tratasse, um contexto cultural cujas leis de funcionamento há muito já não fazem sentido ou 
são completamente desconhecidas para os que insistem em  afirmar-se como criaturas modernas. Para o 
leitor deste Breviário parece ser bem outra a intenção do autor, já que, apesar de no romance haver muitas 
referências aos preceitos antigos das mulheres da aldeia, dificilmente ele consegue identificar a 
veracidade e o alcance da tradição que os engendrou. Toda a natureza que serve de apoio ao 
estabelecimento dessa tradição aparece transfigurada, sem que ele saiba ao certo o valor de tal 
transfiguração. Diante dessa experiência intensa de estranhamento, resta ao leitor refletir sobre a medida 
da recuperação do mundo tradicional empreendida por Direitinho. Os primeiros indícios de resposta 
levam-no a supor que se trata, na verdade, mais de um confronto do que de uma recuperação. Um 
mergulho no abismo que separa um mundo tradicional de uma sociedade moderna. Como em uma viagem 
iniciática, apenas se sobreviver à queda terá o leitor o direito de vislumbrar a ponte que une as duas 
realidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: José Riço Direitinho; romance português contemporâneo; cultura tradicional 
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1. O cânone e a sombra 
Como todos sabemos, Eduardo Lourenço (1978) em seu já clássico “Da literatura como 

interpretação de Portugal” fez bem mais do que repensar a situação da obra de Pessoa, colocando-a em 
diálogo com uma tradição de mais de um século. Ao propor como hipótese pertinente e instigante a de 
que a história literária Portuguesa e talvez todas as outras “histórias” escritas nesse país foram, nos 
últimos 150 anos, “orientada[s] ou subdeterminada[s] consciente ou inconscientemente pela preocupação 
obsessiva de descobrir quem somos e o que somos como portugueses” (1978: 90), o crítico reescreveu 
toda a história da literatura do período que vai de Garrett a Pessoa. Assim, acabou por propor uma 
reflexão sobre o cânone literário português, seja explicando o desaparecimento de certos escritores, como 
Castilho, relegado “para esse curioso espaço literário que designamos de arcadismo póstumo” (1978: 87), 
seja propondo o resgate de nomes então praticamente esquecidos, como é o caso de Teixeira de Pascoaes.   

Já muitas vezes visitei este texto, talvez um dos mais importantes em minha formação 
crítica. Quando se completam 25 anos do lançamento do li vro em que foi publicado, mais uma vez 
gostaria de a ele retornar.  

Nessa nova história literária proposta por Lourenço sempre me incomodou o não lugar de 
alguns escritores, escritores que julgo fundamentais para a própria perspectiva adotada pelo crítico. Se 
podemos entender por que quase nada fala de António Nobre, um dos representantes desse neo-
garretismo que considera como um movimento em que o tema nacional se amesquinha, não sabemos o 
porquê da quase ausência de Camilo Castelo Branco e de Cesário Verde em sua análise.  O primeiro 
divide uma meia frase com Júlio Dinis, quando Lourenço considera que, entre a geração de Garrett e a de 
Eça, os dois autores realizaram, “de diversa mas paralela maneira” uma “desdramatização da consciência 
literária como obcecada pelo estatuto da realidade nacional” (1978: 95). O segundo ganha uma quase 
frase, mas que tem de dividir com outros dois autores, quando o crítico afirma que mesmo para Nobre e 
para Junqueiro, e “sobretudo para Cesário, Portugal tem um presente porque tem uma presença do qual 
cada um escolhe a face simbólica idealizante ou denunciadora” (1978: 106). 

Foge aos nossos objetivos melhor entender a falta de espaço de Cesário. Gostaria de aqui 
centrar minha atenção em Camilo. Creio, e tentarei provar, que em seus li vros a realidade portuguesa 
ocupa um lugar central, e que neles acaba por ser construído o mapa de uma nação ainda hoje um pouco 
oculta, em grande parte imersa na sombra. Uma nação plural e multifacetada. Mas, para chegarmos a ela, 
precisaremos primeiro traçar um outro mapa que, quase por contraste, poderá permitir que melhor 
vislumbremos o caminho por seguir. 

 

2. A incontornável decadência  
“Não é suscetível de discussão o amor (e fervor) com que a geração de 70 tentou 

desentranhar do Portugal quotidiano mesquinho e decepcionante, um outro, sob ele soterrado, à espera da 
oportunidade de irromper à luz do sol” (1978: 99).  Concordamos com Lourenço, este amor é indiscutível. 
Mas, podemos nos perguntar, qual era o “Portugal cotidiano” para esta geração? Ou, reduzindo ainda 
mais o nosso foco, que Portugal é representado pela pena de Eça, esse romancista que divide com Camilo 
o título de maior ficcionista português do século XIX?  

Em um artigo, originalmente publicado no início dos anos 70, Cleonice Berardinell i (1985) 
nota que se pensarmos no que qualifica como os cinco principais marcos da narrativa eciana – O crime do 
padre Amaro, O primo Basílio, Os Maias, A ilustre casa de Ramires e A cidade e as serras – podemos 
notar dois movimentos. O primeiro é o de uma presença nesses romances de classes sociais cada vez mais 
altas, que atinge seu ápice no penúltimo li vro. O segundo é a existência de um confronto entre os lados 
negativo e positi vo do país, em que este segundo vai ganhando cada vez maior força: “Camões, os velhos 
cronistas e poetas, os velhos outeiros da Graça e da Penha, o velho Afonso da Maia, e (,,,) o velho 
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Portugal conservado  nas serras e nos campos. Unindo-as temos o lado positi vo em que (,,,) se insinua 
uma solução menos pessimista [para o país]” (1985: 119). Se, inegavelmente, podemos pensar numa linha 
que uniria a estátua de Camões do Crime às serras de Jacinto, interessa-me aqui um trecho que vem logo 
a seguir no raciocínio da crítica: 

 

Ao lado do Portugal perdido (...) há um outro Portugal que foi, mas ainda é, em parte, e – 
quem sabe? – será. Depreende-se, pois, da narrativa, a par da imagem nítida, impiedosa e 
mesmo deformada da sociedade portuguesa, uma outra que, a princípio fora de foco, vai-se 
tornando mais densa, não chegando, todavia, à plena nitidez. Aquela tem a realidade das 
visões da vigília; esta, a imprecisão das imagens do sonho. (1985: 119) 
 

Mas qual é essa visão da vigília, essa imagem nítida da sociedade portuguesa? Como 
Cleonice Berardinelli notou, uma imagem que só em um momento entre as obras citadas – no li vro sobre 
Amaro – tem como centro a pequena burguesia. Nos demais transita fundamentalmente entre a média 
burguesia e a fidalguia. Além disso, se pensarmos nos principais personagens dessas narrativas, podemos 
notar que estamos diante de um mundo em que praticamente ninguém trabalha e, quando trabalha, ou é 
em um emprego vinculado a uma família – os empregados domésticos, os criados e, em menor número, 
os agricultores – ou vinculado principalmente à igreja, às vezes ao estado: os padres e seus dependentes, e 
o conjunto de funcionários públicos. Temos um Portugal composto por aristocratas e endinheirados e por 
uma chusma de agregados, funcionários, criados e padres que entre eles transitam. 

Vejamos as cenas um pouco mais de perto. No Crime, Amaro é uma espécie de agregado 
da família da marquesa de Alegros, que encontra no sacerdócio o caminho para a ascensão social. À sua 
volta, encontramos um conjunto de beatas e de padres que as exploram, em uma cidade provinciana e 
mesquinha. O mundo do trabalho, quando aqui existe, é representado por poucos: João Eduardo, um 
funcionário do Cartório,  seu chefe, o oportunista Dr. Godinho, e o médico doutor Gouveia são alguns 
desses. Se é através do trabalho que “sobem as classes democráticas em todo o mundo” , como o afirmara 
Antero de Quental (1982: 294), nada disso aparecerá no li vro. Por sinal, a trajetória de João Eduardo é 
interessante neste aspecto: ele que começa o li vro enquanto um funcionário, termina como uma espécie 
de agregado, preceptor dos filhos do Morgado de Poais.  

Se daqui partirmos para O Primo Basílio, somos levados para uma outra configuração. No 
li vro existem algumas pessoas que trabalham. Mas, curiosamente, se excetuarmos as criadas, a obra é 
construída de tal forma que não os vemos trabalhando. Jorge é engenheiro, mas em nenhum momento o 
vemos exercendo a profissão: ou está fora de Lisboa, ou, quando em Lisboa, jamais o seguimos quando 
vai para a repartição. Basílio é um capitalista, e foi para Lisboa para resolver problemas relacionados com 
a companhia que criou, mas de suas atividades só ficamos sabendo que comprara as ações de alguns 
brasileiros, com o objetivo de formar em Paris uma outra companhia com engenheiros franceses. Em 
nenhum momento o encontramos negociando esta compra. Por outro lado, Julião, o aparente 
revolucionário que se torna homem da situação quando recebe um cargo, é um bom exemplo de que, 
como dizia Antero (1982: 294), “os netos dos conquistadores de dois mundos podem, sem desonra (...) 
mendigar pelas secretarias um emprego: o que não podem, sem indignidade, é trabalhar.” Contraposto a 
estes, e fora da esfera do trabalho, temos Sebastião, que é um bom amigo, mas que consome no ócio o seu 
tempo e o seu dinheiro.  

Poderíamos aqui nos alongar falando dos demais romances canônicos de Eça, mas 
chegaríamos em linhas gerais às mesmas imagens. Os personagens não trabalham, ou, quando o fazem, 
não os vemos trabalhar. Apenas os criados aparecem, em geral, exercendo suas tarefas, e até algumas 
vezes se transformando, como o fora a mãe de Amaro, quase em amigos de seus patrões. As outras faces 
do mundo do trabalho praticamente não existem. Talvez dois excelentes exemplos sejam Carlos Eduardo, 
em Os Maias, abrindo um consultório que para nada serve, e tendo planos que jamais reali za; e Gonçalo, 
em A Ilustre Casa, querendo um cargo de políti co que possa resolver sua precária situação econômica, e 
depois efetivamente resolvendo a situação através de uma possessão em uma África que é apenas 
mencionada, e jamais retratada no romance. Certamente em Os Maias temos o pai de Maria de Monforte, 
um negreiro; mas aqui, se o trabalho existe, além de não o vermos por estar situado em um passado 
anterior ao narrado, ele é indigno: é o comércio não de mercadorias, mas de homens. 

Esta ausência pode ser percebida mesmo em romances em que o trabalho aparece. 
Pensamos nos dois quase homônimos Teodoro e Teodorico. O primeiro era um funcionário público sem 
maiores pretensões,  habituado à rotina insossa de seu trabalho:  
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A minha existência era bem equili brada e suave. Toda a semana, de mangas de lustrina à 
carteira da minha repartição, ia lançando, numa formosa letra cursiva, sobre o papel Tojal 
do Estado, estas frases fáceis: “ Il.mo Sr. - Tenho a honra de comunicar a V. Ex.a... Tenho a 
honra de passar às mãos de V. Ex.a, Il.mo e Ex.mo Sr. ...” (Queirós, 1951: 19-20) 

 

O segundo, quando até o expediente da venda das relíquias não mais dá certo, passa a 
trabalhar na firma de seu antigo condiscípulo Crispim: 

 

Comecei então a servir com desvelo a fábrica de fiação à Pampulha; e todos os dias à 
carteira, com mangas de lustrina, copiava cartas na minha letra de belas curvas e alinhava 
algarismos num vasto li vro de Caixa... A Firma ensinara-me a “regra de três” , e outras 
habili dades. E, como de sementes trazidas por um vento casual a um torrão desaproveitado, 
rompem inesperadamente plantas úteis que prosperam - das li ções da Firma brotaram, na 
minha inculta natureza de bacharel em leis, aptidões consideráveis para o negócio da fiação. 
(Queirós, 1950: 341) 

 

Além da semelhança evidente dos parágrafos, devemos notar que ambos os trechos 
caracterizam, nos dois romances, os únicos momentos descritos de trabalho.  Teodorico casaria com a 
irmã de Crispim, uma simpática senhorita zarolha e com trinta e dois anos, Teodoro herdaria a fortuna do 
mandarim que assassinara com o toque da campainha. A verdadeira fortuna não vem do trabalho, não 
nesse país à esquina da Europa civil izada. E, curiosamente, parece que para Eça o verdadeiro trabalho é 
um assunto que não merece ser retratado na ficção1. 

Certamente essa imagem geral tem exceções na própria obra do romancista, e não podemos 
esquecer aqui, por exemplo, de Alves & Cia. e de “Singuralidades de uma rapariga loura”, por exemplo. 
Mas essas próprias exceções só vêm a confirmar o que é a tendência geral, ainda mais porque, 
curiosamente, se tratam de duas obras que Eça jamais publicou em volume. 

Começamos esta parte nos perguntando qual era o “Portugal cotidiano” construído pela 
pena de Eça. Agora poderíamos concluir, mesmo que de forma provisória, que é um Portugal em que o 
trabalho está ausente, em que os personagens ou vivem da fortuna que já têm, ou conseguem dinheiro 
pelos mais diversos expedientes: pelo casamento, agregando-se a famílias mais ricas, entrando para o 
clero ou através de ações mais ou menos ilí citas. Estamos em um país muito próximos daquele 
apresentado por Antero em “Causas da decadência”.  

Há, obviamente, uma imensa distância entre esse mundo, descrito por Eça, e aquele 
construído pelos principais romancistas franceses. Aqui não existe nada que se pareça com os grandes 
movimentos financeiros de certos li vros de Balzac, ou com a lenta teia tecida  pelo hábil Hereux  para a 
ávida Emma Bovary, ou com o mundo do trabalho, das minas às estradas de ferro, das grandes finanças 
ao mercado da arte, tão bem debuxado por Zola. Pelos li vros de Eça podemos vislumbrar um Portugal 
ainda quase pré-capitali sta, para o qual os grandes movimentos do século XIX ainda não chegaram. Um 
Portugal que se assemelha ao Brasil, da mesma época. Penso aqui, sem pretender me aprofundar no 
assunto, nas semelhanças entre este Portugal e o Brasil descrito por Roberto Schwarz (1981) em “As 
idéias fora do lugar” . 

Poderíamos achar que se trata de um efeito da incontornável decadência portuguesa. Isso, 
se na mesma época, ou mesmo um pouco antes, Camilo Castelo Branco não tivesse pintado um Portugal 
bem diferente: um país de brasileiros, comerciantes, falsários e outros tipos bastante interessantes. Um 
país já  totalmente imerso no mundo do dinheiro. 

 

3. Montanhas e vales 
É impossível falarmos aqui do romance de Camilo, como fizemos com o de Eça. Uma 

visão de conjunto de sua produção, esse imenso continente com mais de cento e trinta obras,  exige um 

                                                
1 Se aceitarmos a hipótese aqui desenvolvida, a conclusão a que poderíamos chegar é que o ato de 
escrever – longamente descrito em A Ilustre Casa – não é encarado como um trabalho. E, em certo 
aspecto, não o foi para Eça, que vivia de outras rendas, como o tinha sido para Camilo, que 
insistentemente se refere ao seu labor literário como sendo a principal fonte de renda para o sustento de 
sua família. 
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trabalho muito maior do que aquele que já reali zei. Estou, há cerca de três anos, estudando uma parcela de 
sua produção: os romances publicados após a sua prisão – quando foi acusado, junto com Ana Plácido, de 
adultério –, e antes das conferências do Casino. A escolha deste período não é, obviamente, casual. 
Concordo com Jacinto do Prado Coelho (1969), que considera que a prisão tornou Camilo mais famoso 
do que as obras publicadas até então. Por outro lado, também concordo com José Augusto França (1993), 
que acha que a geração de 70 só efetivamente se firma no cenário cultural português com as conferências 
democráticas. Assim, de 1862 a 1870 temos um período em que Camilo reina praticamente solitário na 
ficção portuguesa, dividindo seu espaço seja com autores hoje quase esquecidos, como o profícuo Manuel 
Pinheiro Chagas, seja com escritores com produção muito menor, como é o caso de Júlio Dinis. 

Mas mesmo no interior desses parcos nove anos é impossível formar uma imagem de 
conjunto. No período Camilo escreveu 29 romances, além de outros 18 li vros, em que encontramos, entre 
outros, memórias, biografia, e teatro (Cabral, 1988: 66). Desses romances alguns são de conhecimento 
compartilhado, e deles posso falar pressupondo que todos os leram: Amor de Perdição, Coração Cabeça e 
Estômago, A queda dum Anjo seriam os melhores exemplos. Outros, um pouco menos conhecidos, ainda 
são, no mínimo, obras de que se ouviu falar: Amor de Salvação, que possui uma pequena mas 
significativa fortuna crítica, A mulher Fatal, largamente util izado por Maria de Lourdes Ferraz em A 
ironia romântica, talvez Memórias de Guilherme do Amaral, em que Camilo faz uma nova visita ao 
personagem de Onde Está a Felicidade?. Mas quem hoje leu romances como As Três Irmãs ou Os 
brilhantes do brasileiro? Podemos pensar que se a produção camiliana é um enorme continente, também 
ela possui suas montanhas e seus vales. Aquelas são algumas raras obras, sempre revisitadas. Estes, a 
maior parte de sua produção, hoje locali zada na zona de penumbra ou na total sombra. Sem deixar de 
visitar algumas montanhas, vou aqui tentar também trilhar o vale das sombras. Espero poder convencer, 
pelo menos a alguns, de que é necessário levar até ele um pouco de luz, que é urgente penetrar nesse 
continente submerso.  

 

4. Amor, dinheiro e trabalho 
Teixeira de Pascoaes (1985), em um momento da biografia que escreveu sobre Camilo, se 

pergunta: “¿Onde está o povo português?” . Logo em seguida, responde: “No auto vicentino e na novela 
camiliana (...).” (1985: 40). Em outro tom, Alexandre Cabral (1984), muitos anos depois, chegaria a uma 
conclusão parecida:  “Camilo foi, por vontade própria, um repórter do seu tempo” (1984: 25). No mesmo 
texto, pondera: 

 

Sem dúvida que sobressaem [na obra de Camilo] dois vectores (...) imbricados um no outro, 
tão indissocialvelmente que formam um todo: os conflitos, invariavelmente, resultam de 
disputas de fortunas (o deus Dinheiro); os enredos, invariavelmente, têm a marca da 
passionalidade (o deus Cupido). (1984: 24) 
 

Dessas breves citações gostaria de reter dois aspectos: o primeiro é que o povo estaria 
presente nos li vros de Camilo. De fato, basta uma breve olhada no vasto painel que é montado por alguns 
de seus li vros produzidos na década de 60 para concluirmos que esse povo é composto por pessoas das 
mais variadas classes e procedências. Apenas para pensarmos em exemplos conhecidos, lembremos Amor 
de Perdição, em que aparecem, entre outros, um corregedor e seus dois filhos, um ferreiro e sua filha, um 
estudante de medicina e a sua esposa açoriana; ou Coração, Cabeça, Estômago em que desfilam, de 
forma rápida, brasileiros e proprietários rurais, padres e modistas, uma mulata que de criada se transforma 
em mulher de capitali sta, uma prostituta que já fora amante de um barão, para citarmos apenas alguns 
exemplos. Ou ainda, em Três irmãs, em que é apresentado o mundo comercial do Porto, principalmente 
no vasto período que vai da invasão francesa ao desengano com o liberali smo em fins dos anos 302, ou 
em Agulha em palheiro, que tem como protagonista o filho de um sapateiro. É como se a chusma que 
citamos em Eça se ampliasse e viesse para primeiro plano. Se lá estávamos principalmente diante das 
classes mais abastadas, aqui parece que a perspectiva se inverte, e que, sem abandonar os mais ricos, o 
olhar recai principalmente sob aqueles que compõe as camadas médias ou mesmo pobres do país. 

                                                
2 Devemos notar que, neste romance, antes de Júlio Dinis, a tranqüil idade só pode ser alcançada 

por um casal em que se unem a nobreza e o terceiro estado, um pouco nos moldes dos casamentos de 
Madalena e Augusto (em A morgadinha dos canaviais), ou de Jorge e Berta (em Os fidalgos da Casa 
Mourisca). 
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O segundo aspecto, pontuado por Cabral, é que nos li vros de Camilo não é só o amor que 
ocupa um papel central: o dinheiro também é fundamental. E ao falarmos de dinheiro, não pensamos 
apenas nas grandes fortunas, mas também no dinheiro muitas vezes necessário para comprar a comida 
que falta, ou a roupa que possa substituir a que já se desfaz, outra imagem recorrente em As três irmãs. 
Não resistimos a reproduzir aqui um trecho de Amor de Perdição, em que amor e dinheiro se misturam, 
sem faltar também muita consciência sobre a literatura que então se fazia: 

 

Nos romances todas as crises se explicam, menos a crise ignóbil da falta de 
dinheiro. Entendem os novelistas que a matéria é baixa e plebéia. O estilo vai de má 
vontade para coisas raras. Balzac fala muito em dinheiro; mas dinheiro a milhões: não 
conheço, nos cinqüenta livros que tenho dele, um galã num entre ato da sua tragédia a 
cismar no modo de arranjar uma quantia com que um usurário lhe lança, desde a casa do 
juiz de paz a todas as esquinas, donde o assaltam o capital e o juro de oitenta por cento. 
Disto é que os mestres em romances se escapam sempre. Bem sabem eles que o interesse do 
leitor se gela a passo igual que o herói se encolhe nas proporções destes heroizinhos de 
botequim, de quem o leitor dinheiroso foge por instinto, e o outro foge também, porque não 
tem que fazer com ele. A coisa é vilmente prosáica, de todo o meu coração o confesso. Não 
é bonito deixar a gente vulgarizar-se o seu herói a ponto de pensar na falta de dinheiro, um 
momento depois que escreveu à mulher estremecida uma carta como aquela de Simão 
Botelho. Quem a lesse, diria que o rapaz tinha postadas, em diferentes estações das estradas 
do país, carroças e folgadas parelhas de mulas para transportarem a Paris, a Veneza, ou ao 
Japão a bela fugitiva! A estradas, naquele tempo, deviam ser boas para isso, mas não tenho 
a certeza de que houvesse estradas para o Japão. Agora creio que há, porque me dizem que 
há tudo. 

Pois eu já lhes fiz saber, leitores, pela boca de mestre João, que o filho do 
corregedor não tinha dinheiro. Agora lhes digo que era em dinheiro que ele cismava, 
quando Mariana lhe trouxe o caldo rejeitado. (Castelo Branco, 1984: 448-449) 
 

Este trecho, retirado do li vro que ficou guardado no imaginário cultural luso-brasileiro 
como o exemplo máximo do amor passional e descabelado, mostra bem que mesmo nos territórios 
aparentemente mais conhecidos ainda podemos encontrar zonas de sombra.  

Parafraseando o irônico prefácio da quinta edição de Amor de Perdição, podemos supor 
que nos anos 60, apogeu da supremacia de Camilo nas letras portuguesas, enflorava-se a pústula; mas o 
leitor atento pode achar, por debaixo das flores, a carne com vareja. O amor, quando existe, está de tal 
forma relacionado com o mundo econômico, que não é difícil perceber que é principalmente este, e não 
aquele, o sangue que faz  pulsar o coração dos homens. Assim, o verme do dinheiro cava túneis mesmo 
em insuspeitos terrenos, como no exemplo que acabamos de citar. 

Já por sinal notei como o dinheiro é utili zado pelas mulheres camilianas para atrair e 
capturar os homens que desejam, algumas vezes sem sucesso, como ocorre com Mariana de Amor de 
Perdição, outras com uma vitória que cheira a derrota, como ocorre com a Mafalda de Amor de Salvação, 
até aqueles casos em que a habili dade feminina consegue produzir resultados positi vos, como o prova o 
simpático casal de Os brilhantes do brasileiro, que só consegue viver junto e feli z pois Ângela soube 
transformar os brilhantes do asqueroso brasileiro com que se casou, ou seja, para quem vendeu seu corpo, 
no curso de medicina com o qual o seu segundo marido pôde, depois de formado, manter a família.  

Se aqui ainda não estamos propriamente no mundo do trabalho, esta perspectiva nos mostra 
que o dinheiro possui uma realidade nos li vros de Camilo que atinge mesmo as mais insuspeitas zonas. O 
Portugal camiliano é o reino das trocas monetárias, das pequenas somas e das grandes fortunas. 

Mas também o trabalho tem realidade em seus li vros. Não teria aqui condições de citar 
todos os pequenos exemplos em que encontramos pessoas trabalhando, e nem tive, ainda, o tempo 
necessário para mapear com o cuidado necessário a geografia desse mundo da classe mecânica, para aqui 
usar um termo presente em alguns de seus li vros. Queria apenas apontar que o trabalho pode adquirir 
vários significados. Lembremos de Amor de Perdição, em que o sonho de Simão é o de se formar para 
poder “sustentar dignamente a [futura] esposa” (1984: 401). Ou que, no mesmo li vro, é o fruto do 
trabalho de João da Cruz, pai de Mariana, que possibilit a a Simão se sustentar na cadeia, assim como 
possibilit ará, depois, que sua filha sonhe com “as delícias do desterro” , esperando que longe de Portugal 
pudesse, enfim, ter seu abnegado amor correspondido, pois, afinal, “Era  de mulher o coração de Mariana. 
Amava como a fantasia se compraz de idear o amor” (1984: 519). O trabalho também aparece, em outros 
li vros, como condição essencial para a vida e para a manutenção do amor, como indica o narrador das 
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Aventuras de Basílio Fernandes Enxertado, ao seu protagonista e amigo – narrador que, como em vários 
outros romances, se assume como Camilo Castelo Branco – “ trabalhe, sr. Basílio; trabalhe se quer 
espancar o enojo da vida. Seja negociante como seu pai, ou lavrador como seus avós; mas trabalhe. De 
cada doze horas do dia, dê duas a sua mulher, e dez aos cuidados de distrair as faculdades do espírito para 
recobrar e vigorar as do coração” (1984: 1355). A diferença do número de horas dedicadas à mulher e ao 
trabalho mostra bem quão pouco espaço se deve dar às faculdades do coração.  

Estes exemplos poderiam ser somados a outros, em que trabalhos menos honestos podem 
ser recompensados e recompensadores. Penso aqui em um livro que escapa do horizonte temporal que 
estamos tratando, O cego de Landim, publicado em meados da década de 70, em que teremos descrita a 
vida de um bandido e falsário, que nem mesmo a seus iguais respeita, um mau ladrão que é, ao mesmo 
tempo, simpático e amoroso. Também desse tipo de trabalhadores é construído o mundo de Camilo. 

Certamente seria necessário matizar todas essas afirmações, pontuar as relações entre 
dinheiro e trabalho, pensar sobre as múltiplas imagens que são construídas, verificar como se relaciona o 
trabalho com outras formas de enriquecimento. Deixo aqui apenas essas breves pistas, que indicam a 
riqueza do caminho a seguir. 

 

5. As duas faces da esfinge 
Dei a este trabalho o título de “Da ficção camiliana como interpretação de Portugal” . Se o 

fiz é porque considero que também para Camilo Portugal é uma questão central. Que também ele tenta 
interpretar o país. E que através de sua ficção poderemos ter acesso a certas imagens do país que, pelo 
brilho da geração seguinte, têm permanecido na sombra. Como apontaram Aquilino Ribeiro (s.d.) e José 
Régio (1980), Eça e seus contemporâneos agiram como se Camilo e sua obra nem fossem dignos de um 
confronto. Por isso não podia falar de um, sem me referir ao(s) outro(s) . A obra de Camilo não é 
irrelevante, como tentei mostrar. Nela está presente um Portugal que precisamos resgatar, até para que 
possamos melhor entender a literatura oitocentista e, assim, renovarmos a própria visão que temos, entre 
outras, da narrativa eciana. A minha fala nada mais é que um convite para que outros também entrem 
nesse vale de sombras. E com prazer venham a descobrir a genialidade desse autor que não merece ser 
lembrado apenas como um anacrônico mago da religião do amor. 

 

RESUMO: Este ensaio pretende analisar o papel do trabalho e do dinheiro em alguns romances de 
Camilo Castelo Branco, e confrontar as imagens de Portugal existentes nesses li vros com outras presentes 
em obras de autores da geração de 70. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Portugal, Romance oitocentista 
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Cantei nos Cantares d’amigo, 
cantando, a Pátria nasceu; 
Portugal floriu comigo 
quando a poesia cresceu. 
 
Afonso Lopes Vieira 

 
 

O medievalismo na obra de Afonso Lopes Vieira em verso ou em ensaio, tem razões 
previsíveis. Finissecular, sensível à cultura nacional e ao passado, esse escritor tem seu nome atrelado ao 
movimento simbolista português, cuja trajetória denuncia, por um lado, a linha francesa defendida por 
Eugénio de Castro, de influência formalista; por outro, a linha nacionalista a partir da qual Alberto de 
Oliveira cria o Neogarrettismo, movimento de índole romântica e passadista. Os que seguem esta linha 
acolhem o mestre Almeida Garrett, uma vez que “ele sonhou, com olhos de gênio, uma Literatura 
portuguesa nova, pujante, toda de regresso às tradições, com a melancolia e o maravilhoso do povo” 
(OLIVEIRA, 1894: p. 36). Inspirados ainda em Garrett, os neogarrettistas buscam o perfil do português, 
“um povo místico e supersticioso, como descreve Alberto de Oliveira, atacado da febre das grandezas, e 
dela morrendo, como um Poeta doido, vestido de sedas velhas no meio de um presépio de 
cabras” (OLIVEIRA, 1894: p. 29). No que concerne a Afonso Lopes Vieira, sua obra procurará a 
valorização do nacional e do passado (SAMPAYO, 1966: p. 173-175).  

Vários poemas de Lopes Vieira indicam motivos medievais, como os inspirados nas 
cantigas galego-portuguesas, nas novelas de cavalaria ou nas crônicas de Fernão de Lopes. Em “Passeio 
nas minhas terras”, do li vro de ensaios Nova demanda do Graal, de 1942, Lopes Vieira comenta que 
 

com efeito, o Pinhal do rei, o Pinhal de Leiria, é o primeiro monumento de Portugal, o pai 
da nossa história: dele foi que saíram os nossos primeiros navios, e exprime tal histórico 
desígnio que ao grande rei D. Denis deveria em verdade chamar-se, não o lavrador, mas o 
navegador. A propósito: chegamos a ter fundadas esperanças de que o Estado incluísse nas 
suas verbas dos centenários a do monumento que seria erguido na orla marítima do Pinhal a 
D. Denis e à rainha Dona Isabel.”1 

 

Nesse trecho, a admiração por D. Dinis e pelos pinhais que ele plantou se expõe 
inequivocamente. Do mesmo modo, sua intenção políti ca se declara. Muitos de seus textos retomam o rei 
como Lavrador, nacionalista, navegador, enamorado, adúltero e trovador. O célebre neto de Alfonso X se 
apresenta ora como figura histórica e política, ora como figura em sua intimidade conjugal, ora como 
exímio cantador de cantigas. 

O contato intertextual que a lírica de Afonso Lopes Vieira mantém com as cantigas de Dom 
Dinis se dá principalmente por meio da cantiga de amigo “– Ai flores, ai flores do verde pino” , sobre a 
qual Vieira comenta: “são muitos os meus versos enleados às terras marinhas de Moel, a começar pelos 
que desenvolvem o tema do verde pinho, cantado belamente por D. Denis, e que tive a honra de fazer 
conhecer pela primeira vez ao nosso público” (1942: p. 248). A cantiga das flores do pinho ilustra não só 

                                                
1 VIEIRA, Afonso Lopes. Nova demanda do Graal. Lisboa: Bertrand, 1942. p. 243. 
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o talento daquele trovador, mas também uma de suas atividades como administrador: a plantação de 
pinhais e o aproveitamento desses para a fabricação de embarcações, tornando Dom Dinis não apenas o 
“ lavrador”, como a história e Fernando Pessoa o consagraram (“O plantador de naus a haver” ), mas 
também o “navegador” , como o consagrou Lopes Vieira.  

A cantiga das flores do verde pinho, do rei português, é um diálogo entre a amiga que 
espera seu amado (os quatro primeiros dísticos), e as flores que lhe dão boas novas de sua volta (os quatro 
restantes). O refrão, “ai, Deus, e u é?” , expressa a agonia da espera da namorada. 
 

– Ai flores, ai flores do verde pino, 
se sabedes novas do meu amigo? 
ai Deus, e u é? 
 
– Ai flores, ai flores do verde ramo, 
se sabedes novas do meu amado? 
ai Deus, e u é? 
 
Se sabedes novas do meu amigo? 
aquel que mentiu do que pos con migo. 
ai Deus, e u é? 
 
Se sabedes novas do meu amado? 
aquel que mentiu do que mh á jurado. 
ai Deus, e u é? 
 
– Vós me preguntades polo voss’ amigo 
e eu ben vos digo que é san’ e vivo 
– Ai Deus, <e u é>? 
 
– Vós me preguntades polo voss’ amado 
e eu ben vos digo que é viv’ e sano 
– Ai Deus, e u é? 
 
E eu ben vos digo que é san’ e vivo 
e será vosc’ ant’ o prazo saído 
– Ai Deus, e u é? 
 
E eu ben vos digo que é viv’ e sano 
e será vosc<o> ant’ o prazo passado 
– Ai Deus, e u é?2 

 

Expectativa e dúvida da amiga em saber se seu namorado cumprirá seu compromisso, 
desconfiando, de imediato, de sua lealdade, é o tema da cantiga. Ao pedir “novas” do amigo às flores, ela 
já o considera como “aquel que mentiu do que pôs comigo” . A angústia e o medo da perda do amado se 
expressam nas interjeições dos dísticos iniciais (“Ai flores...” ) e no refrão, dando à primeira parte da 
cantiga o tom angustiado que se diluirá nas estrofes seguintes, pelas boas novas das flores. Personificadas, 
as flores tranqüil izam a amiga, dizendo-lhe que seu namorado “é sã’ e vivo”  e que ele “será vosc’ ant’ o 
prazo saído” . 

Algumas leituras críticas justificam a escolha e a personificação devido ao fato de serem os 
pinhos muito altos, capazes de “visualizar” o que se passa a grandes distâncias. No caso dessa cantiga, a 
ausência do amigo, seja no “bafordo” , na guerra contra os mouros, seja no mar, faz com que a amiga se 
dirija e pergunte por ele àquelas flores. 

Segundo Aurelio Roncaglia, as flores do verde pinho “constituem uma invenção poética 
cujo referente será, sim, a flor do pinheiro, mas também e sobretudo a flor del bels pis, variante errônea 

                                                
2 A cantiga foi editada primeiramente, como se sabe, por LANG, Henry R. (Ed.). Das Liederbuch des 
Königs Denis von Portugal. Halle: Max Niemeyer, 1894. Cantiga XCII : p. 75-76, linhas 1857-1880. 
Citamos, porém, a edição recente de COHEN, Rip. 500 cantigas d’amigo. Porto: Campo das Letras, 
2003. Cantiga 16: p. 601. 
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de um originário, provençalíssimo, alpespis (‘espinheiro-alvar’ ), que, na poesia occitânica, desde o 
primeiro trovador, Guilherme IX, era o símbolo do amor invencível” (apud GONÇALVES, RAMOS, 
1983: p. 61). 

A partir dessas observações preliminares, cotejaremos a relação textual que se estabelece 
entre a cantiga de Dom Dinis e alguns poemas de Lopes Vieira. Mais de uma dezena de poemas do 
saudosista português faz referência às flores do pinho verde: “Cantiga de amor I” e “Cantar em que a 
língua fala”, de Cancioneiro I; “Numa casa que está rezando ao Mar” e “Pinhal do rei” , de Ilha de bruma; 
“Paraísos” , de País lilás; “Lavrador do chão”, “Pinhal do rei” ou “Aos pinheiros das dunas” de Onde a 
terra se acaba e o mar começa3. 

Em “Cantiga de amor I” , de Cancioneiro I, Lopes Vieira (1966: p. 117) aproveita a cantiga 
dinisiana em vários aspectos. Sete quadras são divididas em três partes. A primeira, em que a “menina” , 
como na cantiga de Dom Dinis, pede “novas” de seu “bem”; a segunda, em que as “ flores do pinho 
florido” lhe respondem que o amigo “anda nas águas do mar,/ e não passa um instante/ que te não esteja a 
lembrar”, diferenciando-se daquela cantiga, na medida em que as flores não lhe falam da chegada do 
amigo, mas do fato de ele se lembrar da amiga constantemente; a terceira e última, em que a “menina” 
agradece às flores as novas que lhe deram. O refrão é suprimido no poema. 

Como se pode perceber, mantêm-se, ainda que em estrofes e metros diferentes, o tom de 
angustiada expectativa da menina e o de confiante tranqüilidade das flores. O paraleli smo da cantiga é 
atenuado nas quadras; os versos de arte maior são substituídos pela redondilha maior e pelo octossílabo 
misturadamente utilizados; a estrutura bipartida da cantiga (1ª parte, voz da amiga; 2ª parte, voz das 
flores) se reparte em três (1ª: voz da menina, 2ª: das flores, 3ª: da menina); a figura do “amigo” se torna 
mais abstrata no poema de Lopes Vieira (“bem” , “amor” , “bemzinho” ); a interjeição “ai” reaparece na 
“Cantiga de amor I” , expressando tristeza, mas Lopes Vieira lhe acrescenta na última quadra o alegre 
“Oh” e altera o sentido triste do “ai” , tornando-o também indicador do contentamento da menina. 

Em ambos os poemas permanece o elemento nuclear, o canto de espera da apaixonada. 
Contudo, Lopes Vieira imprime ao seu uma perspectiva simbólica mais abrangente. 

Considerando que o fundamento da obra de Lopes Vieira é neogarrettista, portanto, 
nacional-saudosista, marcado por uma simbólica patriótica, “Cantigas de amor I” pode ser lido como um 
poema de espera num sentido coletivo, para além da primeira leitura lírico-amorosa de uma “menina” que 
espera seu amado, mantida pelo poeta: 
 

Ai flores do pinho florido, 
que vêdes por aí além: 
dizei-me se sabeis novas, 
novas, novas do meu bem! 
 
Ai flores do pinho florido, 
que vêdes tudo em redor: 
dizei-me se sabeis novas, 
as novas do meu amor! 
 
Ai, o meu amor, que é dele? 
Sim: o meu amor onde está? 
Que me jurou que me queria 
e que me esqueceu por lá! 

 

Essas três primeiras quadras, em que fala a “menina”, retomam dialogicamente a primeira 
parte do poema de Dom Dinis: a afli ção da amiga, a pergunta às flores, o desejo de notícias, o medo da 
deslealdade, do abandono e do esquecimento do amigo. A diferença se dá, no entanto, na forma mais 
genérica com que a menina se refere ao amigo, “meu bem” , “meu amor”. Sua espera não aponta apenas a 
expectativa do amigo, do amado, de seu bem. Há uma abertura no sentido de “bem” e “amor” , que 
insinua uma espera, uma expectativa reveladora dos anseios do povo português: 
 

O teu bemzinho, menina, 

                                                
3 Ainda em Onde a terra se acaba e o mar começa, encontramos “Amor” (p. 23), “Cantar” (p. 91), 
“Cantar” (p. 98) e “Pinhal do Rei, Real sobre o seu Mar” (p. 102). 
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anda nas águas do mar, 
e não passa um instante  
que te não esteja a lembrar. 
 
A lembrar-se dos teus olhos, 
que se casaram com os seus, 
numa tarde em que se via 
no ar a bênção de Deus. 
 
Nós vêmo-lo, ao teu bemzinho, 
nas ondas, verdes vaivéns; 
mas só se lhe vê o corpo, 
porque a alma, tu a tens. 

 

Na resposta das flores, à maneira igualmente dinisiana, percebe-se o namoro da menina e 
de seu bem. Esse “bem” que a menina espera, e de quem as flores lembram a comunhão sagrada (os olhos 
dos dois enamorados se “casaram” “numa tarde em que se via/ no ar a bênção de Deus” ), remete ao mito 
do  Encoberto, tema bastante presente na lírica de Lopes Vieira. A “espera”, a “ lembrança”, o casamento 
sagrado dos “olhos” , o “mar” e a “alma” são termos que se ajustam ao campo semântico desse mito 
português. 

Sendo os pinhais as árvores que Dom Dinis mandou plantar, suas flores ganham novo 
significado tanto na cantiga como nos poemas em que elas são citadas. À interpretação erudita de 
Roncaglia, poderíamos acrescentar, levando em consideração os comentários de Lopes Vieira, em sua 
prosa sobre as tradições portuguesas, que possivelmente as flores do pinho representam a terra 
portuguesa, a Magna Mater lusitana, a quem a amiga apaixonada pede consolo e esperança. Os pinhos, 
semeados e cantados por Dom Dinis, com suas flores, parecem ser a própria manifestação do caráter 
telúrico e agrícola lusitano. 

A espera pelo destino atlântico4 de Portugal talvez seja uma perspectiva de leitura oportuna 
para esse poema. Alegoricamente, a menina representa a alma portuguesa à espera de seu destino (seu 
“bem”), ausente e atrasado5, sobre quem ela pergunta às flores, a Grande Mãe portuguesa.  

A última quadra, diferentemente da cantiga de Dom Dinis, é o retorno da voz da menina, 
contente com as “novas” : 
 

– Oh flores do pinho florido, 
que por aí além olhais: 
ai! que Deus vos pague, flores, 
estas novas que me dais! 

 

A alegria da menina, ao saber da lealdade do “bem” , dá ao poema uma visão otimista ao 
enredo amoroso e, no plano alegórico, dá confiança à expectativa da gente portuguesa quanto a seu 
destino de mar e conquista, talvez de renascença, como pretende oracular Pascoaes, ao escrever que “é 
preciso, portanto, chamar a nossa Raça desperta à sua própria realidade essencial, ao sentido da sua 
própria vida, para que ela saiba quem é e o que deseja. E então poderá realizar a sua obra de perfeição 
social, de amor e de justiça, e poderá gritar entre os povos: Renasci!” (PASCOAES, 1911/1914: p. 1). 

A plausibilidade dessa leitura está na função que o próprio Lopes Vieira atribui aos pinhos 
e a Dom Dinis, como no poema 27 dos “Cantares dos búzios” , de Onde a terra se acaba e o mar começa 
(VIEIRA, 1940: p. 102): 
 

Pinhal do Rei, Real sobre o seu Mar, 

                                                
4 Expressão de Afonso Lopes Vieira que, ao comentar o poema “Pinhal do rei” , diz que buscou “exprimir 
o destino atlântico da floresta iniciadora e, com o dela, o da própria terra de Portugal” (VIEIRA, 1942: p. 
249). 
5 A propósito dessa idéia de uma menina que espera, Teresa Rita Lopes comenta o fato de alguns autores 
tomarem Portugal como uma “Bela adormecida” à espera do “Príncipe Encantado” (Dom Sebastião ou o 
Encoberto). Miguel Torga: ofícios a “um deus de terra” . Rio Tinto: Asa, 1993. p. 77. 
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Mar e Pinhal encheram-me de além; 
ramagens e ondas põem-se a cantar: 
– Ai navios! que largam e não vêm, 
– Ai flores! flores para desfolhar... 

 

Pinhais e navegação, sementes de pinho e “destino atlântico” convergem para a mesma 
imagem, a de Portugal como império marítimo que se fez e que se fará, com o Encoberto, renascimento 
do Povo português por meio de suas três qualidades: o “gênio de aventura, espírito messiânico, 
sentimento de independência e liberdade” (PASCOAES, 1978: p. 111). 

Paráfrase temática e, em certos aspectos, formal, o poema “Cantar de amor I” se aproxima 
da cantiga de Dom Dinis, tratando de um enredo amoroso típico da cantiga de amigo. Esse é um dos 
traços que marca o diálogo textual entre os dois autores. 

Em “Flores do verde pinho”, de País lil ás, de 1922, Lopes Vieira desenvolve novamente a 
alusão às flores. No entanto, em vez de um enredo amoroso, individual, feminino, Lopes Vieira propõe 
uma reflexão sobre a relação entre o homem e sua pátria. 
 

Oh meu jardim de saudades, 
verde catedral marinha, 
e cuja reza caminha 
pelas reboantes naves... 
 
Ai flores do verde pinho, 
dizei que novas sabedes 
da minha alma, [c]ujas6 sedes 
ma perderam no caminho! 
 
Revejo-te e venho exangue; 
acolhe-me com piedade, 
longo jardim da saudade 
que me puseste no sangue. 
 
Ai flores do verde ramo, 
dizei que novas sabedes 
da minha alma, cujas sedes 
ma alongaram do que eu amo! 
 
– A tua alma em mim existe, 
e anda no aroma das flores, 
que te falam dos amores 
de tudo o que é lindo e triste. 
 
A tua alma, com carinho, 
eu guardo-a, e deito-a, a cantar, 
das flores do verde pinho 
àquelas ondas do mar. (VIEIRA, 1966: p. 40-41) 

 

As personagens de Dom Dinis ganham aqui nova roupagem e, por conseguinte, novo 
sentido. A amiga da cantiga dinisiana é substituída por um sujeito lírico indefinido, que não pergunta às 
flores por seu amigo/amiga, mas por sua alma, perdida no caminho. A apóstrofe às flores é antecedida 
por outra, generalizadora (em vez de “ flores” , “ jardim” ) e religiosa (“verde catedral marinha”). Essa 
diferença determina o diálogo textual que se desenvolve nesse poema. Voltando-se para os pinhais como 
que para uma “verde catedral marinha” , o sujeito lírico se apresenta de modo místico, sacralizando o 
espaço físico (os pinhais).  

                                                
6 Não foi possível cotejar essa edição do poema com outras, de modo a conferir se a palavra é de fato 
“sujas” ou se, devido à gralha tipográfica, é “cujas” , mais convincente na seqüência do verso. Cf. o verso 
15 da quarta estrofe. 



860     AS FLORES DO VERDE PINHO DE AFONSO LOPES VIEIRA 

Lopes Vieira sugere uma imagem simbólica logo de início (“Oh meu jardim de saudades” ), 
dando ao diálogo entre flores e sujeito lírico, antes amoroso, um ponto de vista saudosista, à Pascoaes, 
para a questão da existência. 

Perdido e cansado, fatalmente saudoso (“da saudade/ que me puseste no sangue” ), o sujeito 
lírico não só pede novas de sua alma, como também pede consolo (“acolhe-me com piedade” ). Esse perfil 
insinua o do português sem rumo, desde a perda de sua soberania para a coroa dos Felipes castelhanos, 
até a desilusão da República, acirrada, após a Primeira Grande Guerra, pelas seqüelas de dificuldades que 
esta acarretou aos governos, o que acabou por gerar o nefasto fascismo português. Esse cansaço 
patriótico, essa saudade herdada, esse abandono e essa espera triste que marcaram os versos de António 
Nobre, no Só, reaparecem fortemente nesse poema de Lopes Vieira. 

A voz do “ jardim de saudades” e das flores parece se revestir de uma espécie de 
maternalismo coletivo (“eu guardo-a, e deito-a, a cantar” ), aludindo metonimicamente à Magna mater. 
Emblema da mãe portuguesa, da terra lusitana, essa voz das flores dos pinhais oferece a seu filho perdido 
(“Revejo-te e venho exangue;/ acolhe-me com piedade” ) a imagem esquecida devido a tantos 
descaminhos (“ma perderam no caminho” ). Ao lhe dizer que sua alma existe no “ jardim de saudade”, no 
“aroma das flores” do pinho a falar de amor, “de tudo o que é lindo e triste” , a voz das flores redefiniria o 
perfil do português: saudoso, apaixonado e triste. 

Além disso, delineia-se o espaço físico-simbólico dessa grande mãe lusitana, em forma de 
“ jardim de saudades” , cujo canto de ninar (“- A tua alma, com carinho,/ eu guardo-a, e deito-a, a cantar” ) 
ressoa desde “as flores do verde pinho” , ou seja, do tempo de Dom Dinis, que lavrou a terra e semeou os 
pinhais que deram início ao desejo de navegação e conquista, até “àquelas ondas do mar” , alusão ao 
império edificado sob a glória das expedições marítimas. Esses versos atualizam o tema da saudade que, 
em “Flores do verde pinho”, é o próprio canto da terra (“ jardim de saudades” ) que guarda e embala a 
alma sedenta de identidade (“dizei que novas sabedes/ da minha alma, cujas sedes/ ma alongaram do que 
eu amo!” ). 

Teixeira de Pascoaes, em Arte de ser português, reflete que “a dor múrmura dos pinheirais 
sombrios, a mágoa silenciosa dos ermos escalvados e o verde riso das campinas representam, na 
Paisagem, a tristeza espiritual e o sentido alegre e plástico do mundo, que dão vulto ao gênio dos 
lusíadas” (1978. p. 79-80). No poema de Lopes Vieira, coincidem entre si a fala amorosa “de tudo o que é 
lindo e triste” das flores do pinho e o murmúrio doloroso dos pinheirais. O caráter triste e estético dos 
portugueses (“ lindo e triste” ) é apresentado como próprio da Pátria portuguesa, definido pela voz 
maternal das flores-mater. 

Terra e mar são os limites dessa mãe. Beleza, amor e tristeza são a alma dessa terra. 
Saudade é o canto da Lusitânia, onde a terra põe seu termo e o mar dita seus infinitos. Lopes Vieira 
consegue redimensionar a cantiga de amigo de Dom Dinis, lendo-a como um canto da pátria, em que 
todos os elementos caros à identidade nacional se manifestam. O que no primeiro poema analisado se 
subentende, nesse, desanuvia-se. Se no primeiro o enredo amoroso vela o anseio da alma portuguesa, 
nesse poema, a angústia nacionalista se insinua em todos os versos. Se no primeiro a demanda amorosa 
sugere a expectativa da gente portuguesa, nesse, a indagação e a procura pela identidade nacional se 
desvelam. 

A presença literária de Dom Dinis nos poemas de Lopes Vieira ilustra sua ideologia ligada 
ao Neogarrettismo, inicialmente, e ao Saudosismo. Os dois movimentos, engajados na recuperação e na 
redefinição da identidade portuguesa, como se sabe, diferenciam-se pela natureza política tradicionalista 
do primeiro, e pela linha progressista do segundo. Lopes Vieira amadurece seu ponto de vista, assumindo 
posturas mais revolucionárias (PEREIRA, 1979: p. 83), embora moderadas (GOMES, 1996: p. 501), 
especialmente nas décadas de 20 e 30. 

O contato entre seus poemas e a cantiga do Rei-Lavrador parece implicar nessa mudança 
ideológica de sua obra. Em alguns poemas, como em “Cantar de amor I” (VIEIRA, 1966: p. 117), Lopes 
Vieira absorve a influência dinisiana à guisa de memória cultural, orgulhoso de ter sido o primeiro 
divulgador do canto das flores do pinho. Sua retomada de textos arcaicos, comovida e bairrista, revela sua 
intenção, à Almeida Garrett, de desempoeirar a tradição lusitana, tornando-se “o preceptor seguro da 
sensibili dade portuguesa”, na expressão de António Sardinha. Imbuído de uma intenção, no dizer de T. S. 
Eliot (1962: p. 37), de “deleitosa reconstrução arqueológica”, num primeiro momento: 
 

Nada poderá comover mais a quem possuir o sentimento da linguagem que o cantar de el-
rei Dom Sancho, o Velho, rimado para florir a treda boca da Ribeirinha. Pensar que esta 
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cantiga popular nos chega do século XII e que estão vivas todas as palavras que a 
compõem! Nenhuma língua européia possui mais lindo e nobre pergaminho7, 

 

Lopes Vieira investiga, sim, a memória de seu país, em “Flores do verde pinho” , recuperando-a e 
cantando suas peculiaridades, mas com intenção, ao que tudo indica, político-filosófica. 

No poema de Lopes Vieira, Dom Dinis parece desempenhar o papel de um símbolo 
herderiano, se considerarmos que a Idade Média e seus destaques humanos, históricos, culturais e 
artísticos funcionam como berço original, onde se deve buscar a identidade primeira de uma nação (apud 
AGUIAR E SILVA, 1982: p. 518-519). O Rei, portanto, simbolizaria o berço da nacionalidade, não no 
sentido béli co, para o qual Afonso Henriques seria a ilustração, mas no sentido de aprimoramento da 
cultura e da sociedade portuguesa, haja vista sua construção para o arroteamento de novas terras, a 
secagem de pântanos, a plantação de pinhais, a reorganização e fortificação de muitas povoações, a 
intensificação das feiras francas, a contratação de um diretor de uma armada na defesa do litoral contra os 
ataques piratas, além da criação da Universidade de Lisboa, do estabelecimento do português como língua 
oficial do reino e do incentivo à produção literária, de que foi mecenas e trovador-mestre. 

A retomada de Dom Dinis na poesia lopesvieiriana coincide com a proposta de Teixeira de 
Pascoaes, quando este pretende transformar “Viriato, Afonso Henriques e Camões desmaterializados” em 
Saudade, em sentimento da alma portuguesa. A intenção saudosista à Pascoaes atesta a relação outra de 
Lopes Vieira com o passado, agora una edad venidera – na feli z frase de Octavio Paz (1993: p. 340) –, na 
medida em que Lopes Vieira reelabora o tema da cantiga dinisiana. Reelabora primeiramente, 
imprimindo-lhe mudança de gênero, uma vez que a cantiga de amigo perde sua marca nuclear: a voz 
lírica da amiga e o sentimento amoroso. Em segundo lugar, porque aproveita aquela cantiga das flores, 
gênero eminentemente galego-português, para refletir sobre a identidade nacional. Nesse sentido, a 
cantiga de amigo, a que Lopes Vieira alude, modificando-a, pode representar ou simbolizar o elemento 
autóctone medieval, a partir do qual ele busca e discute a origem da identidade portuguesa, confirmando 
sua atitude herderiana. 

Em “Flores do verde pinho” apresenta-se a necessidade de se resgatar a pátria para que esta 
consiga identificar a alma e o desejo de seu povo, representado pelo sujeito lírico. Assim, recuperar e 
divulgar Dom Dinis e sua obra, representada pela cantiga do pinho, sugere-nos aquela necessidade e esse 
propósito: “- A tua alma em mim existe,/ e anda no aroma das flores” . 

Ao escolher a cantiga de amigo do trovador trecentista, Lopes Vieira  abstrai-se da cantiga 
de amor, gênero de origem estrangeira, e opta pelo peninsular, pelo folclórico, pelo popular. Ao escolher 
a cantiga de amigo das flores do pinho, ele prefere destacar a paisagem lusitana de Leiria, onde nasceu. 
Ao preferir Dom Dinis, Lopes Vieira resume na figura desse rei o destino de Portugal, voltado para a terra 
(o lavrador) e para o mar (o navegador). 

Escrever poemas que dialoguem com a cantiga de Dom Dinis, por conseguinte, é renovar a 
memória da tradição literária portuguesa, na linha neogarrettista, assim como é emblematizar, como 
Pascoaes, as “ flores do verde pinho” seja como a origem do império ultramarino português, seja como 
mais um símbolo desmaterializado, como Viriato ou Camões. Além disso, aqueles poemas tentam 
acrescentar ao perfil lusitano, numa reafirmação, sua vocação agrícola, em complementação de seu 
célebre destino marítimo. 

Permanência e inovação de motivos medievais portugueses são os efeitos dessa 
intertextualização dos poemas que cantam os pinhais de Leiria. Permanência previsível no nacionalista; 
inovação inesperada no passadista que dá a seus versos mais a função de retomada ou compilação da 
tradição cultural portuguesa, do que propriamente o brilho de uma poesia de talento8. 
 

                                                
7 VIEIRA, Nova, op. cit., Por amor desta linguagem: breves notas de um estudante de língua: p. 313. Vale 
notar que a autoria da cantiga a que se refere Lopes Vieira, “Ai eu coitada! Como vivo en gram cuidado” , 
é atualmente atribuída a Alfonso X. Cf. BREA, Mercedes (Coord.). Lírica profana galego-portuguesa: 
corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica. 
Santiago de Compostela: Ramón Piñeiro, 1996. v. I. p. 138-140. 
8 Como critica José Régio: “Poderia dizer como Lopes Vieira era um poeta deli cado e forte, 
verdadeiramente português, antes da vaga nacionalista lhe ter incutido o propósito de ser português; antes 
de certo meio o ter efeminado, a ponto de ele quase conseguir parodiar a sua própria graça tão pessoal; e 
antes de se pôr a adaptar clássicos – o que, sob o ponto de vista artístico, não representa senão impotência 
de criar; além de certa incompreensão ou desrespeito das obras e das épocas” . Páginas de doutrina e 
crítica da “ presença” . Porto: Brasília, 1977. Literatura livresca e literatura viva: p. 46-64. p. 56-57. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma análise do uso que o poeta português moderno Afonso Lopes 
Vieira faz de motivos presentes nas cantigas de amigo do trovador português do século XIII Dom Dinis, 
transformando-os em símbolos de uma pátria idealizada e adivinhada em cantares medievais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Simbolismo português; Afonso Lopes Vieira; intertextualidade; Dom Dinis; 
cantigas de amigo. 
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ABSTRACT: On the reading of A geração da utopia, by Angolan writer Peletela, it is not registered the 
fulfilment of the main personagens’ utopia, the narrative goes if becoming cloudy, denser and slower the 
narrative time. 
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Quando se depara com o primeiro capítulo de A geração da utopia, de Pepetela, o leitor é 

conduzido por um intrincado jogo narrativo, composto de cenas cortadas por sumários e flashbacks. Aí 
ficamos conhecendo uma galeria de personagens e as circunstâncias de suas ações. 

Sara nascera em Benguela, capital de distrito angolano situado na baía de Santo Antonio, 
não por acaso terra natal de Pepetela. O narrador nos informa que Sara, a personagem, fizera o final de 
li ceu no Lubango e viera há quase seis anos para Lisboa estudar medicina.  

 

O barco parou um dia em Luanda, os parentes do pai levaram-na a passear. Tragou com 
avidez todas as impressões, tentou fixar a cor vermelha da terra e o contraste com o azul do 
mar, o arco apertado da baía e o verde da Ilha, as cores variegadas dos panos e os pregões 
das quitandeiras. Sabia, começava o exílio. (...) E ela ouvia e revia as ruas que só 
fugazmente percorrera, e é como se tivesse sempre vivido nelas. O mesmo se passava com 
Benguela e com Malanje, e toda Angola. Cada um ficava agarrado às suas recordações da 
infância e transmitia aos outros, que viviam como próprias. (p. 11) 
 

Em A geração da utopia, o tempo da história recobre cerca de três décadas. A narrativa 
utiliza as datas para marcar as diferentes fases de uma geração que nos é apresentada por um relato em 
terceira pessoa, tendo como ponto de partida o seu encontro no meio universitário de Lisboa e, como 
chegada, trinta anos mais tarde, Luanda, a capital angolana. Cada um dos quatro capítulos privilegia um 
espaço e uma data, em saltos de aproximadamente dez anos. Assim, trilhamos, respectivamente, Lisboa 
nos anos 60, a selva africana nos 70, o litoral angolano nos 80 e Luanda no início dos 90. As referências 
históricas são fartas e explícitas, desde a ditadura salazarista até a Angola pós-colonial, passando pelos 
movimentos políticos clandestinos, o exílio e a guerrilha. 

No capítulo inicial – A casa – a força do relato decorre da configuração das personagens. O 
primeiro plano da narrativa apresenta um grupo de jovens, todos de ascendência angolana, seus sonhos e 
inconseqüências. Embora as ações deixem antever um segundo plano composto pela gestação de uma 
revolta revolucionária em prol da independência de Angola, como ressonância dos movimentos 
organizados semi-clandestinamente em territórios africanos, o leitor é mais envolvido pelo burburinho 
dos estudantes e seus dramas individuais compreendidos por namoros, estágios profissionais, festas e, 
naturalmente, estudos. 

Ao longo do capítulo há uma alternância entre diálogos, que envolvem personagens e 
reflexões ordenadas pelo narrador, o que demonstra que este último é de categoria onisciente intruso - 
para retomar aqui a tipologia de Norman Friedman. Também há alternância entre cenas e sumários. A 
história facilmente envolve o leitor, pela força dramática dos diálogos e pela configuração fotográfica da 
seqüência de cenários, descritos com detalhes e sugestividades de ambientação. Nessas seqüências, 
percebe-se a afirmação da utopia como um princípio de futuro e de esperança. 

A chana, o segundo capítulo, repousa sobre a guerra de libertação. O conjunto de episódios 
na selva mostra o fracionamento dos comandos da guerrilha e a miséria que graça entre guerrilheiros e 
população civil . Os protagonistas – ex-estudantes da casa – endurecidos pela luta armada, expli citam um 
desencanto precoce em relação aos ideais até então professados – lutar para quê?  

O trecho apresenta uma sensível diminuição de diálogos, os parágrafos tornam-se longos e 
a analepse é util izada com freqüência de modo a recuperar episódios acontecidos durante os 10 anos 
passados entre o primeiro e o segundo momento da narrativa. O ritmo torna-se mais lento e as marcações, 
dadas por turnos do dia, servem como indicativo de que o tempo, de fato, custa a passar. O espaço torna-
se hostil e é usado como recurso de tensionamento das ações. O narrador muda o foco  e dá preferência à 
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onisciência seletiva múltipla, marcada em várias passagens pelo uso do discurso indireto li vre, nas quais 
ocorre o desli zar do exterior para o interior, encenando o processo mental das personagens, que 
expressam amargura e desencanto. 

O polvo, terceiro capítulo, apresenta o fim da utopia. A seqüência está concentrada em uma 
personagem, através da qual são descritas sensações sobre a existência humana e impressões sobre o 
processo políti co em curso no período que se caracteriza a esta altura pelos conflitos pós-coloniais. A 
tendência do relato volta a ser a cena e a visão predominante é a do narrador onisciente neutro, deixando 
fluir o ponto de vista do protagonista. A narrativa, tal como na parte anterior, mostra-se pouco linear. As 
ações misturam-se com os sentimentos e as personagens mantêm densidade psicológica, e uma natureza 
confliti va a ponto de nos permitirem pensá-las como heróis problemáticos, para usar aqui a classificação 
de Georg Lukács. O espaço, em contra-partida, funciona na forma de amenizador de tensões. 
Caracterizado como uma colônia de pescadores, serve de refúgio para o malogro da utopia, sugerindo 
uma recolha de distanciamento, em meio à natureza e a estilos alternativos de vida. 

No capítulo final – O templo – tal como se verificara no início da narrativa, tornamos a 
encontrar um número maior de personagens que dividem o cenário em seqüências de tramas locali zadas, 
outra vez, em um espaço urbano. Alguns dos antigos jovens de três décadas atrás mostram-se, inclusive, 
acompanhados de descendentes. O panorama sócio-políti co de uma Angola pós-colonial e, a esta altura, 
sob o influxo da ordem neo-liberal à qual se engajam, até mesmo, ex-guerrilheiros, é o motor das ações. 
Há uma alternância entre cenas e sumários, sugerindo que a geração que protagonizara o núcleo da 
história relatada não apenas mostra o fracasso de ter malogrado no projeto de redenção social, como 
também acha-se completamente corrompida no exercício ético e moral de sua atividade política. 

O narrador, que retoma o foco onisciente intruso, se vale, alternadamente, do uso de 
diálogos e reflexões. Os protagonistas, envolvidos em esquemas de corrupção, recorrem à exploração 
religiosa como forma de manipulação popular, consorciando-se com um líder evangélico. O relato 
descuida de focos de tensão, o discurso deixa-se contaminar pelo ritmo monocórdio do rito religioso, 
lembra o texto de uma ladainha, monótono, repetitivo. Chega-se ao ponto de se encontrar, no último 
tópico, um parágrafo que se estende por seis páginas. As frases se repetem, a linearidade predomina. À 
medida que nos aproximamos do final, as personagens que aí aparecem, ao invés de heróis problemáticos 
mostram-se cada vez mais em suas faces de estereótipos. A própria lógica da história, até então de recorte 
predominantemente dramático, cede espaço para o episódico, o caricato, algo que transmite uma certa 
sensação de inverossimilhança e, evidentemente, incomoda o leitor, desestabili za-o, contamina-o com a 
sensação de vazio, de malogro, certamente próprios de estados de distopias tais como os modelados pelo 
desfecho da obra em questão. 

Os recortes narrativos que conduzem da utopia à distopia no texto de Pepetela, além da 
marcação feita pelas datas que identificam diferentes fases históricas, também apresentam uma referência 
às estações do ano, que, desse modo, surgem como um dado alegórico que remete justamente para as 
fundamentações políti co-sociais que se acham implicadas em cada segmento da narrativa. Encontramos, 
nesse particular, uma variação entre primavera, outono e inverno, registrada de modo especial na abertura 
dos capítulos. 

Os três primeiros capítulos repetem a referência ao mês de abril e a um certo estado de 
espírito de cunho primaveril: “era um dia particularmente luminoso e quente para um Abril li sboeta. Na 
véspera tinha chovido toda a noite, o que era próprio da estação, mas hoje o sol nascera num céu tão azul 
que até doía não poder voar” (p. 9) – é o que lemos logo no início da narrativa. No terceiro capítulo, 
mantém-se a mesma locali zação temporal – o mês de abril, embora com a ressalva de que no continente 
africano, de acordo com as correntes outonais, é época de mar revolto: “Só o estrondo das vagas contra os 
rochedos, lá fora, fazia adivinhar a calema que se aproximava. Era Abril, tempo ainda das calemas [isto é, 
da agitação do mar, que provoca grandes ondas]. (p. 225) 

O abril de Lisboa, de dias radiosos, nos quais “até dói não poder voar”, corresponde ao 
tempo da utopia plena, do sonho de libertação para os angolanos. Já o abril de Angola, “época da 
calema” , situa-se na reclusão da colônia de pescadores, onde as ilusões começaram a ser mostradas como 
coisas do passado. Resta o capítulo final e nele há uma mudança de referência. Na capital angolana, as 
ações não se passam mais na primavera, mas na época chuvosa que corresponde ao inverno: “Malongo 
respirou com deleite o ar fresco da manhã de cacimbo. Vivera demasiados anos na Europa e o frio passara 
a agradar-lhe. (...) Agora estava no cacimbo” . (p. 346). [Cacimbo – névoa fina dos meses de junho a 
agosto]. 

Cacimbo, calema – o léxico africano, como marca identitária, imiscui-se nessas e em outras 
passagens que orientam momentos históricos decisivos ficcionalizados pela narrativa. Afora isso, a marca 
da primavera, como sabemos, está associada ao renascimento, à renovação da vida. Considere-se, 
ademais, que na história portuguesa e no imaginário das ex-colônias africanas, a referência à primavera 
evoca os movimentos de independência, a ascensão sociali sta e a queda do salazarismo, esta ocorrida em 
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abril de 1975. Sugestivas, portanto, as referências ao mês de abril ao longo do texto. De acordo com a 
mesma lógica, a localização do desfecho em meio a estações de chuva e frio, caracterizadas como 
períodos em que os galhos secam, os frutos apodrecem ou morrem, está justamente na linha do malogro 
social, do fracasso da utopia. 

Como na sucessão das estações, as gerações cumprem seus ciclos. Conforme os versos de 
Ferreira Gullar 

 

A vida muda como a cor dos frutos 
Lentamente 
E para sempre 
A vida muda como a flor em fruto 
Velozmente (GULLAR, 1987, P. 265) 
 

Geração da utopia é um relato que se equili bra entre o ficcional e o histórico, com forte 
incidência do autobiográfico. Do seu passado de conspirador revolucionário, de guerrilheiro libertador e 
de ex-ocupante do primeiro escalão do governo angolano pós-colonial, Pepetela tira o testemunho para 
informar sua história. Da experiência com a ficção busca os modelos que objetivam emprestar ao relato a 
força da urdidura, dar-lhe os diferentes compassos que deixem o leitor entre a vida e a arte, a fantasia e a 
realidade, sob a sugestão de que a morte da utopia no plano políti co, vai aos poucos contaminando o 
projeto do ficcionista, sua fatura literária.   

Aníbal, o Sábio, espécie de alter-ego do autor, personagem que é um dos mentores da luta 
revolucionária e que se retira do cenário políti co montado por seus contemporâneos de faculdade após a 
independência, é quem, sintomaticamente, expressa com mais clareza a constatação de que os sonhos 
haviam caducado como frutos esquecidos num chão de outono: “A utopia morreu. E hoje cheira mal, 
como qualquer corpo em putrefação. Dela só resta um discurso vazio” . ( p. 240). 

Resta para o autor, o recurso da denúncia. E nisso seu texto é pródigo: denúncia dos 
próprios fracassos, dos malogros de sua geração, denúncia das distorções do projeto revolucionário, dos 
atropelos entre os grupos da guerrilha, da empáfia dos governantes pós-coloniais, das heresias e das 
desonestidades praticadas por ocasião da chegada ao poder e da alternância do regime, repetindo e 
agravando práticas condenadas nos governos coloniais. No discurso, o agravamento das denúncias 
coincide com o fechamento do ponto de vista, com o encolhimento da visão do narrador. Tal 
procedimento, aliás, encontra correspondência em um registro circunstancial e irônico que, colocado no 
início do primeiro capítulo, funciona como uma espécie de prólogo à trama que se segue.  

O que ocorre é uma abrupta intervenção do autor, após a sentença de abertura do texto, em 
cuja sentença lemos: “Portanto, só os ciclos são eternos” . Segue-se ao modo de nota autoral, um parágrafo 
em aposto, colocado entre parênteses:  

 

(Na prova oral de Aptidão à Faculdade de Letras, em Lisboa, o examinador fez uma 
pergunta ao futuro escritor. Este respondeu hesitantemente, iniciando com um portanto. De 
onde é o senhor?, perguntou o professor, ao que o escritor respondeu de Angola. Logo vi 
que não sabia falar português; então desconhece que a palavra portanto só se utili za como 
conclusão de um raciocínio? Assim mesmo, para pôr o examinado à vontade. Daí a raiva do 
autor que jurou um dia havia de escrever um livro iniciando por essa palavra. Promessa 
cumprida. E depois deste parênteses, revelador de saudável rancor de trinta anos, esconde-
se definitiva e prudentemente o autor). 
 

Ao final do texto, o narrador, num brevíssimo epílogo, volta a nos lembrar do recado 
autoral para afirmar a impossibili dade de qualquer chegada definida ou ponto de arremate: “Como é 
óbvio, não pode existir epílogo nem ponto final para uma estória que começa por portanto” (p. 376).  

Quando a narrativa inicia e focali za Sara, há uma sensação geral de desterro que acomete a 
esta e a outras personagens. Fora de lugar, fora de tempo, de foco. Esses são tópicos facilmente 
encontrados no transcurso do relato. “Só os ciclos são eternos” , lembra o narrador, ele próprio empenhado 
em destacar-nos o tempo de principiar – primavera e o tempo de finalizar – outono, inverno. Ciclos – 
repetições, série de fenômenos que se sucedem numa ordem determinada, como o ciclo das estações, o 
solar, os períodos da vida, enfim, as fases da natureza. A eternidade dos ciclos, aqui afirmada, denuncia a 
fugacidade e a fragilidade das gerações. 
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A geração da utopia acaba na grande ressaca da distopia e a leitura do texto de Pepetela 
permite-nos constatar o quanto a elaboração discursiva deseja mostrar-se contaminada pelo fracasso 
enunciado no nível das ações. Temos, assim, a enunciação do desencanto. Desencanto que, desde logo, 
está afirmado por uma sentença de fundo temático que pode ser definida na seguinte expressão: sim, os 
ciclos são eternos, porém, as gerações são efêmeras. Logo, a contundência desse desencanto decorre da 
evidente constatação de que, para glosar aqui a conhecida expressão com que Garcia Marquez conclui seu 
Cem anos de solidão, uma geração condenada ao fracasso não merece uma segunda chance sobre a terra. 

 

RESUMO: Leitura de A geração da utopia, do escritor angolano Peletela, com vistas a apontar que, na 
medida em que, no plano temático, registra-se o não cumprimento da utopia sustentada pelas personagens 
principais, a narrativa vai se tornando opaca, mais densa e o tempo narrativo se tornando mais lento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: identidade; utopia; narrativa; espaço 
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Quem não viu Lisboa, não viu coisa boa. 
Quem viu Goa, escusa de ver Lisboa. 

 

1. Introdução 
“Pertenço a um gênero de portugueses que depois de estar a Índia descoberta ficaram sem 

trabalho”, escreveu Álvaro de Campos, conforme se lê no texto de apresentação do tema deste Encontro 
de Professores Brasileiros de Literatura Portuguesa. Estamos aqui reunidos na condição de pesquisadores 
da lusofonia nos contornos que ela vem assumindo no século 21. O império colonial português já não 
existe, mas - ao contrário do que aconteceu para o irônico engenheiro naval jubilado que Fernando Pessoa 
imaginou – nós não estamos sem trabalho. Ainda há o que recolher e divulgar, descobrir e preservar. 

“Cata, cata, que é viagem da Índia...” , diz a velha canção citada por Cecília Meireles no 
poema que leva esse título, onde também se lê: “Estive olhando as nuvens e pensei: / por que os homens 
não bebem da sua água / e comem da sua terra? / Por que ir buscar tão longe os bens alheios? / Os grandes 
barcos foram cheios de povo: / alguns estão nos li vros, outros não...” . “Cata, cata, que é viagem da 
Índia...” , prossegue a poeta, “Vamos atrás dos antepassados, cantando-lhes nossa estranha sorte, / 
divididos entre a manhã e a noite, / sonhando horizontes, / cercados de ausências, / entre mapas e 
portulanos, e aromas e vozes náuticas.”1  

“Cata, cata, que é viagem da Índia...” O que Cecília Meireles foi buscar em tantos 
territórios que visitou? Que dimensão assumiu para ela a busca das raízes ancestrais? O que trouxe 
consigo e o que deixou em Portugal? E no Oriente? O que foi absorvido pelo imaginário da viajante no 
momento em que ela dirigiu seus sentidos aos mapas que enxergava, aos li vros que tocava, à terra que 
pisava, aos aromas e sabores até então desconhecidos, às sonoridades dos diferentes falares? Quanto disso 
tudo sobrevive em sua prosa, forma assumida por seu imaginário para compor, juntamente com a poesia, 
o “não-espaço do real” cecili ano? 

Faceta menos conhecida da obra de Cecília Meireles, a prosa traz exemplos relevantes de 
sua contribuição para o estreitamento das relações entre ex-colonizadores e ex-colonizados. Na época das 
viagens reais de Cecília e da escrita de seus textos em prosa (décadas de 30 e 50 do século 20) não se 
vislumbrava a criação da atual comunidade européia. O império colonial ainda tentava sobreviver: Goa – 
como Damião e Diu - era um território sob domínio português, encravado primeiramente numa grande 
colônia inglesa e em seguida, na recém-formada União Indiana.  

Desde então, assim como a geopolíti ca foi grandemente alterada, a língua portuguesa 
evoluiu. Em torno dela nos reunimos, não sendo necessário recorrer a estudos lingüísticos ou sociológicos 
para justificar nosso interesse comum pelas expressões culturais da lusofonia. Basta citar a expressão 
popular: “ falamos a mesma língua”. Para Cecília Meireles esse interesse assumiu contornos muito 
pessoais, relacionados a uma permanente busca existencial. Além disso, para a autora de Viagem o 
sentido de viver residia no plano espiritual, mais do que na ligação às coisas temporais. Cecília, como é 
sabido, tematizou a transitoriedade desde muito jovem e acreditava, como afirmou certa vez, que “tempo 
é estar sendo” . 

As Crônicas de viagem são, por tudo isso, textos fundamentais para pesquisar as relações 
de Cecília Meireles com a língua portuguesa e respectivas li teraturas. Neste momento, interessa salientar 
os espaços percorridos pela autora e os seus afetos – anteriores, simultâneos e posteriores às viagens. Em 

                                                
1 MEIRELES, Cecília. Cata, cata, que é viagem da Índia... In. _____ . Poesia completa. Org. Antonio 
Carlos Secchin. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. Edição do centenário. pp. 1876-1880.  
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conjunto, espaços e afetos inspiraram e ambientaram a gestação de grande parte da obra literária de 
Cecília. 
 

2. Em busca das origens e de algo mais 
A relação de Cecília Meireles com Portugal inicia-se pelo arquipélago dos Açores. Sua 

mãe, falecida quando ela tinha três anos de idade, migrara da ilha de São Miguel para o Rio de Janeiro 
quando ainda era uma criança de colo. A avó materna, Jacinta Garcia Benevides, homenageada em 
poemas antológicos, foi quem transmitiu a Cecília o amor à cultura açoriana. Seguiu-se, em 1922, o 
casamento com o artista plástico português Fernando Correia Dias, natural de Moledo da Penajóia, 
lugarejo situado no distrito de Viseu. 

Vale ressaltar que a curiosidade da autora espraiava-se por línguas e culturas as mais 
diversas. Para citar um exemplo diretamente relacionado à Índia - rota número um das navegações 
lusitanas e país que inspirou a Cecília toda uma série de crônicas de viagem - lembremos “Transparência 
de Calcutá”, em que a autora narra o início de sua aproximação ao idioma moderno mais falado naquele 
país, o bengali, no qual, segundo ela, foi produzida a mais vasta e original lit eratura indiana. 
Posteriormente, Cecília traduziu para o português parte da obra poética do indiano Rabindranath Tagore, 
um de seus poetas preferidos. Porém seu interesse, universali sta, não se restringiu à produção literária 
escrita. Após mencionar na crônica os nomes dos poetas indianos que admirava, ela acrescentou, ainda a 
respeito do bengali: “Mas escrever não é o mais importante: foi o idioma em que pensaram, com que 
viveram. E isso é o que principalmente me seduz no estudo de um idioma: senti-lo interiormente, na 
história de cada vocábulo, nas sugestões que dele se desencadeiam, na sua força emocional, na sua 
ressonância e no seu eco.”2   

O idioma cuja força emocional Cecília sentiu mais intensamente, já sabemos, foi a língua 
portuguesa. Na “nossa língua” ela proferiu conferências em diversos países. Divulgadora cultural, na 
“nossa língua” ela escreveu a Notícia sobre a poesia brasileira, publicada em Coimbra em 1935. Na 
“nossa língua” foram escritos os textos reunidos por ela na antologia Poetas novos de Portugal, editada 
por Jaime Cortesão no Rio de Janeiro em 1944.  

Por outro lado, Cecília teve sua obra reconhecida em Portugal antes mesmo que isso 
ocorresse no Brasil. Os leitores portugueses sentiram-se atraídos para sua poesia desde cedo, devido à 
presença de formas de expressão lusitanas, raras na obra da maior parte dos escritores brasileiros do início 
do século XX, então empenhados no projeto modernista. Esse aspecto, somado ao apreço da poeta pelas 
formas (mais ou menos fixas) e pela dicção classicizante afastaram os trabalhos iniciais de Cecília tanto 
do li rismo pouco comedido do Manuel Bandeira de Libertinagem como da tendência ao prosaísmo e à 
sátira do Drummond de Alguma poesia e do Murilo Mendes dos Poemas, por exemplo. 

O vai-e-vem constante de Cecília Meireles entre as culturas portuguesa e brasileira foi 
estudado recentemente por Leila V. B. Gouvêa. Em 2001, a jornali sta e crítica literária - autora também 
de uma tese de doutoramento sobre a lírica cecili ana - lançou Cecília em Portugal, em cujo subtítulo 
esclarece: “ensaio biográfico sobre a presença de Cecília Meireles na terra de Camões, Antero e Pessoa”3. 
O vocábulo “presença” refere-se tanto à permanência – breve no tempo - da viajante Cecília em solo 
português como à valorização de sua obra, que continua sendo lida e estudada intensamente pelos 
portugueses. O li vro trata da recepção da obra literária, ressaltando o quanto foram profícuos os contatos 
pessoais estabelecidos entre Cecília e um grupo de intelectuais lusitanos.  

Além do ensaio de Leila V. B. Gouvêa, também as crônicas aqui estudadas fornecem 
registros significativos sobre a “vida literária lusitana” de Cecília. Somente nos últimos anos da década de 
90, mais de trinta anos depois de sua morte, a prosa de Cecília foi organizada para publicação. Em 1998, 
foram editados uma coletânea intitulada Crônicas em geral e o primeiro volume das Crônicas de viagem. 
Seguiram-se, em 1999, os outros dois volumes da série das viagens e, em 2001, os cinco volumes das 
Crônicas de educação.  

Na proximidade do centenário de nascimento de Cecília, o grande público teve finalmente 
acesso à prosa, importante quando se pretende reavaliar a biografia intelectual de uma mulher que se 
engajou em algumas das causas mais relevantes do momento histórico que viveu. Num século marcado 
pela beligerância e pela instabilidade do pós-colonialismo, a “pastora de nuvens” foi também uma 
educadora combativa, uma profissional das letras imbuída do mais profundo humanismo. Tanto isso é 
verdade que sua viagem à Ásia, em 1952, deveu-se a um convite do primeiro-ministro indiano, Nehru, 

                                                
2 MEIRELES, Cecília. Transparência de Calcutá. In. _____ . Crônicas de viagem, 3. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999. p. 209. 
3 GOUVÊA, Leila V. B. Cecília em Portugal. São Paulo: Iluminuras, 2001. 
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para participação em um encontro de pacifistas do mundo todo, realizado em Nova Delhi em memória de 
Gandhi, assassinado cinco anos antes.  

Viagens propriamente ditas a Portugal, de navio ou avião, foram apenas três. O advérbio 
não seria o mais apropriado se colocássemos em evidência as dificuldades de deslocamento entre os 
continentes há cinqüenta ou setenta anos atrás, somadas a dados da biografia de Cecília, tais como a 
depressão e posterior suicídio de Fernando Correia da Silva e a conseqüente necessidade de ela educar 
sozinha as três filhas do casal. Pensemos, porém, na viajante curiosíssima, que, além dos destinos 
lusófonos, registrou em suas crônicas passagens por lugares tão distintos como o Sul do Brasil, o Uruguai 
e a Argentina (que ela percorreu de trem), os Estados Unidos, o México e Porto Rico, os roteiros habituais 
dos brasileiros na Europa - França, Itália, Espanha, Grécia - e a Holanda (que disputou com Portugal o 
espaço de seu afeto), além da já citada Índia e de Israel.  

A forma de contato de Cecília com os espaços percorridos excedia o sentido do “passeio” 
ou da “passagem” ; tratava-se de  “estadas” , “permanências” “ moradas provisórias”. Pensemos, portanto, 
em alguém que viajou bastante antes de eleger Portugal como “a mais terna paisagem da Europa. A mais 
amorosa. A mais comovente, talvez, mesmo vista de tão longe, mesmo sem a presença humana, que é, em 
geral, o que comunica às paisagens ternura e emoção.” 4 Antes desse texto, Cecília havia escrito a 
“Evocação lírica de Lisboa”, prosa poética que retrata a capital lusitana transformada em caramujo de 
nácar, “um caramujo de outros tempos, que escutou muitas fábulas, que guarda dentro de si uma vasta 
memória marinha e em seus dédalos interiores, de sucessivos espelhos, vê passarem reis, cortejos, 
martírios, intermináveis navegações.” 5   

Além das três viagens acima mencionadas, Cecília esteve ainda uma quarta vez em 
Portugal, em 1958, quando voltava de Israel para o Brasil. Uma escala imprevista a reteve uma noite no 
aeroporto de Lisboa. Mas essa passagem – esta, sim, merece ser identificada como tal – só tem alguma 
relevância por ter sido seu último contato com o solo português. Foi a única vez em que ela não foi 
recepcionada por seus amigos portugueses, alguns dos quais, em outra ocasião, haviam se deslocado até o 
aeroporto somente para estar com Cecília o tempo curto de uma outra escala. Dentre esses amigos fiéis 
havia diversos escritores.  
 

3. O espaço dos afetos 
A afinidade dos portugueses com a poesia de Cecília Meireles já foi apropriadamente 

atribuída a sua eleição da saudade como núcleo temático e da melancolia como tom. Tema e tom 
caracteristicamente lusitanos compõem igualmente o li rismo das crônicas portuguesas de Cecília. 
Vejamos um exemplo. Ao criticar severamente a organização do turismo no Brasil, a autora valorizou as 
acolhedoras pousadas portuguesas, acrescentando:  
 

o bacalhau não é assim uma coisa tão simples como parece: é um peixe (ainda que tanta 
gente duvide...), um peixe comprido na sua saudade do mar; um peixe com um sal que é 
como o das lágrimas; uma criatura de profundidade e horizonte, que de repente se vê na 
terra, seco e reduzido. Então, vem o bom cozinheiro lusitano, e põe-se a conversar com ele, 
e com suas histórias antigas de piratas e barcos, e violas e sereias, e adeuses e saudades, - 
aquilo que parecia uma triste múmia de peixe vai recobrando vida, e ganhando aroma e 
sumo, desmanchando-se, fibra a fibra, que nem os malmequeres quando com eles 
conversam os namorados.6 

 

Poderíamos atribuir a esse fragmento da crônica “E por falar em turismo” o título 
“Evocação lírica do bacalhau”. A palavra e o afeto, a intensidade da imaginação e a densidade da História 
são considerados ingredientes fundamentais para transformar a “ triste múmia de peixe” em alimento 
macio e saboroso.  

Além dos deslocamentos espaciais, as crônicas de viagem revelam a relação bastante 
peculiar de Cecília com o tempo. Em grande parte delas, o leitor sente-se bastante próximo da voz 
narrativa em virtude da predominância de verbos conjugados no presente ou mantidos no infinitivo. O 

                                                
4 MEIRELES, Cecília. Histórias de nuvens. In. _____ . Crônicas de viagem, 1. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1998. p. 274. 
5 _____ . Evocação lírica de Lisboa. In. _____ . Crônicas de viagem, 1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1998. p. 231. 
6 _____ . Por falar em turismo. In. _____ . Crônicas de viagem, 3. p. 74. 



870     CECÍLIA MEIRELES: CRONISTA E VIAJANTE EM PORTUGAL E EM GOA 

 

chronos na prosa de Cecília é atemporal, como o dos textos poéticos. Num procedimento anafórico – 
mais próprio da poesia que da prosa - algumas crônicas repetem as mesmas expressões no início de 
diferentes parágrafos, à maneira de motes que chamam seqüências de evocações líricas. Exemplificando: 
“Não se pode esquecer...” , da crônica que leva esse título, e “Quem gosta de mim leva-me...” , que 
presentifica as memórias da narradora na crônica “O passeio inatual” , publicada originalmente n’O 
Estado do Paraná, em 1957. Outra modulação verbal que aproxima o leitor do texto é o emprego da 
segunda pessoa: “Acordas num lugar de brumas”, “E olhas para o interior das casas”, “Querem levar-te 
por essas casas suntuosas onde as últimas figuras de Eça de Queirós...”  

Levada pelos amigos, Cecília percorreu espaços e tempos: “Quem gosta de mim consente-
me pensar no Brasil de Dona Maria I, ao lançar os olhos sobre esta serena tarde de Queluz; consente-me 
não perder de vista os tristes inconfidentes de Minas, no século XVIII ; e, de volta ao coração de Lisboa, 
leva-me para os lados do Carmo, porque eu desejo rever um lugar esquecido” 7. Levada pela memória dos 
passeios com os amigos, certamente voltou a percorrê-los, mas nunca se preocupou em assinalar datas ou 
alguma cronologia nos textos. Os “Arquivos Implacáveis” de João Condé, na revista O Cruzeiro, 
registraram em 1955, como parte do perfil da poeta: “Não tem medo de viajar de avião em viagens 
longas. Gostaria de tornar a visitar o Oriente e chegar até a China. (...) Leu Eça de Queirós antes dos 13 
anos. (...) Principal defeito: uma certa ausência do mundo.”8 Essa espécie de ausência-presente, ou de 
presença-ausente é muito própria daqueles que Cecília identificou como viajantes, por oposição aos 
turistas. Senão vejamos: 
 

Grande é a diferença entre o turista e o viajante. O primeiro é uma criatura feli z, que parte 
por este mundo com a sua máquina fotográfica a tiracolo, o guia no bolso, um sucinto 
vocabulário entre os dentes: seu destino é caminhar pela superfície das coisas, como do 
mundo, com a curiosidade suficiente para passar de um ponto a outro, olhando o que lhe 
apontam, comprando o que lhe agrada, expedindo muitos postais, tudo com uma agradável 
fluidez, sem apego nem compromisso, uma vez que já sabe, por experiência, que há sempre 
uma paisagem por detrás da outra, e o dia seguinte lhe dará tantas surpresas quanto a 
véspera.   
O viajante é criatura menos feli z, de movimentos mais vagarosos, todo enredado em afetos, 
querendo morar em cada coisa, descer à origem de tudo, amar loucamente cada aspecto do 
caminho, desde as pedras mais toscas às mais sublimadas almas do passado, do presente e 
até do futuro – um futuro que ele nem conhecerá 9. 

 

Um verdadeiro viajante, portanto, não prioriza o espaço percorrido, mas a interação 
possível entre esse espaço e quem o percorre. Para ele, o tempo é grandeza que não se mede nos relógios. 
“E todos os dias são dias novos e antigos, e todas as ruas são de hoje e da eternidade: e o viajante imóvel 
é uma pessoa sem data e sem nome, na qual repercutem todos os nomes e datas que clamam por amor, 
compreensão, ressurreição” 10.  A percepção que o viajante tem de ambas as coordenadas – espacial e 
temporal – depende mais das referências emocionais e culturais que ele carrega consigo que das 
informações disponíveis para a cata ao longo do trajeto. Melhor quando, no destino, a recepção fica a 
cargo de quem gosta do viajante. 

Cecília conheceu Portugal em 1934, aos 32 anos de idade, acompanhando seu primeiro 
marido, Fernando Correia Dias. A presença humana acima mencionada, que comunica ternura e emoção 
às viagens, foi marcante desde essa primeira viagem. Durante os três meses finais de 1934, Cecília e 
Fernando Correia Dias foram ciceroneados pelo casal de amigos formado por Fernanda Castro e Antonio 
Ferro, ele poeta modernista, ex-diretor de Orpheu. Outros amigos contactados antes da viagem foram José 
Osório de Oliveira, divulgador da literatura brasileira em Portugal, e sua esposa Raquel Bastos, que lhe 
apresentaram a poeta Ana de Castro Osório, mãe de José Osório, além de uma prima, Dulce Lupi de 
Castro Osório, e de um irmão, João Osório, todos ligados às letras. Dentre os novos amigos, dos quais 
alguns visitariam Cecília no Brasil, figuram Luís de Montalvor, Carlos Queiroz, João de Barros, Afonso 

                                                
7 _____ . O passeio inatual. In. _____ . Crônicas de viagem, 3. p. 101. 
8 Apud VIANNA, Lucia Helena. Cecília Meireles. http://www.vidaslusofonas.pt/cecili a_meireles.htm 
(Acesso em 20 de outubro de 2003.) 
9 MEIRELES, Cecília. Roma, turistas e viajantes. In. _____ . Crônicas de viagem, 2. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1999. p. 101. 
10 Idem. Ibidem, p. 104. 
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Duarte e Diogo de Macedo. Cinco anos mais tarde, em 1939, o li vro de poemas Viagem, marco decisivo 
na trajetória da poeta Cecília Meireles, traria a dedicatória singela: “A meus amigos portugueses” . 

Além desses encontros, a estada em Portugal rendeu o episódio pitoresco em que Fernando 
Pessoa, tendo se comprometido a encontrar Correia Dias e Cecília no café A Brasileira, deixou-os a 
esperar... esperar... até que o marido de Cecília, que já trabalhara com Pessoa, concluiu que ele não viria 
mesmo. Como a pedir desculpas, Pessoa foi até o hotel e deixou para o casal um exemplar de Mensagem, 
com a seguinte dedicatória: “A Cecília Meyreles, alto poeta, e a Correia Dias, artista, velho amigo e até 
cúmplice (vide "Águia” , etc...  ), na invocação de Apolo e de Atena, Fernando Pessoa, 10 –XII –34.” 11 

Em Coimbra, Cecília fez a conferência “Notícia da poesia brasileira”, em que falou dos 
últimos simbolistas e dos modernistas: Tasso da Silveira, Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Mário de 
Andrade. Em Lisboa, proferiu as conferências “Batuque, Samba e Macumba” e “O Brasil e sua obra de 
educação” . Cecília trabalhava então, juntamente com Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, em 
projetos de âmbito nacional em prol da universalização do ensino de qualidade como instrumento de 
justiça social.  

Essa primeira viagem ao exterior inspirou-lhe também a escrita da crônica “Encontros” , em 
que ela recorda os dias passados no Moledo da Penajóia a partir da memória de cantigas e trovas 
lusitanas. Cecília compara as versões portuguesa e brasileira de cerca de dez cantigas de roda, para 
concluir:  
 

Talvez ainda lá se encontre o rapazinho que dizia às moças:  
Eu hei-de ir para o Brasil, 
Portugal já me aborrece; 
também tenho no Brasil 
quem por mim penas padece. 
E daqui lhes mando os versinhos que eles mesmos cantavam:  
Quem me dera agora estar 
onde está meu pensamento; 
desta terra para fora, 
do Moledo para dentro. 
Esse seria um encontro feli z. As cantigas de roda põem-nos todos de mãos dadas. E ao 
ritmo da tradição comum todos nos sentimos compreendidos mutuamente e mutuamente 
amados.”12  

 

Como ficou dito, Cecília voltaria duas vezes a Lisboa. Em sua ida para a Holanda, em 
1951, havia uma escala nessa cidade. José Osório de Oliveira, Raquel Bastos e Diogo de Macedo foram 
até o aeroporto recepcioná-la. Na volta, ela passou alguns dias em Lisboa e, depois de uma noite na Ilha 
de Santa Maria, finalmente chegou à terra de seus antepassados, São Miguel dos Açores. O arquipélago 
dos Açores está para Portugal mais ou menos como Minas Gerais está para o Brasil, não na quantidade de 
praias, é evidente, mas na quantidade de escritores ligados a esse espaço territorial. Ali nasceram, viveram 
ou tiveram antepassados Antero de Quental, Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Vitorino Nemésio e o 
grande amigo de Cecília, seu cicerone na Ilha de São Miguel, o poeta Armando Cortes-Rodrigues. 
Machado de Assis, igualmente, era descendente de açorianos. Segundo Leila Gouvêa, é possível que 
Carlos Drummond de Andrade também o fosse.  

A contragosto, Cecília foi oficialmente recepcionada em São Miguel por autoridades locais. 
A seu anfitrião, grande amigo e correspondente contumaz, o “poeta-irmão” Cortes-Rodrigues, ela 
soli citara algo menos comprometedor, que a dispensasse de discursos e formalidades: “No entanto, a 
surpresa da recepção talvez tenha sido responsável pela impressão de timidez que ela causou em alguns 
integrantes da comitiva (...) ‘boa parte dos presentes que a aguardavam não deixaram de manifestar o seu 
desapontamento ante o retraimento espontâneo, um tanto frio e quase agressivo a todas as manifestações 
que pretendessem porventura evidenciar a sua celebridade’ ” . 13  Na Ilha de São Miguel, Cecília conheceu 
Fajã de Cima, lugar em que seus avós viveram até a mudança para o Rio de Janeiro, em 1872 ou 1873. 
Segundo Leila Gouvêa, a rua em que esses parentes residiram foi renomeada em homenagem à 
descendente brasileira ilustre. 

                                                
11 GOUVÊA, Leila V. B. Pessoa: história de um desencontro. In. _____ . Op cit. p. 65-75.  
12 MEIRELES, Cecília. Encontros. In. _____ . Crônicas de viagem, 1. p. 61. 
13 Leila V. B Gouvêa, citando texto de José de Almeida Pavão. Op. cit, p. 103. 
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Das viagens realizadas nos anos 50, resultaram também as crônicas “Quem não viu Lisboa” 
e “História de nuvens” , que registram, respectivamente, a chegada e a partida da capital portuguesa, 
observadas de dentro do avião. Na chegada, a vista da cidade: “(D)epois da noite profunda sobre o 
invisível mar; depois das cidades de nuvens, de aérea mas resistente arquitetura; depois da clara estrela 
nascida do deserto e do Mediterrâneo, Lisboa parece um regaço florido, - miniatura de cancioneiro, nítida 
e suave, muito antiga e muito atual.” 14 Na partida, a reafirmação do amor àquela terra: “Olho para baixo, 
e é Portugal, ainda. Portugal completamente lírico, onde se pode reconhecer o lugar das mouras 
encantadas, o recanto do ‘ figueiral figueiredo’ e o das ’ flores do verde pino’ . A mais terna paisagem da 
Europa . A mais amorosa.”15 
 

4. Goa: poesia e prosa 
Em 1952, durante a viagem que inspirou os “Poemas escritos na Índia” e a divulgação de 

sua “Elegia a Gandhi” , Cecília aceitou o convite de autoridades portuguesas para permanecer algum 
tempo em Goa, conforme registrou nas crônicas “Caminho de Goa”, “Goencho Saib” , “Não se pode 
esquecer” e “Barco de poesia”, todas pertencentes ao volume 3 das Crônicas de viagem. Nesta última, são 
mencionadas a “ jovem poetisa Maria da Piedade Salvador Fernandes do Rego” e a “ainda mais jovem” 
poetisa Beatriz de Sousa, além de Alfredo Lobato de Faria e outros três poetas goeses, então já falecidos: 
Adeodato Barreto, Hipólito de Meneses Rodrigues, e Paulino Dias.  

Não se havendo impressionado muito favoravelmente com os poemas que leu, Cecília 
deteve-se em considerações acerca da “dificuldade de ajustamento de uma sensibili dade oriental a uma 
forma literária de outra índole” . Identificou nos poemas escritos em português a constância da temática 
indiana e das influências indianas sobre a língua portuguesa: 
 

No vocabulário de todos esses poetas aparecem algumas palavras que dão cor local aos seus 
poemas. Algumas encontram-se por toda a Índia, outras são particularmente de Goa: assim, 
bate é o arroz, zaios e champins são flores perfumosíssimas, mogarins são os nossos 
bogaris, panha e sumaúma – ou paina – (sic), crótone é o nosso cróton, ambó é outro nome 
da manga, olas são as folhas de palmeira ou coqueiro, bule-bule é o bulbul ou rouxinol, 
carepa é uma concha fina e translúcida (placuna placenta) que usam nas janelas, em 
substituição das vidraças... Mas isto é pequeníssima, insignificante amostra da linguagem 
indo-portuguesa de Goa.16 

 

A crônica “Caminho de Goa” traz referência aos Puranas, escritos hindus do IV ou V 
século. Segundo esses textos, bastaria ver aquele lugar para que se apagassem todos os pecados da 
existência anterior. Cecília complementou: “Desses tempos para cá, muitas coisas aconteceram em Goa, - 
o que não impede que ainda tenhamos esperanças em perder todos os pecados, assim que sobre a sua 
paisagem pousarmos os nossos olhos.” 17  

Partindo de Bombaim, Cecília navegou pelo mar da Arábia por mais de 30 horas, prestando 
atenção à grande confusão a bordo, devida em parte ao excesso de calor, em parte à diversidade de 
línguas faladas: inglês, marata, urdu e outras que ela não identificou. A narradora fala dos olhares dos que 
viajavam na segunda classe do barco: “esses inesquecíveis olhos orientais, que, contemplados de certo 
modo, nos oferecem – pura e clara – a visão do princípio e do fim das coisas, do princípio e do fim dos 
homens, - e da eternidade divina, - outros continuaram com as pálpebras discretamente abaixadas, numa 
serenidade imensa, naquela pobreza que os cercava.”18 Perdendo o sono, ela passa a conviver em 
pensamento com figuras históricas ligadas a Goa, como Afonso de Albuquerque e dona Maria Úrsula de 
Abreu e Lencastre, a adolescente que, tendo saído do Rio de Janeiro, adotou um nome masculino e foi 
lutar por Portugal na Índia.  

Avessa às solenidades oficiais, porém já habituada a elas, Cecília prevê que o desembarque 
seria ocasião para que os portugueses de Goa citassem Bocage: “Sobre as palavras do poeta subirão as 
saudações que os portugueses sempre sabem fazer aos brasileiros. Rostos até aqui desconhecidos far-se-
ão conhecidos e familiares: e nestas águas do Oriente, e ao som destas vozes, estaremos na mesma 

                                                
14 MEIRELES, Cecília. Quem não viu Lisboa... In. _____ .Crônicas de viagem, 1. p. 271. 
15 Idem. Ibidem, p. 273-4. 
16 _____ . Barco de poesia. In. _____ . Crônicas de viagem, 3. p. 56-7. 
17 MEIRELES, Cecília. Caminho de Goa. In. Crônicas de viagem, 3. p. 11 
18 Idem. Ibidem.p. 13. 
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aventura marítima de que nasceu o Brasil.” 19 Observe-se o emprego do tempo futuro, acarretando alguma 
indefinição temporal, uma vez que certamente o texto final da crônica não foi escrito a bordo da 
embarcação.  

Na crônica “Barco de poesia”, ao narrar a volta para Bombaim, Cecília menciona Bocage e 
Camões:  
 

E assim vai navegando esta nau de poesia, e até amanhã pela manhã não veremos senão 
mar e céu. 
Tornamos a pensar em Bocage, o terno Elmano, que amou e sofreu em muitos lugares do 
mundo, inclusive em Goa:  
Tu, pernicioso amor, fatal cegueira, 
Reinavas no infeli z, que em vão carpia, 
Do claro Mandovi sobre a ribeira... 
Pensamos em Camões, não só no épico, mas no satírico, e em suas aventuras por estas e 
outras distâncias.  
Mas o comandante vem convidar-nos para ver sua coleção de marfins, que está lá em cima, 
no seu camarote (...) Poder-se-ia continuar neste barco até Karachi: mas é mais fácil , e 
certamente mais cômodo, tomar o avião em Bombaim, onde chegaremos amanhã. O capitão 
continua a mostrar seus marfins, com todo o cuidado. Com o cuidado de um capitão inglês 
que mostra marfins da Índia.20 

 

A aventura da descoberta das Índias já ia muito longe. Na conclusão de “Caminho de Goa”, 
a “memória da memória” dos antepassados rouba a cena: “como não se viaja apenas neste barco, mas 
ainda muito mais em memória e imaginação, é uma voz amada, uma voz guardada na infância que 
murmura entre os rumores do festivo desembarque: ‘Cata, cata, que é viagem da Índia!’ : E senhor, quen 
algua vez/ Con quaes olhos vos catey / Vos catasse...”  

Das quatro crônicas sobre Goa, a mais lírica – ainda mais lírica que as anteriormente 
citadas - é a que leva o título “Não se pode esquecer...” A partir desse mote, a autora vai elencando as 
semelhanças entre o Brasil e Goa, além das peculiaridades locais, da natureza, da linguagem e da cultura 
em geral. Encerrando o texto, lemos: 
 

Há uma memória no pensamento, e uma profunda memória no coração – e que longos 
diálogos podem ocorrer, entre elas, diante do largo Mandovi, enquanto São Francisco 
Xavier, no seu bosque de prata, dorme para sempre, e a vida em Goa se vai aquietando na 
noite, no sono dos homens, pelos palácios, pelas casas, pelas cabanas...! 
Não se pode esquecer o adeus das despedidas. Tão longe é o Ocidente! Quem partirá? 
Quem ficará? Quem voltará? Caminhamos sobre enigmas. Nós todos, por mais simples que 
nos julguemos, somos uma pequena parcela do mistério geral. 21 

 

“Cata, cata, que é viagem da Índia...” Pouco tempo antes da visita de Cecília a Goa, o 
governo indiano já havia soli citado a abertura de negociações para que Portugal deixasse de administrar 
aquele território, bem como os de Damão e Diu. A pretensão indiana esbarrou na resistência do presidente 
Salazar, que insitia em manter o Império Colonial Português. Nove anos depois, em 1961, ocorreria a 
vexatória ocupação mili tar da qual resultou a anexação de Goa à União Indiana. Salazar havia invocado 
esforços no sentido de “ fazer realçar o valor dos portugueses, segundo velha tradição na Índia”, nem que 
para isso fossem necessárias muitas mortes. Às vésperas da ocupação, ele enviou uma mensagem ao 
comandante-chefe português do Estado da Índia, na qual dizia: “É horrível pensar que possa significar o 
sacrifício total, mas recomendo e espero esse sacrifício como única forma de nos mantermos à altura das 
nossas tradições e prestarmos o maior serviço ao futuro da Nação.”22  

                                                
19 Idem. Ibidem. p. 15. 
20 Idem. Barco de poesia. In. _____ . Crônicas de viagem, 3. p. 57. 
21 Idem. Não se pode esquecer... In. Crônicas de viagem, 3, p. 27. 
22 Apud BARROSO, José Manuel. Arquivo do Diário de Notícias. 
http://www.supergoa.com/supergoa/rec_inv01.html. (Acesso em 20 de outubro de 2003.) 
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Pode-se imaginar o quanto Cecília Meireles lamentaria esses episódios, principalmente 
quando sabemos que Goa concili ou por séculos a condição de pujante centro comercial e de local de 
convivência harmoniosa de diversas religiões, entre elas o hinduísmo, o catoli cismo e a religião 
muçulmana. A Pérola do Oriente, a Goa Dourada, capital do Império Português do Oriente, chegou a ter 
mais de 300.000 habitantes no século XVI. Era então maior que Lisboa ou Londres, e, sendo centro do 
catoli cismo no Oriente, tinha mais igrejas do que a própria Roma. Nesse tempo surgiu o ditado “Quem 
viu Goa, escusa de ver Lisboa”.  

A viagem a Goa, como ficou dito, aconteceu logo depois da participação de Cecília em 
congresso que reuniu pacifistas de todo o mundo em Delhi, admiradores da obra política de Gandhi. Em 
sua fala, cujo conteúdo ela resumiu na crônica “Pequena voz”, Cecília comparou a Índia recém-
independizada ao Brasil do interior, ainda “não contaminado de cosmopoliti smo”, sem o domínio das 
máquinas, bárbaras e “grávidas de quantidade”, sem tantas cifras, “sempre as cifras por detrás das 
máquinas” . “Que vão fazer de ti?” , pergunta a narradora à Índia, “como quem ao Brasil já perguntou 
longamente: ‘E de ti, que fizeram? que fizeram?’” – e como resposta só teve a sua própria mágoa”23. Seu 
desejo era o de que a Índia investisse em educação para evitar, por exemplo, a baixa qualidade dos 
programas de tevê brasileiros. 
 

5. A cata que não cessa  
Analisando o li vro de poemas Mar absoluto, Miguel Sanches Neto escreveu: “Dá-se no 

li vro uma tensão entre o mar absoluto, metafísico, e o real, que é o da guerra, mas é também o que faz a 
ponte ao universo lusitano, pátria pretérita de Cecília. Portugal entra neste volume pela homenagem a 
poetas lusos, referências a topônimos e aproveitamento de estruturas tradicionais da lírica portuguesa.” 
Mais adiante, afirma o crítico: “Há uma analogia inconfundível entre este país-tronco, que é uma espécie 
de lá histórico e físico, e o lá místico de que vem tratando a poeta.”24 

Leodegário A. de Azevedo Filho, em prefácio ao terceiro volume das crônicas de viagem, 
comenta uma conversa telefônica em que Cecília teria dito a ele: “O presente, e só ele, abarca tudo.” O 
autor cita os versos “Não há passado / nem há futuro / Tudo que abarco / se faz presente.” , identificando 
aí uma concepção cristã 25. “Cristã” , “católi ca” , “espirituali sta”, “existenciali sta” , “ induísta”, “holística”, 
não importa. Seja qual for o ângulo pelo qual se considere a visão de mundo da mulher e da escritora 
Cecília Meireles, é certo que os deslocamentos espaciais e temporais lhe proporcionaram a ampliação de 
horizontes de conhecimento e a convivência com diferentes formas de viver e de pensar a existência. 

Retomando a distinção estabelecida por Cecília entre viajantes e turistas, em sentido um 
pouco diverso, pode-se afirmar que o viajante é sempre, em alguma medida, um turista. Afinal, para 
alcançar os afetos e as moradias característicos dos anseios de um viajante, é necessário que ele pague o 
tributo dos deslocamentos, das surpresas, nem sempre agradáveis, das andanças pela superfície das coisas, 
quando é necessário se deixar conduzir. Até encontrar as afinidades eletivas, há que se buscar em meio a 
uma infinidade de opções e gentes. Cecília lidou com muitas coisas prosaicas, como malas, passaportes e 
vacinas. Em “Viajar (1)” , a autora reclama da exigência feita aos brasileiros em solo português: “Em vão, 
exterminamos os nossos mosquitos: Portugal precisa ver por escrito que estamos vacinados contra a febre 
amarela... Creio que nos submetemos à vacina só por amor a Portugal.” 26  

Antes de escrever sobre sua sintonia com lugares e pessoas, Cecília precisou abrir-se ao 
mundo, receber informações, recolher material. Antes ainda, ela conviveu com sua própria cultura e leu 
intensamente as obras de seus contemporâneos portugueses, inclusive a de Fernando Pessoa, autor quase 
desconhecido na época. Ir ao encontro do outro para encontrar-se a si próprio assume então todo o 
simbolismo relacionado às viagens, especialmente às navegações: aventura, descoberta, superação de 
obstáculos, busca de algum centro espiritual. Como afirmou Alcides Vill aça, “colocar o sonho num navio 
não foi, para a poeta de Viagem, uma simples metáfora acidental; partir em busca das origens ancestrais, 
da identidade cultural e do reconhecimento do próprio espírito é movimento real e simbólico em Cecília.” 
27  

Cada crônica escrita vem reiterar em palavras a máxima que Cecília Meireles cunhou: 
“Viajar também é uma forma de meditar.” Para leitores que apreciam a lusofonia, a meditação se faz em 
mantrans do tipo “cata, cata, cata, cata, cata”. E o que significa “catar” , na origem etimológica, senão 

                                                
23 MEIRELES, Cecília. Pequena voz. In. _____ . Crônicas de viagem, 2. p. 194. 
24 SANCHES NETO, Miguel. Cecília Meireles e o tempo inteiriço. In. MEIRELES, Cecília. Poesia 
completa. Org. Antonio Carlos Secchin. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 2001. Vol 1. pp. XLII I – XLIV. 
25 AZEVEDO F°, Leodegário de. Apresentação. In. MEIRELES, Cecília. Crônicas de viagem, 3. p. XII I. 
26 MEIRELES, Cecília. Viajar (1). In. _____ . Crônicas de viagem, 1. p. 243. 
27 VILLAÇA, Alcides. Sobre Cecília em Portugal. In. GOUVÊA, Leila V. B. Ibidem. p. 15. 
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“pesquisar” , “ tentar aprender”? Tarefa sem fim, como tantas outras, essa de se esforçar para tentar 
compreender as conquistas mais violentas - e sabemos que o homem ainda não praticou o intercâmbio de 
culturas sem espoliação e exclusão. “Por que ir buscar tão longe os bens alheios?” , perguntou Cecília em 
seu poema. Ela tinha mais de uma resposta, certamente, mas nenhuma que a fizesse aceitar que “catar” 
implique em destruir a cultura alheia ou em praticar a violência contra os seres humanos e a natureza.  

O espaço imaginado / A nação imaginada / O mapa imaginado /  A viagem sem fronteiras / 
As fronteiras imaginadas / Espaço e afeto / Espaço e tradição / Espaço e saudade / Espaço e identidade / 
Espaço e gênero / Espaço e margem / Espaços de exclusão / Espaço e viagem / Espaço e descolonização 
/ Espaço e emigração/imigração: todos os subtemas propostos para estudo neste Encontro são abordados 
pela prosa de Cecília Meireles. Ainda no ritmo esperançoso característico das viradas de milênio, não 
custa desejar que as experiências dessa viajante tão sensível possam ajudar-nos – nós, os catadores da 
lusofonia - a direcionar humanamente os diálogos possíveis entre os pastores das nuvens e os pastores da 
terra.  
 

RESUMO: Nas décadas de 30 e 50 do século XX, Cecília Meireles realizou três viagens a Portugal e uma 
a Goa. Suas crônicas de viagem permitem dimensionar, além das criações literárias inspiradas pelos 
deslocamentos, atuação de Cecília como divulgadora de diversas formas de expressão artística em língua 
portuguesa 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cecília Meireles; Crônicas de viagem; Literatura portuguesa do século 20; 
Literatura goesa do século 20; Literatura brasileira do século 20. 
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ABSTRACT: Based on  the investigation of the presence of the Portuguese Literature in public and 
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A pesquisa docente, intitulada Presença das Literaturas de Língua Portuguesa na Escola, 

iniciou com uma coleta de dados, através da Iniciação Científica, sobre a presença da literatura 
portuguesa em escolas públicas e particulares do Ensino Fundamental e  Médio de Porto Alegre, RS, e no 
momento ocupa-se em montar e apli car  atividades intertextuais em oficinas oferecidas a professores das 
referidas escolas.  

Com o objetivo de dinamizar a leitura de textos verbais (poesia e prosa) e não-verbais 
(música e pintura), propomos a interseção das literaturas de língua portuguesa: literatura brasileira, 
portuguesa e africanas, através de exercícios intertextuais com destaque também para as outras artes. 
Destacam-se os autores Carlos de Oliveira, Drummond e Maurice Ravel, atividade que aqui será 
apresentada na íntegra, em seus processos de montagem e de apli cação. Quanto às demais atividades, por 
falta de espaço, aqui as mencionaremos apenas através dos autores nelas envolvidos: Fernando Pessoa, 
Almeida Garrett e Sérgio Caparell i; José Régio e Mário Quintana; Saramago e Guimarães Rosa; Mia 
Couto, Guimarães Rosa e Manoel de Barros; Miró e Picasso tematizados em poemas por Murilo Mendes, 
João Cabral de Melo Neto e Carlos de Oliveira, entre outras. Como apoio teórico, servimo-nos de Bakhtin 
que se empenha em definir dialogismo e poli fonia, conceitos somados à intertextualidade vista por 
Kristeva. Trata-se da constatação de que somos parte da narrativa do outro que, por sua vez, também se 
encontra em permanente relação com outros “eus” . Um processo dialógico, ali cerçado na troca de 
descobertas e de experiências, no cruzamento e interação das múltiplas linguagens. Assim, ao produzir a 
interseção desses discursos, o diálogo aqui proposto se efetiva na transposição de um ou mais sistemas de 
signos para outros sistemas não-verbais, o que ocorre na produção e na recepção de um texto, na 
produção do conhecimento e caracteriza com propriedade a atividade intertextual. 

 

Reflexões teóricas 
A intertextualidade, no sentido que lhe atribuiu Júlia Kristeva, mereceu desde cedo uma 

reflexão que contemplasse a dinâmica do texto literário. No diálogo que estabelece com Mikhail Bakhtin, 
essa autora nos leva a crer que uma obra literária desenvolve zonas de interseções com outras obras, que 
os escritores assimilam outros textos, e que essas influências aparecem em suas produções artísticas. Com 
o objetivo de dinamizar a leitura de textos verbais e não-verbais (música e pintura),  propomos a 
interseção da disciplina de Literatura Brasileira com as demais literaturas de língua portuguesa, através de 
exercícios intertextuais com outras artes para professores do Ensino Médio junto a seus alunos.  

Partimos da hipótese de que o ensino da literatura não se restringe à transmissão de críticas 
e à mera repetição de autores, obras, características restritas a períodos ou escolas literárias, mas do 
exame do texto enquanto obra de arte, visto em sua especificidade, através da palavra que se impõe como 
necessidade,  para representar seja a “verdade da existência” seja “a verdade da ficção” (CÂNDIDO, 
1987, p. 78). Com esse propósito, estamos elaborando propostas de atividades que possam desencadear 
reflexões, que valorizem de modo especial a integração do conhecimento, instigadas pela interpretação. 
Para isso, a metodologia da  interdisciplinaridade surge como caminho mais imediato. Para lembrar Edgar 
Morin, 

 

Devemos compreender que, na busca da verdade, as atividades auto-observadoras dever ser 
inseparáveis das atividades observadoras, as autocríticas, inseparáveis das críticas, os 
processos reflexivos, inseparáveis  dos processos de objetivação. (MORIN, 2001, p. 31) 
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Trata-se não apenas de verificar em que medida, nos textos da literatura brasileira aqui 
selecionados, encontramos ressonâncias de outros textos das literaturas de língua portuguesa, mas de 
examiná-los sob a luz das outras artes, música, pintura e de acordo com o conhecimento que se elabora a 
partir das outras disciplinas, das aulas de História, de Biologia e de Física, por exemplo, matérias que, 
como todas as que compõem um currículo, devem ser inseparáveis nos processos reflexivos permitindo 
diálogos e troca de experiências.  

 

A literatura e os metapontos de vista 
Partimos da idéia de que a literatura tem se encaminhado para dialogar cada vez mais com 

as outras artes e para refletir sobre a própria linguagem num amálgama de estilos e formas que caracteriza 
a metalinguagem, a linguagem que fala sobre a linguagem. Como metalinguagem, vários poemas de 
Drummond em A rosa do povo podem ser dados com exemplo, dentre eles, “Procura da poesia” e “A flor 
e a náusea”; na literatura portuguesa, o poema de Fernando Pessoa, “Autopsicografia”, é o que melhor 
exempli fica o processo metalingüístico. 

Nesse jogo de espelhos, podemos também reconhecer a face do mesmo autor, ou do seu     
próprio texto, ao que chamamos de intratextualidade, ou a face de um texto, de um outro autor, é o caso 
da intertextualidade. O conceito de “outro” tornou-se instigante sob a ótica psicanalítica e social, dando 
margem, então, aos estudos propalados por Derrida e todo o grupo dos desconstrutivistas, empenhados 
nas últimas décadas em “decifrar” a diferença e a escritura.  

Para verificarmos a presença de um texto noutro texto, é preciso definir a paródia e a 
estilização, e para isso propõe-se a revisão de conceitos como o de paráfrase e de apropr iação. Ambos 
são vistos como elementos geradores de tensão que se prestam para melhor conceituar os  primeiros, e em 
síntese pode-se dizer que a estilização estaria de mãos dadas com a  paródia. Ambas se caracterizam 
como algo que se refere a uma determinada obra, mas num plano além da obra parodiada ou estil izada, 
com um desvio tolerável do texto de origem, no caso da estilização. Na paródia, ocorre a subversão do 
texto-matriz, num distanciamento fortemente marcado por uma motivação muitas vezes cômica, a ponto 
de a paródia de uma tragédia poder ser uma comédia e vice-versa. Já o termo paráfrase vem do grego 
para-phrasis, significando continuidade, repetição de uma sentença (SANT’ANNA, 1995). Uma 
paráfrase pode ser também a afirmação geral da idéia de uma obra como esclarecimento de uma 
passagem difícil . Na verdade, o texto parafraseado manteria o mesmo sentido das palavras, mas não 
estritamente as mesmas palavras do texto-matriz. Como um intérprete lê uma composicão musical, um 
novo arranjo seria dado ao texto literário parafraseado. 

Para um estudo mais complexo, Bakhtin empenhou-se em definir fenômenos como 
“dialogismo” e “poli fonia” , conceitos ampliados através da “ inter textualidade” por Kristeva. Trata-se 
da constatação de que a existência de um “eu” não pode ocorrer independente, mas em relação a outros 
“eus” , numa constante troca de experiências e de descobertas. Como disse MacIntire (1981), eu sou parte 
da narrativa do outro como o outro é parte da minha narrativa. O chamado dialogismo pode ser entendido 
como um cruzamento de discursos, uma interação de diversos discursos ou textos na produção e na 
recepção de um outro texto. Para Kristeva, dialógico também seria o processo que transpõe um ou mais 
sistemas de signos para outros sistemas, como os sistemas simbólicos não-verbais. Um “ mosaico de 
citações” , eis como Kristeva define qualquer texto, uma vez que este sempre absorve e transfor ma 
outro. O conceito de poli fonia será aqui necessário, no sentido não apenas que se refere à abundância de 
vozes,  recuperando o sentido da origem da palavra, mas de simultaneidade de vários sons, no sentido de 
“mudar o destino da palavra” (DERRIDA, 2002, p.161). 

 

Do breve passeio teórico às atividades práticas 
Como primeira atividade, propomos a leitura do poema “Bolero de Ravel” , de Carlos 

Drummond de Andrade, contendo uma lacuna, isto é, uma palavra previamente retirada do poema. Para 
descobri-la, o leitor deverá ouvir a música de Maurice Ravel, Bolero, enquanto  vai desenhando a linha 
que a música lhe sugere. A seguir, o leitor deverá dar nome à linha desenhada e com ele preencher a 
lacuna no poema de Drummond.   

A leitura do poema “Descida aos Infernos” , de Carlos de Oliveira, constitui o passo 
seguinte do exercício intertextual. Nesse texto, o eu poético dialoga com traços culturais alheios que se 
entrelaçam e, de modo explícito, refere-se ao “Inferno” , de Dante Alighieri, sugerindo mais uma vez que 
a apropriação cultural como espaço de influências deve se manifestar na construção da identidade, que 
nada se constrói do nada, e que, afinal, a literatura contém traços culturais alheios, provenientes das 
outras artes sem perder, contudo, sua autenticidade, ao contrário, ganhando com isso colorido e 
originalidade. Esse poema do autor português compõe-se de 20 estrofes, e refere-se ao trabalho dos 
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mineiros, em direção ao interior [das minas] da terra. Importante observar que o eu poético descreve sua  
descida até a nona estrofe, o que de pronto nos remete à descida pelos nove círculos da espiral que leva ao 
inferno na obra de Dante. Assim, ao ouvirmos a música “Bolero” , de Ravel, e desenharmos a linha que 
nos é sugerida pelo som desse bolero, devemos nomeá-la, com uma palavra que guarde o sentido da 
espiral, palavra essa que preencherá a lacuna que deixamos no poema de Drummond entre seus versos 
que dizem: “A alma cativa e obcecada/ enrola-se infinitamente numa espiral de desejo/ e melancolia” 
(grifos nossos). Com efeito, devemos recorrer à ciência física para lembrar que o som se propaga nos 
meios elásticos, através de ondas sonoras que penetram em nós, ou melhor, em nosso pavilhão auricular, 
percorrendo as cartilagens salientes e espiraladas de nossa orelha. 

“O Inferno”, primeira parte da Divina Comédia, é por sua vez a representação do abismo 
que se abre debaixo de Jerusalém e que se funde até o centro da terra, restringindo-se a um anti-inferno e 
a nove círculos em forma de espiral. Os pecados e castigos são maiores à medida que se desce ao fundo 
do abismo, idéia que encontra correspondência na música proposta para essa atividade.  

Ao ouvirmos o “Bolero” , na criação do francês Maurice Ravel (1875-1937) - música 
extraordinária como expressão da tradição clássica que é, em sua origem espanhola,  a dança e ao mesmo 
tempo a música que a acompanha a três tempos - observamos a progressiva entrada dos instrumentos que 
vão se somando à medida que o som, o volume da música, vai aumentando, até que a orquestra na íntegra 
se componha e chegue ao seu final em uníssono arrebatamento, o que pode ser lido como a efervescência 
dos sentimentos, o êxtase orgástico das paixões, como também de acordo com a interpretação do último 
verso do poema de Drummond, esse final nos sugere o fim do desejo, quando o eu poético declara:  “Os 
tambores abafam a morte do Imperador.” De fato, o simbolismo da espiral lembra os cantos e danças 
espirais praticados entre os os índios Puebla de Zuni, na grande festa do solstício de inverno. Na 
cosmologia maia, o momento zero é o solstício de inverno e este tem por símbolo a espiral, e [o solstício]: 
“É o instante crítico em que é preciso assegurar o recomeço do ciclo anual, sem o qual seria o fim do 
mundo” , afirma Chevalier. As espirais “desde o período neolíti co (...) são consideradas figuras destinadas 
a provocar o êxtase e a facilitar uma evasão do mundo terrestre para penetrar no além. Julgada deste 
ângulo, a espiral é a tentativa de concil iar a ‘roda das transformaçõeś  com o centro místico e o ‘motor 
imóvel’ (...) um convite à penetração no interior do universo, em sua intimidade” (CIRLOT, 1984, p. 
242). 

Como última atividade dentro dessa mesma proposta, sugerimos ouvir a música que se 
intitula “Remix Século XX” , interpretada por Adriana Calcanhotto, cuja letra da autoria de Waly Salomão 
vem com uma introdução apenas falada que diz: “Armar um tabuleiro de palavras-souvenirs./Apanhe e 
leve algumas palavras como souvenirs./ Faça você mesmo seu microtabuleiro enquanto jogo lingüístico” . 
O poema de Waly Salomão é composto por mais de 40 palavras que se dispõem em forma de uma espiral 
como um poema concretista. Dentre as palavras que formam o poema espiralado de Waly, temos  o 
vocábulo “buceta” palavra que ficou fora do mais recente Dicionário Houaiss, e embora não se constitua   
neologismo tampouco um chiste, desestabil iza o ouvinte de linguagem mais prosaica. Como a força de 
um furacão – que também chega em forma de espiral e “simboliza o desatar das funções criadoras (e 
destruidoras)” (CIRLOT, p. 241) – o palavrão desencadeia a suspensão de uma ordem provisória e 
pacífica, provoca o riso através das mesmas tendências do espírito que entram em cena na recepção de um 
chiste, ao mesmo tempo em que penetra na intimidade, enrosca o receptor. Na letra da música 
interpretada por Calcanhotto, encontramos a palavra “sagarana” , e outras palavras ligadas à cibernética, 
aos movimentos artísticos e literário-filosóficos. Nesse tabuleiro de palavras que é o poema, elas 
obedecem a uma disposição em círculos. Uma ordem, portanto, que se caracteriza pela permanência de 
um ser, a palavra, que se basta em si mesma, que não pressupõe nenhuma outra expressão que vá além de 
seus limites  (BAKHTIN, 1986, p. 112), mas única e indubitável, a palavra do poeta é singular mesmo nas 
flutuações das mudanças que se dão tanto através da forma do desenho espiralado, que vai se fechando à 
medida em que o desenho progride em direção ao centro, quanto flutuações de mudanças de sentido que 
cada palavra li vre do jugo da sintaxe evoca.  

Trata-se, portanto, do dialogismo, um fenômeno que - longe da idéia de anular a criação 
individual com o estabelecimento de zonas de interseções entre textos de diferentes culturas e de áreas 
diversas do conhecimento - amplia a intertextualidade, faz vibrar o campo da interdisciplinaridade, 
coloca-nos diante do familiar e, ao mesmo tempo, do estranhamento próprio das incertezas que 
desestabili zam o conhecimento simplista.  

 

RESUMO: Baseado na investigação da presença da Literatura Portuguesa em escolas públicas e privadas 
do RS, este trabalho é sobre a criação e apli cação de atividades intertextuais através do oferecimento de 
oficinas para os professores do ensino Fundamental e Médio. Nosso objetivo é tornar mais dinâmica a 
leitura de textos verbais e não-verbais. 
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ABSTRACT: This work is an approach to part of the Portuguese modernist playwright Almada- 
Negreiros’ dramatic production. We will put forward what seems to lay both in the thematic development 
and in the formal mechanisms of Almada’s theatre: an endless process of construction, deconstruction 
and reconstruction of his protagonists’ identities. Aiming at showing how such process is expressed 
dramatically in the ensemble of dramatic elements which constitutes the very basis of the almadian 
theatrical spectacle we will carry out an interpretive reading of Deseja-se mulher, a play in which the 
expressive potencial of the scenery is especially noticeable. The scenery is composed, in each frame, of 
very suggestive symbols that follow pari passu the different stages of the construction of the characters’ 
identities. 
 
KEYWORDS: Portuguese theatre; modern theatre; Almada Negreiros; identity; scenery. 
 

 
Foi em Madrid, de 1927 a 1929, que Almada-Negreiros compôs os originais castelhanos 

das peças Deseja-se mulher e S.O.S., constituindo assim o díptico teatral a que deu o título geral de El 
Uno – Tragédia de la unidad ou Tragédia documental de la colectividad y el individuo. O autor desejava 
então tratar teatralmente de dois problemas fundamentais da sua obra literária e artística: o problema do 
indivíduo e o da coletividade, que no pensamento almadiano são indissociáveis. Na “Notícia sobre um 
acto de teatro que a seguir se publica” , nota explicativa que Almada fez anteceder o segundo ato de S.O.S. 
quando o publicou na revista Sudoeste, em 1935, ficava dito que se “houvesse um público capaz de 
aguardar curioso o que o artista se meteu a decifrar, estas duas peças deviam ser-lhe apresentadas em duas 
noites consecutivas” porque 

 

Numa tratei do indivíduo separadamente da colectividade; isto é, a pessoa humana colocada 
exactamente diante do seu próprio caso pessoal, o indivíduo encarando individualmente o 
seu problema pessoal da Ordem; na outra, a colectividade sofre o inevitável atrito de cada 
um dos seus indivíduos, até que por desespero geral ou chamemos-lhe necessidade fatal, 
todos os indivíduos se submetem ao comum imediato e acabando esse movimento 
colectivo, imperioso e tirânico, por estabelecer o novo ritmo da sociedade e seus 
indivíduos. (Almada-Negreiros, 1997: 528) 
 

Nos dois casos, o pensamento de Almada é sintetizado pela fórmula 1+ 1 = 1, que se repete 
sistematicamente ao longo dos três atos de Deseja-se mulher (apresentando-se de antemão, aliás, logo no 
subtítulo desta peça) e que Almada procurou esclarecer na conferência intitulada Direcção única, em 
1932, traduzindo a formulação algébrica do seguinte modo: 

 

O indivíduo e a colectividade são as duas únicas expressões humanas do mundo social 
como o homem e a mulher são as duas únicas expressões humanas do mundo natural. 
E assim como a mulher e o homem estão condenados à fatalidade da sua única unidade 
comum, também acontece o mesmo, paralelamente, no mundo social com a colectividade e 
o indivíduo. 
São unicamente quatro as expressões da humanidade: o homem, a mulher, a colectividade e 
o indivíduo. Cada uma delas separadamente é o próprio isolamento, a autêntica solidão, a 
direcção proibida. E todas as quatro juntas são exactamente a direcção única. (Almada-
Negreiros, 1997: 765) 

                                                
* Este artigo é resultado da pesquisa que desenvolvi em Portugal, no período de 02 de Janeiro a 28 de 
Fevereiro de 2003, com uma Bolsa de Investigação concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian. Fui 
recebida, no Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pela Profa. 
Dra. Maria João Brilhante, que tem dado um apoio muito significativo ao meu trabalho. 
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É assim que, para Almada, o homem só pode experimentar a sensação de ser íntegro 
quando se relaciona com a mulher, que lhe aparece como projeção da anima necessária ao seu equilíbrio 
psíquico. Tanto para o homem quanto para a mulher, todavia, essa “unidade comum” impõe-se como 
“condenação” , como fado maldito1 a envolvê-los num relacionamento que é sempre dolorosamente 
conflituoso. É esta a idéia que norteia os sete quadros de Deseja-se mulher. 

No plano coletivo, “a Humanidade é o resultado da colaboração de cada um na elevação de 
todos” , como notou Duílio Colombini (1978: 111) a propósito do díptico teatral almadiano. O 
Protagonista da peça S.O.S. está convencido de que 
 

(...) temos a obrigação de ir arrancar à viva força cada habitante da terra do seio da sua 
miséria pessoal e ir pondo a todos, um por um, completamente li vres de todo o preconceito 
na colaboração geral da vida. Temos de colaborar todos em edificar a obra única por cima 
de todas as cabeças da Terra! (Almada-Negreiros, op. cit.: 540) 
 

É, pois, a mesma teoria acerca do indivíduo e da coletividade que se estabelece como 
denominador comum das duas peças e da conferência de Almada-Negreiros. Não por acaso, o segundo 
ato de S.O.S. foi li do pelo autor na mesma noite em que pronunciou a conferência Direcção única, em 
1932, na Associação Acadêmica de Coimbra. Quanto a Deseja-se mulher, já dissemos que o ideal, para 
Almada, seria apresentá-la ao público a par de S.O.S., em duas noites consecutivas. No entanto, aquela 
peça, escrita em 1928, só viria a ser integralmente editada em 1959 e representada, em Lisboa, em 1963. 
A dramaturgia almadiana vinha, com efeito, “situar-se à margem do mainstream teatral da época” 
(Oliveira, 1996: 119), afastando-se decididamente da tradição do teatro realista-naturali sta que ainda 
dominava os palcos portugueses nas quatro primeiras décadas do século XX. Era, portanto, previsível que 
o público e a crítica convencionais não a compreendessem. O que, todavia, não se justifica de maneira 
nenhuma é que até hoje tão pouco se tenha escrito sobre o teatro verdadeiramente moderno e espetacular 
de Almada-Negreiros.2 

 

Dentre as diversas leituras de Deseja-se mulher que o próprio Almada fez em casas 
particulares, para “vários companheiros e artistas” portugueses e espanhóis, com a finalidade declarada de 
“procurar fora do teatro profissional intérpretes (...)” (Almada-Negreiros, op. cit.: 528) para a sua peça, 
mereceu destaque do autor a que foi dirigida aos três diretores da revista Presença: José Régio, João 
Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro. Com efeito, o sexto quadro da peça viria a ser publicado, em 
Junho de 1933, no número 45 da revista modernista de Coimbra. E logo após a edição do texto integral 
em 1959, Gaspar Simões viria a manifestar-se sobre a peça nas páginas do li sboeta Diário de Notícias, 
aos 17 de Março de 1960. Ali o escritor e crítico presencista louvava o que na peça de Almada lhe parecia 
pura expressão de arte gestual e afirmava que, como espetáculo, Deseja-se mulher não seria mais que um 
bailado. Lamentava que a peça não correspondesse, “no plano do espírito, às virtualidades reveladas no 
plano visual” , e que a “ linguagem abstracta, cheia de subentendidos conceptuais, dos protagonistas” 
chegasse, “por vezes, a neutralizar a plástica frescura das suas atitudes” (Simões, 1985: 128). Noutros 

                                                
1 Se pela linguagem e pelo alcance das inovações formais a obra literária de Almada-Negreiros é mesmo 
revolucionária, de um ponto de vista ideológico não podemos deixar de acusar no pensamento almadiano 
uma mal disfarçada misoginia que, se já se insinua em Deseja-se mulher, se instala ainda mais 
sensivelmente nas entrelinhas de Antes de começar (e fiquemos, por enquanto, apenas com dois exemplos 
da dramaturgia de Almada). Quanto à sua teoria de uma coletividade que deve submeter-se a uma 
“direcção única”, não há como negar que ela se aproxima muito perigosamente do ideário nazi-fascista. 
2 Num ensaio que é dos mais penetrantes que já li sobre o teatro de Almada-Negreiros, Luiz Francisco 
Rebello (1994) chama a atenção para o fato de que, dentre os modernistas da geração de Orpheu, Almada 
foi o único que produziu um teatro verdadeiramente novo, liberto das matrizes do teatro oitocentista (seja 
das matrizes simbolistas que inspiraram O Marinheiro de Fernando Pessoa, seja das matrizes naturali stas 
que nortearam as duas peças − Amizade e Alma − que Mário de Sá-Carneiro compôs em parceria com 
Tomás Cabreira Júnior e com António Ponce de Leão, respectivamente). “(...) o único drama que Pessoa 
verdadeiramente criou” , diz Rebello, “ foi o ‘drama em gente, em vez de em actos’  consubstanciado na 
genial invenção dos heterônimos” (p. 135). E observa, justamente, que o que Pessoa “exprimiu 
literariamente, exprimiu-o Almada dramaturgicamente” (p. 136). 
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termos, Gaspar Simões considerava que Deseja-se mulher é literariamente falhada, como considerava, de 
resto, literariamente falhado todo o teatro de Almada-Negreiros. Em 1971 ele voltaria a dizer, nas páginas 
do mesmo Diário de Notícias, que “se Almada, como qualquer outro pintor que porventura tente o teatro 
(...), plasticamente triunfa sempre, literariamente poucas vezes” (ibid: 130). 

Mas se, a propósito de Deseja-se mulher, era razoável falar de “virtualidades reveladas no 
plano visual” , numa altura em que a peça ainda não se tinha realizado em palco, seria pelo menos 
precipitado defini-la tão categoricamente como bailado apenas, antes que as suas virtualidades cênicas 
tivessem sido experimentadas. Afinal, não estaria a linguagem abstrata de Almada servindo a “uma 
moderna re-teatralização do teatro“ (Oliveira, 1996: 115), conforme à orientação das vanguardas? Não 
seria essa linguagem proporcionalmente adequada à “prolixidade visualista” (ibid.: 125) da peça? Não 
estaria Almada a insurgir-se, também através da linguagem deliberadamente abstrata, contra as “ toneladas 
de reali smo importado para cima das tábuas”, uma vez que, para ele, “o maior estorvo para a 
representação da realidade é a presença da própria realidade” (Almada-Negreiros apud Rebello, 1994: 
135)? Não estaria, por fim, Gaspar Simões utili zando ainda parâmetros de teatro convencional para julgar 
a dramaturgia alternativa de Almada-Negreiros? Vejamos. 

 

Para falar justamente de Almada-Negreiros é necessário, antes de mais nada, repesar a sua 
figura como a “figura exemplar de artista total” (Reis, 1993: 18), que não empregou os seus dotes 
artísticos tão-somente na criação literária. Com efeito, Almada foi tão bom desenhista e pintor quanto foi 
poeta, romancista e dramaturgo. E, como bom pintor, concebeu o teatro como “escaparate das artes 
plásticas” (Almada-Negreiros, 1997: 1058), valorizando-o assim na sua mais ampla dimensão artística, 
como espetáculo complexo em que o texto se associa a outros diversos elementos expressivos: o ator, o 
cenário, a indumentária, a música, o canto, a dança, a mímica, a luz etc. Aliás, cumpre lembrar que 
Almada foi também ator, bailarino, coreógrafo, cenógrafo, figurinista e encenador, tendo chegado mesmo 
a confessar que “jamais seria capaz de mandar em teatro senão sobre o que fosse feito por mim, não só 
como autor, também como actor e como organizador do espectáculo” (Almada-Negreiros apud Rebello, 
op. cit: 143). É bem provável, portanto, que tenha sido ele o mais completo dramaturgo da Geração de 
Orpheu − muito mais que Fernando Pessoa, ainda que este criador de heterônimos fizesse questão de 
dizer, de si próprio, que era “essencialmente, por trás das máscaras involuntárias do poeta, do 
raciocinador e do que mais haja, dramaturgo” (Pessoa apud Rebello, op. cit: 135). 

A especial competência de Almada como homem de teatro em nada diminuía, entretanto, a 
sua competência literária. E se Gaspar Simões classificou pejorativamente como “abstracta” a linguagem 
de Deseja-se mulher foi, talvez, por não a ter compreendido na sua − passe o paradoxo − complicada 
simplicidade. Outros críticos, em contrapartida, louvaram justamente a “simplicidade e pureza total” 
dessa linguagem “repassada de extraordinário lirismo” (Cruz, 1983: 161), ou aplaudiram a “espantosa 
agilidade verbal” (Rebello, op. cit: 139) que a configura. Depois de Jorge de Sena ter notado que em 
Almada não há “solução de continuidade entre a linguagem expressamente do poema, a linguagem do 
ensaio e a linguagem de ficção” (Sena, 1988: 234), Luiz Francisco Rebello ponderou que é mesmo “essa 
dosagem, simultaneamente sábia e ingênua, de discursivismo racionalista e visionarismo lírico, de 
intelectuali smo abstractizante e primitivismo, de artificialismo esteticista e espontaneidade coloquial” 
(Rebello, op. cit: 139) que caracteriza o teatro de Almada-Negreiros. 

De fato, em Deseja-se mulher a linguagem é simples e coloquial, mas de uma simplicidade 
surpreendentemente densa e prenhe de subentendidos e formulações que freqüentemente a aproximam da 
linguagem ensaística. Contudo, a sua construção está fundamentada numa espécie de primitivismo que se 
revela nas sucessivas repetições que marcam sistematicamente a fala e os gestos das personagens, 
conferindo-lhes assim, a um só tempo, uma aparente ingenuidade quase infantil e um automatismo de 
seres artificiais ou conscientemente teatrais. É notável, a este respeito, a cena final do 4° quadro, que se 
passa no atelier de um modista e envolve principalmente três personagens − o modista, o manequim 
feminino que desfila com um vestido de noiva e a freguesa que pretende comprar o vestido: 

 

A MULHER VESTIDA DE NOIVA (Fixando um ponto no ar, fala consigo mesma.) − “Um mais 
um igual a um.”  
 
(A freguesa levanta-se da cadeira como uma mola e cai desamparada no chão. / A 
personagem olha alternadamente de modo mecânico a freguesa no chão e a mulher vestida 
de noiva no estrado.) 
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PERSONAGEM (Fixando a freguesa.)  Um copo d’água! (Fixando a mulher vestida de 
noiva.) O que é que a menina disse? (Fixando a freguesa.) Um copo d’água!! (Fixando a 
mulher vestida de noiva.) O que é que a menina disse? (Fixando a freguesa.) Um copo 
d’água!!!  
 

(...) 
 
PERSONAGEM    A menina está bêbeda ou é doida? 
A MULHER VESTIDA DE NOIVA  Bêbeda? (Começa a rasgar o vestido de noiva.) Doida?! 
(Fica quase completamente nua e espezinha os restos do vestido no chão.) Oiça lá! Porque 
saiu da sua terra? Por alguma coisa foi. Também lá não se fazem as coisas como você quer? 
Estrangeiro! (Apanha do chão os restos do vestido e fá-los em tiras.) 
PERSONAGEM  Selvagem! 
A MULHER VESTIDA DE NOIVA  Estrangeiro! (Avançam um para o outro.) 
PERSONAGEM  Selvagem!!  
A MULHER VESTIDA DE NOIVA  Estrangeiro!!  
PERSONAGEM  Sel – va- gem!!!  
A MULHER VESTIDA DE NOIVA  Es – tran – gei – ro!! ! (Almada-Negreiros, 1997: 512-3) 
 

Também no final do 5° quadro a repetição sistemática marca os gestos da mulher que, ora 
subindo ora descendo os degraus da escada da pensão em que se encontra, hesita em ir atrás do 
protagonista depois de ter tido com ele um desentendimento: 

 

ELA (Muito alto.)  Está tudo dito entre nós. 
 
(Força e consegue passagem. Sobe a escada e sai. Ele imóvel. / Entra um jovem casal. Vêm 
abraçados. Ele furta-lhe beijos e diz-lhe segredos ao ouvido. Ela aceita tudo mas faz-lhe 
sinal de estar ali gente. Ele de nada se importa. Sobem a escada. Ele a furtar-lhe beijos e 
com segredos ao ouvido, ela deixando-o fazer, mas com pudor de estar gente ali. Saem. 
Começa uma rádio num quarto. Subitamente, a personagem ficou imóvel, dirige-se para 
onde entrou em cena o jovem casal e sai. Acto contínuo aparece ao cimo da escada a 
mulher do princípio deste quadro. Desce precipitadamente e pára a meio de repente. 
Depois desce um degrau, e outro, e mais outro, e depois precipitadamente de novo até ao 
fim da escada. Pára no fim da escada. Sobe uns degraus lentamente. Pára e volta-se para 
onde a escada desce. Desce um degrau, volta-se e sobe três. Volta-se, desce uns degraus 
depressa, volta-se e sobe-os devagar. Agarra o corr imão com ambas as mãos. Deita a 
cabeça para trás. Depois atira-a para diante. Cai-lhe sobre as costas das mãos. Levanta-a 
com gesto de recuperar-se. Com ambas as mãos no corrimão ora sobe ora desce os 
degraus com ânimos opostos. Está a meio da escada. Entra em choro convulsivo, tapa os 
olhos com as mãos, sobe precipitadamente a escada e sai. Entra a criada. Vai fechar a luz 
na cena. Sai.) (ibid: 515-6) 
 

Por vezes as personagens trocam entre si as suas respectivas falas, de maneira que a mesma 
expressão verbal atribuída à personagem “A” se repete na boca da personagem “B” , como acontece no 
diálogo entre o protagonista e a jovem mulher sem nome por quem ele se apaixona, no 3° quadro: 

 

ELE  Faz-me o favor. Sabe dizer-me o nome deste sítio? 
ELA  Aqui não é sítio nenhum. 
ELE  É a primeira vez que estou em sítio nenhum. 
ELA  Para onde é que o senhor deseja ir? 
ELE  Para sítio nenhum. Vou de passeio. Ao acaso. Gosto de saber os nomes por onde 
ando. 
(...) 
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ELE  Uma mulher e um homem encontram-se pela primeira vez. O homem pergunta-lhe 
o nome do sítio onde estão. Ela responde-lhe: em sítio nenhum. 
ELA  “É a primeira vez que estou em sítio nenhum.”  
ELE  “P’ra onde é que o senhor deseja ir?”  
ELA  “P’ ra sítio nenhum. Vou de passeio. Ao acaso. Gosto de saber os nomes por onde 
ando.” (Almada-Negreiros, 1997: 505, 507) 
 

Essa troca momentânea de papéis insinua aquilo mesmo que todas as repetições de gestos e 
de palavras parecem querer insinuar nesta peça de Almada: a sobreposição das identidades de 
personagens que não têm nomes e que se nos revelam como autômatos ou como máscaras desdobráveis 
que se fundem e se refundem para representar, afinal, toda a humanidade nos seus atributos fundamentais. 
Não por acaso, já se tem notado que as personagens do teatro almadiano “são a transposição para o nosso 
tempo das máscaras da commedia dell ’arte (Rebello, 1994: 139). Só que, convém acrescentar, enquanto 
na commedia dell ’arte as máscaras são fixas − Arlequim é sempre Arlequim, Colombina é sempre 
Colombina, Pantaleão é sempre Pantaleão etc. −, em Almada elas são mutantes: derivando de uma relação 
dialética entre o “Eu” e o “Outro” , as identidades parecem estar sempre em construção, numa dinâmica 
infinita. 

Assim, a Vampa, única personagem nomeada na peça, confessa ter “vários nomes” e ser 
“uma p’ra cada pessoa” (Almada-Negreiros, op. cit: 498, 499). Prostituta numa boîte de nuit, 
convalescente de uma cirurgia que a deixou estéril , “vazia como uma casca d’ostra” ou como uma 
“caranguejola” (ibid: 497), ela é a alegoria viva do artificiali smo que sustenta as personagens 
desdobráveis, personagens-máscaras da galeria almadiana: clowns, arlequins, saltimbancos, bonecos, 
sereias etc. Na Vampa, a disponibili dade de “ser uma p’ra cada pessoa” sugere, em guisa de metateatro, 
uma reflexão sobre a questão mesma da representação. Também é muito sugestivo, de resto, o fato de ser 
ela a manequim/atriz que, no 4o quadro, surge a desfilar, vestida de noiva, sob o comando de um 
polivalente modista que, ao bater com uma “varinha no estrado as três pancadas de Molière” , tanto se 
caracteriza como “chefe de orquestra” (ibid: 509-10) quanto como encenador de teatro. 

O protagonista masculino, por sua vez, busca para si uma companhia feminina como se 
buscasse a sua própria imagem refletida num espelho.3 A mulher, imagem invertida, representa 
naturalmente o universo de valores opostos e complementares aos valores masculinos. É ela que lhe 
mostra a luz que iluminará o seu caminho, é a presença dela que provoca nele “o sentimento inédito que 
buscava”, sentimento que o deixa “transposto” e com a sensação de que todo o seu ser se multiplica “até 
aos confins do universo” (ibid: 522). Só depois de descobrir e dimensionar a sua própria individualidade é 
que ele se sentirá apto a dedicar-se à coletividade a que se refere no 6o quadro (“ ... a humanidade não é 
unidade senão com cada vocação: um igual a um mais um. Unidade igual a humanidade mais cada 
vocação” ). Mas em Almada − e aqui voltamos ao ponto que mais nos interessa − a questão da 
individualidade expõe-se sempre como processo: cada sujeito se redescobre novo a cada etapa do 
relacionamento dialético que estabelece com o “Outro” , de maneira que as identidades se vão construindo 
gradual e incessantemente diante do olhar perplexo do leitor/espectador. 

Em Deseja-se mulher, não é difícil i dentificar as etapas do processo de autognose do 
protagonista, que primeiramente se relaciona com a Vampa para depois se deixar seduzir pela jovem 
mulher sem nome que com ele contracena no 3o, no 5o e no 7o quadros. Tudo se passa como se a 
autognose não se processasse sem a fusão amorosa que se irá expressar simbolicamente, no encerramento 
da peça, na cena surrealista da bizarra família − o marinheiro, a sereia e a sereiazinha recém-nascida − 
que faz pose para um fotógrafo. 

Não há nada de novo, no entanto, em apontar o incessante processo de construção, 
desconstrução e reconstrução da identidade do indivíduo como tema predileto de toda a obra literária de 
Almada-Negreiros. Para o crítico de teatro, parecerá decerto mais interessante mostrar como este tema se 
expressa teatralmente, penetrando no conjunto dos elementos cênicos que constituem o espetáculo 
almadiano. No caso de Deseja-se mulher, é especialmente notável o potencial expressivo do cenário, 
constituído, em cada quadro, de símbolos muito sugestivos que acompanham, a par e passo, as etapas do 
processo de construção da identidade dos protagonistas. 

Assim é que, com o artifício de um biombo transparente, a boîte de nuit na qual se dá o 
primeiro encontro entre o protagonista e a Vampa se transforma, no fim do 1o quadro, numa “montra de 
loja de modas” em que só se vêem os dois protagonistas metamorfoseados, também eles, em “manequins 

                                                
3 Cumpre também lembrar, aliás, a relevância da presença feminina no processo de construção da 
identidade masculina de personagens da ficção narrativa de Almada, nomeadamente de A engomadeira e 
Nome de guerra. 
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de comércio em traje de bodas” (Almada-Negreiros, 1997: 500). Os elementos expressivos do enlace 
amoroso constituem uma série de estereótipos (o traje de bodas, a caixa de música, a casinha ensolarada, 
a ilusão de feli cidade “p’ra sempre” ) que demarcam o casamento como convenção ou como encenação da 
qual os noivos participam como “manequins”, intérpretes da máscara que lhes compete usar e ostentar 
como numa montra. 

Não é, todavia, nos lugares de ostentação e de atmosfera mundana (montra de loja de 
modas/boîte de nuit) que se irá consumar a identificação sugerida pela fórmula-mote desta peça de 
Almada: 1 + 1 = 1. É antes no espaço rústico de “uma casita isolada no campo” (ibid: 501), longe das 
soli citações da vida urbana, que o protagonista vai, no 2o quadro, buscar a realização amorosa na 
companhia da Vampa. O resgate da individualidade do sujeito é proporcional ao seu afastamento da 
coletividade.4 Não é à toa que, depois do fracasso do relacionamento com a Vampa, o novo encontro 
amoroso do protagonista, com a jovem mulher que entra em cena no 3o quadro, se dá num cenário muito 
mais visivelmente invadido pela rusticidade: de uma casa parcialmente construída ostentam-se apenas “as 
quatro paredes mestras”, que circundam uma árvore “exuberantemente frondosa”, nascida “no meio da 
edificação” (ibid: 505). Como símbolo de fertilidade, a árvore − que, é bom lembrar, ocupa o lugar central 
do palco − lança bons augúrios sobre a nova possibili dade de identificação do protagonista, que deseja 
espelhar-se na mulher. Enquanto a fusão não se reali za, entretanto, o espaço ocupado pelas “quatro 
paredes mestras de uma casa”, cujo material está “batido pelo tempo” (ibid: 505), apenas reflete, 
cenicamente, a incompletude ou a condição de construção inacabada que caracteriza essencialmente as 
personagens almadianas. 

Depois do 3o quadro, merece especial atenção a configuração do espaço nos quadros 4o e 7o 
. No 5o e no 6o quadros, o protagonista situa-se novamente em lugares coletivos que fazem romper a sua 
identificação com a mulher e, afinal, também consigo próprio: se no 5o quadro a ação se desenrola na 
“modesta pensão” em que ele acaba por abandonar a sua companheira, no 6o podemos vê-lo na rua 
movimentada de uma cidade estrangeira onde será abandonado, ele próprio, pelo seu Anjo da Guarda − 
“Ora sozinho ninguém vive. E eu pr’aqui sozinho atrás de ti: nem confidente, nem secretário, nem 
gerente, nadinha!... adeus! Governa-te sozinho”, diz-lhe o Anjo (ibid: 517). 

No 7o e último quadro da peça, voltamos a ver os protagonistas (o homem e a mulher) no 
mesmo cenário rústico do 3o quadro, na mesma casa inacabada, feita apenas de quatro paredes mestras 
batidas pelo tempo. Só que agora já não existe a promissora exuberância da árvore frondosa no meio da 
edificação. Falhou, mais uma vez, a tentativa de identificação das personagens, embora o protagonista 
admita ter ficado “transposto” , livre das “ leis de tempo e espaço” (ibid: 522) enquanto amou a sua 
companheira. A identificação amorosa/sexual é necessária, mas tende a ser superada, em Almada, por 
uma identificação humanitária do indivíduo com a coletividade: “Fiquei possuído por aquele sentimento 
que liga entre si todas as coisas e todas as pessoas, e não talvez duas pessoas apenas”, diz o protagonista 
pouco antes do encerramento da peça. Via de regra, as personagens de Almada-Negreiros não resistem à 
tentação da multiplicidade, do desdobramento; a ânsia de projeção do “Eu” no “Outro” é infinita e não se 
contenta senão com a pluralidade de várias máscaras, de vários “outros” a fazerem-se espelhos do “Eu” . 
Daí o encerramento da peça com a cena de farsa popular, circense, que lança mão do hibridismo da sereia 
e da sereiazinha recém-nascida − alegorias mais importantes desta peça − para sugerir a rede de 
identidades interpenetrantes e desdobráveis que Almada se compraz em tecer aqui e em toda a sua obra 
literária e artística. Daí também a compreensão do desejo de unidade (1 + 1 = 1) como tragédia − porque 
se, como é patente em Deseja-se mulher, a busca da unidade é incessante e se a relação entre o homem e a 
mulher é sempre dolorosamente confli tuosa e falível, então o lugar possível para a integralização plena do 
indivíduo é mesmo o da ficção, o do desdobramento em múltiplas máscaras. 

É neste ponto que cumpre falar da estratégica configuração espacial do 4o quadro, que 
apresenta o seguinte cenário: 

 

(Uma sala com a metade para o fundo elevada em estrado./ Cadeiras no primeiro plano, 
de costas para o público. Entre o estrado e as cadeiras uma personagem de costas para o 
público. Uma varinha na mão, à laia de batuta de chefe de orquestra. Bate com a varinha 
no estrado as três pancadas de Molière./Aparece sobre o estrado uma linda mulher com 
imponente vestido de grande gala. Avança solene até ao fim do estrado e do mesmo modo 
volta a sair de cena./A personagem bate repetidamente com a varinha no estrado.) 
(Almada-Negreiros, 1997: 509-10) 

                                                
4 Esta mesma questão ganha também especial destaque no teatro de um outro representante do 
modernismo português, este ainda muito menos conhecido, como dramaturgo, do que Almada-Negreiros: 
Branquinho da Fonseca (veja-se principalmente “A grande estrela”, peça publicada em 1939). 
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Estamos, evidentemente, diante do teatro dentro do teatro. A elevação de metade da sala à 
maneira de estrado sugere uma representação metateatral do próprio palco, onde desfilará, vestindo um 
traje de noiva, a manequim/atriz dirigida pela personagem que traz a batuta na mão (e que evoca, assim, o 
corifeu e as origens mesmas do teatro). À laia de público espectador − que se vem juntar aos espectadores 
reais da peça − surgirá, também neste quadro, a jovem mulher sem nome que aqui desempenha o papel de 
freguesa interessada em comprar o vestido de noiva exibido pelo manequim. E curioso é que, somente 
neste lugar polimorfo, que assimila atributos de passarela de modas, de orquestra e de palco teatral 
propriamente dito, conseguem encontrar-se as três personagens principais: a Vampa, mascarada de 
manequim, a mulher sem nome, disfarçada como freguesa de loja de modas, e o protagonista, que quase 
não se deixa reconhecer porque aparece proteicamente travestido de figurinista, de maestro e de 
encenador (o artista total, enfim, que o próprio Almada desejava ser). Neste lugar de ficção em que as 
identidades se potencializam, desdobram-se, todas as formas e todos os sonhos tornam-se possíveis: 

 

Não pense agora em si, menina. Tem o resto do dia e a noite toda p’ras suas misérias. 
Agora a menina é uma grande senhora. A senhora do maior homem do Mundo. A quinta 
essência da mulher! Um minuto, caramba! Um minutinho só. Adiante. 
Festa: um, dois, três. 
Pompa: um, dois, três. 
Mili onária: um, dois, três. 
Grande gala: um, dois, três. 
Triunfo: um, dois, três. 
Glória: um, dois, três. (ibid: 511) 
 

Decerto não será mera coincidência que a alegoria do teatro se apresente justamente no 4o 
quadro − o quadro central desta peça em 7 quadros. É nas artes em geral, e na arte dramática em 
particular, que Almada-Negreiros deposita toda a sua esperança5 na integração plena do homem a si 
mesmo e à Humanidade. 

 

RESUMO: Este trabalho pretende abordar uma parte da dramaturgia do modernista português Almada-
Negreiros. Trata-se de destacar o que parece estar nos fundamentos da temática e mesmo dos mecanismos 
formais de todo o teatro de Almada: um incessante processo de construção, desconstrução e reconstrução 
da identidade dos seus protagonistas. Com o intento de mostrar como este tema se expressa teatralmente, 
penetrando no conjunto dos elementos cênicos que constituem o espetáculo almadiano, dedicamo-nos à 
leitura interpretativa da peça Deseja-se mulher, onde é especialmente notável o potencial expressivo do 
cenário, constituído, em cada quadro, de símbolos muito sugestivos que acompanham, a par e passo, as 
etapas do processo de construção da identidade das personagens. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro português; teatro moderno; Almada Negreiros; identidade; cenário. 
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ABSTRACT:  This work propounds a reflection abaut the book “ Peregrinação de Barnabé das Índias” , 
by Mário Claudio, basing on Linda Hutcheon’s and Eduardo Lourenço’s studies, among other 
researchers of this subject, aiming to trace a parallel l ine between the literary discourse and the 
historical discourse. 
 
KEYWORDS: story, discourse and metafiction 
 
 

    Quem descobriu afinal essas Índias? 
 

Retirado das páginas do li vro de Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, este 
questionamento, feito por Vasco da Gama ao grumete Barnabé, serve para rever e reescrever a história de 
Portugal em seu momento mais alto, o da Expansão, aquele sobre o qual se forjou a idéia do “esplendor  
português”.  

Publicado em 1998, o romance tem por base a viagem de Vasco da gama à Índia. A história 
é contada a duas vozes: a do grande navegador português e a do grumete Barnabé. A narrativa inicia-se 
com dois velhos no inverno de 1519 rememorando a viagem à Índia e analisando o percurso de ambos 
que, embora diferente durante toda existência, têm em comum a velhice, a ausência de glória e a vida 
obscura que cabe aos agentes do grande feito, almirante e grumete, dois velhos no inverno. 

O romance não é um relato cronológico da vida do navegador português e nem da sua 
primeira viagem à Índia, para isso há os li vros de História. Peregrinação de Barnabé das Índias é uma 
narrativa heterodoxa que escapa às convenções aceitas pela tradição e pela investigação histórica. É antes, 
uma tentativa de “saber de quem é a história que sobrevive” ou ainda “ de quem é a verdade que se conta” 
( Hutcheon 1991:159 ). Assim, a representação ficcional criada por Mário Cláudio aponta para outras 
verdades do mundo real que ficaram nos “ silêncios da história.”  Verdade como a dos judeus que foram 
da história “expulsos e nela perseguidos, da memória dela apagados e literalmente exorcizados” ( Bebiano 
1999: 1 ). O li vro narra a inglória de vivências sofridas pelos “cristãos novos “ em finais do século XV e 
início do XVI. É uma anti-épica que descortina a desventura do grumete Barnabé, judeu converso pela 
força das circunstâncias, numa tentativa de desconstruir a história das navegações bem como seus mitos, 
para reconstruí-la num outro contexto que, se não explica cria uma outra via de leitura. Seguindo uma 
tendência moderna, o romance desloca o olhar que conta a história para a ótica do subalterno, daquele que 
é subjugado pelo poder e que sempre foi esquecido pelo olhar do alto. 

Como romancista contemporâneo, Mário Cláudio cria um diálogo entre ficção e história 
numa reinvenção do tempo inscrito entre os muros da vida e da memória de dois velhos no inverno. Tudo 
que se refere a Vasco da Gama, personagem real e importante na história portuguesa, é simples hipótese e 
insinuação num jogo de mostra-esconde com o leitor e com os “silêncios da história” que assim se afirma 
impossível conhecer e “ imprudente averiguar” . Ao contrário do Almirante, todas as referências feitas  
sobre o grumete Barnabé, personagem menor e imaginada, é afirmação. È ele o ponto de partida para uma 
outra verdade que avança na contramão e abala as estratégias conformadoras de identidades porque se 
insere na história dos portugueses, tornando-a também história de judeus ( Abelha 2000, p. 3 ). 

O romance tece viagens históricas e ficcionais através de um sujeito da enunciação que se 
torna fluído à medida que a narrativa avança. Ora são os narradores intradiegéticos, Barnabé e Vasco da 
Gama, que descrevem o que lhes vai no interior; ora é o narrador extradiegético que redistribui os papéis, 
dando-nos a impressão de que é a si mesma que a história sucede. Narra-se portanto o tempo de uma 
viagem histórica e real, e uma outra provocada pela memória. Espaços externos e internos se cruzam e os 
dois velhos no inverno vão descortinando paulatinamente suas viagens. 

É no Alentejo coberto de neve que se nos apresenta um Vasco da Gama tresloucado, 
assolado por terrores, perseguido em sonhos por uma hidra que é ao mesmo tempo uma répli ca do 
Adamastor e um monstro alojado no “subterrâneo de si mesmo” . Simbolicamente a hidra é a figuração 
dos vícios múltiplos e o fato de permanecer viva na velhice de Vasco é porque a vaidade ainda não foi 
dominada. O navegador reconhece que “ morreria sem absolvição e que o arrebataria a hidra, quando 
expirasse, e de que lhe penetraria ela na pedra da tumba, a pacientemente lhe desfibrar o corpo” ( Cláudio 
1998, p.39 ). Longe de um heróico Vasco da Gama, surge-nos uma figura simplesmente humana e 
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medrosa que sofre a perda do irmão e que não consegue fazer sua viagem interior, aquela que lhe traria 
absolvição. Mais preocupado com suas rendas de homem rico ou com certos comportamentos dos homens 
de marinhagem, Vasco prefere fugir de si mesmo. 

À memória da infância contrapõe-se à realidade da velhice e a alforreca de Sines 
transforma-se na “terrífica hidra” de Évora. É nesse dualismo, infância/velhice, que repousa a dialética da 
vida e onde está o poder de ser uma evolução criadora ou uma involução desastrosa. Vasco está apto à 
viagem da vã cobiça, viagem histórica, política; no entanto falta-lhe a sabedoria para ser um verdadeiro 
herói e realizar a viagem  aos subterrâneos do ser, por isso ele precisa atravessar o deserto de maneira 
solitária e amedrontadora. Essa travessia inicia-se na velhice quando o navegador português experimenta 
as agonias da incerteza e a angústia pela iminência da morte sem perspectivas de salvação.  

No primeiro capítulo do romance, intitulado As neves, o velho navegador rememora o 
passado “enquanto o nevão vai caindo do lado de fora do vidro” ( Cláudio 1998, p.17 ).  Símbolo do 
indeterminado, a neve representa a fase que o navegador atravessa, “quando as formas antigas que estão 
desaparecendo ainda não foram substituídas por formas novas precisas” ( Chevalier 1999, p.634 ). É o 
período transitório entre dois estados: Sines X Évora / infância X velhice. E é com letargia que ele 
atravessa esse momento, considerado o “deserto para onde a história o arremessou” ( Cláudio 1998, p. 14 
). Os anos que o grande navegador português passa esquecido da corte e também da história, servem para 
ele mergulhar em suas memórias,  em busca do que foi, embora confesse: “nunca refletindo de qualquer 
maneira no objeto de meus actos” ( Cláudio 1998, p.207).  

Povoado de demônios e de imagens diabólicas, que precisam ser exorcizadas, o deserto do 
Gama está envolto pela neve, assim como todas as coisas que ainda não foram determinadas. Mas  a ela 
precede sempre as revelações importantes, por isso  cessa no momento em que o grumete Barnabé visita o 
velho Almirante.  
 

Espantou-se Vasco do discursante, apoiado ao cajado de andarilho, erecto junto á fonte do 
claustrim, alheio aos flocos que lhe esfarelavam pelos andrajos, conformando um profeta de 
alguma bíblia iluminada. (...) E havendo por completo cessado de nevar, desprendia-se dos 
galhos por detrás dele as laranjas, [ símbolo do que vai nascer ] fatigadas de demora de tão 
magoada invernia. (  p. 43 ) 

 

Quando o “ infeli z vagabundo” pede para que o navegador o reconheça, é na verdade um 
pedido daqueles que ficaram nos “silêncios da história,” numa tentativa de diálogo com aquele que 
constitui a imagem centralizadora e sobre a qual o império português “forjou”  sua identidade 
 

Pois não vos alembreis de mim, senhor, afirmai-vos nesta cara e esgravatai na memória que  
vos assiste, de tanto e tanto que decorreu, e percorrei os caminhos e os atalhos que 
desembocam no passado, e escutai este que vos interpela. (  p. 42 ) 

 

E é assim, como revelação e questionamento, que os judeus, através do grumete Barnabé, 
surgem  na representação ficcional de Mário Cláudio, abrindo a possibili dade de ler Portugal no diálogo 
que se constrói com a margem. 
 

No romance contemporâneo, os protagonistas podem ser tudo, menos tipos propriamente 
ditos: “são os excêntricos, marginalizados, as figuras periféricas”,  ( Hutcheon 1991, p. 152 ) como o 
grumete Barnabé que viaja na São Rafael, a nau de Paulo da Gama. No li vro de Mário Cláudio, Vasco é o 
protagonista óbvio, mas o papel principal é desse grumete judeu, anti-herói, pobre diabo anônimo que faz 
história sem querer, por isso sua trajetória é outra. Diferentemente de Vasco da Gama, Barnabé é uma 
representação ficcional, cuja história aponta para outras verdades do mundo real. Nascido em Ucanha 
numa família judia, ou melhor, mais ou menos convertida, passou sua infância numa aldeia junto ao 
conselho de Lamego, às margens do rio Varosa. Quando menino roubava maçãs dos frades cistercienses 
do Convento de Santa Maria de Salzedas, aos 16 anos parte para Lamego a trabalhar na oficina de um 
primo de sua mãe, Joseph, um  sapateiro, profeta e prestamista que acaba expulsando-o de casa ao 
descobrir que lhe engravidara a filha Revocata. Parte, então para Lisboa onde leva uma vida de 
vagabundo até ser escolhido para integrar a tripulação da armada prestes a zarpar para a Índia.    
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Quando Barnabé chega à Lisboa, os judeus estavam sendo expulsos, perseguidos e forçados 
a se converterem ao cristianismo por uma determinação do rei D. Manuel, cujas negociações 
matrimoniais com a filha dos Reis Católi cos  o obrigara a promulgar o édito de expulsão de todos os 
judeus, a que foram agregados os mouros,   até fins de outubro de 1497, sob pena de morte e de confisco 
de bens. Não se tratava porém de uma situação isenta de conseqüências para a estrutura social lusitana, 
uma vez que do ponto de vista demográfico, cultural e político, a participação dos judeus em Portugal era 
muito significativa. Em 1497 havia aproximadamente 136 comunas judias, somando cerca de 30 mil 
judeus apenas em Portugal. Nessa mesma época, aqueles que fugiam da Inquisição espanhola, como 
Abrãao Zacuto, Joseph Vizinho dentre outros, podem ter levado esse número a dobrar, fazendo com que o 
total de judeus atingisse cerca de 6 % da população portuguesa que no prelúdio do século XVI contava 
com 1 milhão de habitantes. Levando em consideração todos esses dados, o rei, que cedera às pressões da 
Espanha, resolve mantê-los no reino, nem que,  para isso, os forçasse ao batismo contra toda lei natural e 
canônica. 

Obedecendo às determinações do rei, Barnabé “ mudara-se em cristão desde pouco depois 
de ter chegado à Lisboa,” ( Cláudio 1998, p. 76 )  sem, no entanto, abandonar a fé de seus pais, como se 
vê nas orações em hebraico a que se recolhe nos momentos de afli ção: 
 

Proveniente dos serões da infância aldeã, tão longínquo e tão próximo que se tornava 
necessário perdê-lo antes de se fruir da benção de o reviver, aflorou-lhe um murmúrio, e eis 
que irreprimivelmente se deitou o infeli z a recitar, ‘hodou ladonaye ki tob, ki leolam hasdo, 
yodou ladonái hasdo vénifleotav libuné adam’  (  p. 172 ). 

 

O grumete, converso apenas pela força das circunstâncias, jamais deixou de se sentir judeu 
e quando, durante a viagem, após uma prédica Paulo da Gama exorta a fé em Deus, reflete: 
 

E em Iahvé, e em Sua grandeza, estribava em meu credo autêntico, e nem via porque 
demasiado diverso fosse esse catecismo daquele em que me tinha criado os meus paizinhos 
(... ) e assistia-me nos intervalos de tão amorosa alegria o desafogo que sempre as lágrimas 
representam, e sem mover os beiços suavemente murmurava: ‘ o Céu foi feito com palavras 
de Iahvé, e Seu exército com o sopro da sua boca. (  p. 142 ) 

 

Essa reafirmação do judaísmo ocorre também no episódio em que pedinte e vagabundo, 
sem riqueza nem glória, regressado da Índia, o judeu serve de modelo ao pintor Gaspar Vaz para a figura 
de São Pedro, no quadro do mosteiro de São João de Tarouca: 
 

E acolá, e debaixo de um balaquino, se acomodava em seu trono o sumo pontífice Pedro, e 
na benção da Cristandade erigia os dedos da calejada mão direita, e a tiara de pegureiro do 
rebanho do nazareno lhe descia as sobrancelhas, e não surgia quem identificasse o que em 
Ucanha fora nado, filho das filhas de Abraão, á doutrina do carpinteiro fingidamente 
convertido (  p. 142 ). 

 

Este São Pedro, chefe da igreja do carpinteiro, modelado num daqueles que a doutrina 
perseguiu por culpa do “amaldiçoado e milhafre D. João II ,” bem como do “gabarola D. Manoel,” 
representa a fundação de uma nova fé que não é sectária, como a da Igreja Católi ca que não estabelece 
pontes com outras religiões que aparecem no livro. A fé de Barnabé é ecumênica, assim como a dos 
mouros, irmãos na sorte, detentores de uma civil ização exemplar e muito tolerantes com as outras 
religiões. Ao conhecê-los, o grumete encanta-se com  a  claridade das mesquitas, ao tempo em que 
constata a existência de adeptos de variadas religiões que não entram em confronto, e entre si se toleram 
como herdeiros descendentes de uma única entidade que os tinha criado.  
 

E pensava Barnabé em seu foro interior que de idêntico modo se deveriam comportar os que 
obedeciam ao Papa, e que, se em termos tais não actuavam, o que transformava em motivo 
de constante calamidade, bom seria que se adaptassem a procedimento melhor. (  p. 184 ) 
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Ao perceber que o sectarismo da Igreja Católi ca é o responsável pela perseguição e 
“violência” contra os seus, Barnabé distancia-se do discurso religioso oficial dos navegadores e cada vez 
mais busca seu Deus,  fazendo as orações que aprendeu na infância, em segredo, e de modo silencioso, 
certamente como outros conversos que também estavam na armada e  partiram para a Índia em 1497.  

Ao longo da viagem, Barnabé vai crescendo interiormente, ao passo que segue os conselhos 
do seu amigo André Mendes que morrera afogado na infância e que , ao aparecer-lhe, revela as futuras 
viagens: 
 

E firma-te bem nas maravilhas que o compõem, [ o Mundo ] ás quais claramente divisarás 
na pureza do teu coração, pois que superiores aos da vista da carne se hão de denunciar os 
prodígios que alcançar a vista do espírito (... ) e quando embarcares na tua nau das Índias, já 
nela, e desde o princípio do Universo, terás tu embarcado, e volta a ti ... ( p. 98 ) 

 

A viagem interior da qual fala seu amigo, começa a partir das primeiras profecias de seu 
primo Joseph:  
 

Tão seguro como ser eu Joseph de Lamego e sapateiro, e venerar a arca desaparecida onde 
se depositavam as tábuas da Lei, te juro, Barnabé, que haverás de copiar os nossos que se 
libertaram do cativeiro do Egito, e como eles, e para além do medo, e sem que a morte te 
assuste, intacto atravessarás as soerguidas vagas da imensidão dos mares. ( p. 80 ) 

 

É daí que começa a surgir uma infinidade de sinais que vão anunciando as transformações 
interiores do protagonista que parece seguir, passo a passo, um percurso há muito consagrado nas 
múltiplas tradições gnósticas. Atravessando o momento crítico, quando contrai doença venérea, Barnabé 
sofre várias mortes místicas, até desembocar numa espécie de beatitude paraclética. 
 

Seguro se considerava o de Ucanha de ter atravessado, conforme Joseph, seu, primo, lhe 
vaticinara, o mar ( sic ) Vermelho que se patenteia a determinado passo do percurso do ser 
humano. E como os que do Egito haviam largado, buscando o que se lhes prometera, 
tinham bebido os da frota a água que sai da rocha, e comido o maná que, originado na 
firmeza do ânimo e na dádiva do coração, constitui abençoado alimento da alma. ( p. 202   ) 

 

Desde o primeiro encontro, Joseph coloca Barnabé a nível de seus antepassados que 
atravessaram a pé o Mar Vermelho em busca da pátria que lhes foi prometida. Por isso, toda sua trajetória 
é o que se chama, em termos religiosos, uma metanóia, ou seja uma transformação completa da 
personalidade em que se converte aos fundamentos da sua própria crença que nunca havia abandonado. 
Assim como disse André Mendes, Barnabé volta a si mesmo, fazendo a difícil viagem aos subterrâneos 
de seu próprio ser e “ de lá extraindo a paz que vale pelo que oferece, e não pelo que recebe” ( Cláudio 
1998, p.201 ).  

Além de representar a inclusão dos judeus na história e na genealogia da nação portuguesa, 
o personagem ficcional de Mário Cláudio  representa uma viagem ás “Índias que  estão dentro de cada 
um” ( Abelha 2000, p. 1 ) porque  há sempre um motor espiritual que aspira encontrar a cidade interior. 
Por isso a descoberta física tem pouca importância para Barnabé, uma vez que a Calecute real fica aquém 
cidade sonhada.  

Da viagem nada ficou, apenas dois velhos no inverno,  e os farrapos da memória, aos quais 
Almirante e grumete recorrem na tentativa de não mais se sentirem estrangeiros dentro de si e também de 
colocarem-se diante do seu tempo, a fim de indagar e questionar da história portuguesa sua verdadeira 
identidade. 

A resposta à questão inicial proposta na epígrafe desse texto é dada pelo próprio Vasco da 
Gama quando reencontra o grumete Barnabé: 
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E afoitou-se a perguntar ao nômade o que não conseguira entender como lhe houvesse 
ocorrido, e que surpreendentemente assim formulava: (...) ‘ quem descobriu, dize tu, quem 
descobriu afinal essas Índias?’ (...) Deixou cair Barnabé o gangrenado capote em que se 
agasalhava (...) sentiu nos cabelos encanecidos, e a roufenha voz que estas coisas lhe 
murmurava: ‘ Deus te abençoe, meu rapaz, que foste tu, e mais ninguém, quem essas Índias 
na verdade descobriu.’ ( p. 278 ) 

 

RESUMO: Este trabalho pretende uma reflexão sobre o livro “ Peregrinação de Barnabé das Índias” ,  
de Mário Cláudio, partindo dos estudos de Linda Hutcheon, Eduardo Lourenço, dentre outros estudiosos 
do assunto,  objetivando traçar uma linha paralela entre o discurso literário e o discurso histórico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: história, discurso e metaficção. 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
ABELHA, Maria Tereza. A peregrinação Iniciática de Barnabé das Índias. s.l, [ 2000 ]  7 p. 
BEBIANO, Adriana. ( 1999 ) A peregrinação de Barnabé das Índias. http:// www. Ipn.pt/ 

opsis/Litera/letras/recen022.html. 
CLÀUDIO, Mário. Peregrinação de Barnabé das Índias.2ª ed. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1998. 
CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos. (Trad.) Vera da Costa et al. 13. ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1999. 
COELHO, Antonio Borges. Judeus e cristão: novos portugueses – séculos XVI e XVII. http://www.  

Cncdp.pt/oceanos/n29/artigos/coelho/coelho.html. 
HUTCHEON, Linda. Metaficção historiográfica: “o passatempo do tempo passado” . In. Poética do Pós-

Modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1991.p. 141-62. 
MACHADO, José Leon. ( 1998 ) Peregrinação de Barnabé das Índias de Mário Cláudio. http:// www.  

Ipn.pt/literatura/letras/recen 022.html. 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (893-899) 
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ABSTRACT:  The present study discusses some similarities between two books written by Mário de Sá-Carneiro: 
A confissão de Lúcio and A loucura. Taking in consideration these similarities, it was analysed  the constant 
movement in direction to the other, a predominant feature in the works of the Portuguese writer. As a possible 
dialogue with the imaginary, the work of Gilbert Durand and his chart of  regimes or polarities classified in 
nocturnal and diurnal are contemplated. Therefore, it is understood that the structure of the imaginary in Mário 
de Sá-Carneiro is a moving form as well as we consider the characters as misapprehensive. Regarding these 
possible ways to understand his works, it was necessary to cover them without transgressing the imaginary 
conveyed. 
 
KEY WORDS: antithesis; the other; death; madness; imaginary. 
 
 

Ao triunfo maior, avante pois! 
O meu destino é outro-é alto e é raro. 

Unicamente custa muito caro: 
A tristeza de nunca sermos dois...(Sá-carneiro, 

1953:p.54) 
 

O imaginário e as figuras simbólicas utilizadas pelo escritor português Mário de Sá-Carneiro 
fogem a qualquer convenção imposta. Não permitem ao leitor uma leitura ou análise definido em normas ou 
padrões pré-estabelecidos. A lógica cartesiana é posta de lado para transparecer uma ficção que interroga e 
questiona os valores do cotidiano. Qualquer tentativa do leitor em buscar nesta ficção imagens que possuam 
como referencial a realidade é frustrada.  

A narrativa não possui o interesse  em transformar-se em realidade, mas sim em provocar, em 
espantar e quebrar qualquer ordem de expectativa do leitor. Qualquer intenção do leitor em encontrar nas obras 
ficcionais de Sá -Carneiro uma referência com a realidade é posta de lado, pois a ficção não segue um padrão 
linear.   

Segundo Miranda (1991:p.8) a influência da Sá -Carneiro e de Fernando Pessoa, cada um à sua 
maneira, traçam uma nova percepção sobre a relação dos indivíduos entre si.  

 
Enquanto Fernando Pessoa se estende e se entende por uma horizontalidade povoada pela 

heteronímia (por sua vez delimitada e passível de viagem/visita, remediando o tédio e atingindo o 
esquecimento ou a diversão de si), Mário de Sá-Carneiro vertiginou-se numa verticalidade (ânsia de ascensão), 
construindo a golpes uma árvore cujo tronco é possível vê-lo semear e trepar, embora esse tronco acabe por se 
dispersar em galhos flutuantes... 

Nas novelas de Sá-Carneiro este movimento em busca de uma realidade tangível é deformada 
pelo grotesco, pelo bizarro, pela invenção de mundos que nem de perto lembram o real. Contudo o sujeito 
oprimido, angustiado que aparece em suas narrativas  muito concerne com o homem do século XXI, porém ,o 
movimento representativo para explicar o homem atual difere do que encontramos na obra do poeta português. 
O autor não está preocupado em explicar o homem, mas sim, em questionar seus valores, a convenção imposta e 
seguida como padrão, e enfim, o símbolo socialmente criado do  homem, como um produto acabado em si.  

Em seu livro Confissões de Lúcio Sá-Carneiro desde a epígrafe inicial de seu livro brinca com a 
questão da identidade de seus personagens utilizando versos do poema Alheamento de Fernando Pessoa. “... 
assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós sabendo bem se o outro não era ele próprio, se o incerto 
outro viveria...”  

O constante balanço entre um ‘eu’ em direção ao ‘outro’, sugere o movimento pendular, em que 
não se define uma identidade para os seus personagens.  

Nas confissões nos deparamos com um personagem que confessa um crime que não cometeu e 
comenta no prefácio que não esta escrevendo uma novela, e sim relatando fatos. Em um primeiro momento, o 
personagem busca pactuar com o leitor de que aquilo que está escrito é uma verdade, por mais inverossímil que 
se apresente.  Assim, ele inicia um processo de apresentação de seu círculo de amigos. O movimento em relação 
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ao ‘outro’, ocorre com outros personagens como no amigo apresentado como Gervásio Vila-Nova,  como 
comenta Lúcio: 

 

De resto, era outro traço característico em Gervásio: construir as individualidades 
como lhe agradava que fossem, e não as ver como realmente eram. Se lhe apresentavam uma 
criatura com a qual, por qualquer motivo, simpatizava- logo lhe atribuía opiniões, modos de ser 
do seu agrado; embora, em verdade, a personagem fosse a antítese disso tudo. É claro que um dia 
chegava a desilusão. Entretanto, longo tempo ele tinha a força de sustentar o encanto... ( Sá-
Carneiro, 1985:p.69) 
 

O amigo Gervásio é quem lhe apresenta Ricardo Reis, de forma que a amizade entre Lúcio e 
Ricardo se estreita muito pelas afinidades intelectuais. Ambos artistas, porém insatisfeitos com a vida. A relação 
destes personagens com o tédio criado pela banalidade rotineira é quebrado através  da oposição de imagens, ou 
pela bipartição  do personagem em polaridades feminina e masculina que podem servir como ponte entre o ‘eu’ 
e o ‘outro’. Configurando as relações na narrativa como incertas,  bizarras,  grotescas,  anormais mas que são 
fundamentais na constituição de um movimento que busca no outro a completude. Porém, que  não se mantém 
pelo descompasso com o cotidiano, pelos sentimentos mesquinhos encontrados na relação com o ‘outro’.  

 

...não posso ser amigo de ninguém...Não proteste...Eu não sou seu amigo. Nunca 
soube ter afectos ( já lhe contei), apenas ternuras. A amizade máxima, para mim, traduzir-se-ia 
unicamente pela maior ternura. E uma ternura trás sempre consigo um desejo caricioso: um 
desejo de beijar... de estreitar... Enfim: possuir! Ora eu, só depois de satisfazer os meus desejos, 
posso realmente sentir aquilo  que os provocou. A verdade, por conseqüência, é que as minhas 
próprias ternuras, nunca as senti, apenas as adivinhei. Para as sentir, isto é, para ser amigo de 
alguém ( visto que em mim a ternura equivale à amizade) forçoso me seria antes possuir quem a 
estivesse, ou mulher ou homem. ( Sá-Carneiro, 1985:p. 89) 
 

Ao se casar com Marta, Ricardo estabelece uma ponte entre ele e seus amigos íntimos. Marta 
amante de Lúcio, de Raul Vilar, Narciso do Amaral, e outros amigos de Ricardo, procurava nestes o afeto que o 
marido só poderia sentir na posse carnal do outro. Porém o ciúme de Lúcio, e a obsessão pela mulher do amigo, 
um tanto estranha, por não possuir história, identidade, mas que lhe despertava desejo, asco, amor e ódio. 
Sentimentos antitéticos que por sua vez partiram da criação de uma única pessoa Ricardo de Loureiro que ao 
eliminá-la se suicida.  

Segundo Alberto Augusto Miranda, no artigo Mário de Sá-Carneiro: o menino que nunca foi 
homem, “Mário de Sá-Carneiro é o grande cultor do quase nas suas variantes subjectivistas enquanto sonho e 
ambição.” Acrescento as palavras de Miranda, “sonho” pela criação de mundos simbólicos,  que só existem na 
realidade ficcional dos personagens e do poeta, enquanto escritor.  Enquanto a “ambição” se sujeita  ao desejo 
dos personagens de que a idealidade do universo criado fosse real,  como uma forma tangível de um mundo 
regido por leis extra-sensoriais, as quais permitem um caminhar sem barreiras na apreensão do outro. Como 
afirma Miranda (1991: p.8) 

 

(...) Mário de Sá-Carneiro encarará o Outro como outro e estabelecerá 
definitivamente o Outro como um duplo que decorre paralelo à duplicidade das suas sensações. 
Sendo em simultâneo, homem e mulher, o Outro se realiza a plenitude que a realidade desmente. 
Temos assim que a escrita, mais do que instrumentos catalíticos ou imberbe exorcismo, aparece 
antes como uma projecção em que as correntes do imaginário, pela sua ductilidade, favorecem a 
acção de uma consciência livre de espartilhos sociais  e convencionais. 
 

Os personagens transcendem a banalidade do cotidiano, do tédio que sobrepujam a realidade 
ficcional. Para então o personagem Lúcio afirmar: “O meu espírito adaptara-se ao mistério – e esse mistério ia 
ser a armadura, a chama e o rastro de ouro da minha vida...”(Sá  Carneiro, 1985,p.99) 

O autor e seus personagens não pretendem explicar o mundo que os cerca, pelo contrário a 
indagação a dúvida permeiam e obscurecem as novelas. Não há elementos que conduzam ao leitor a certezas na 
leitura de obras como A Confissão de Lúcio e A loucura. A relação dos personagens, entre si e  com o mundo, 
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apresentado nas obras, são lábeis, escorregadias. Não há como circunscrevê-los a normas, ou formas fixas, pois 
sua estrutura é movemente. Ao leitor mais experiente cabe depreender que a busca dos personagens nestas obras 
é em relação ao outro. 

A busca incansável pelo outro não só tange as relações sociais, como as modifica  pelo elemento 
fantástico inserido na obra.  

Na novela a Loucura de Sá-Carneiro o personagem novamente é um artista que não se encaixa 
em um padrão social, prefere a solidão e a companhia de suas esculturas, do que a de outro. A trágica história de 
Raul é contada por um amigo. Por ser um depoimento de alguém próximo, a sua tentativa é pactuar com o leitor 
como um testemunho verídico, e assim desfazer as maledicências sobre a morte do escultor. “Devo assim 
declarar que estas páginas visam também a desfazer as estúpidas fantasias que se propalaram sobre os motivos 
que teriam conduzido o jovem artista ao seu ato de desespero. ”(Sá-Carneiro, 1997:p.11) 

Raul amante das esculturas e não das pessoas ao ir a uma festa com o amigo, se apaixona por 
Marcela que se torna sua esposa. Como prova de uma amor maior Raul sugere que ambos se matem para então 
provar a transcendência do amor. Como ela não aceita, certa noite ele propõe  a esposa lançar-lhe vitríolo no 
rosto. A sua explicação foi de que: 

 

Vou te convencer da grandeza sobre-humana do meu amor!...Escuta-me não se ama uma 
velha...uma criatura enferma...uma criatura disforme...O amor, que devia ser um sentimento todo 
da alma, é um sentimento só dos sentidos. Ama-se porque é bom amar...esvairmo-nos da 
derramação de um líquido peganhento...asqueroso...O amor é uma distração (...) Ama-se uma 
mulher  porque ela é linda ...por causa dos seus cabelos, dos seus olhos, da sua boca...de todo o 
seu corpo...Pode-se amar uma mulher feia pelos seus vícios estonteantes, perversos...Ah! mas 
ninguém ama um corpo sem fogo, um corpo de carne mole e repgunante; ninguém beija um rosto 
sem nariz...uns olhos cegos, uns lábios contraídos na crispação de uma ferida mal cicatrizada...(...) 
Vou despedaçar a obra prima do teu rosto...torná-lo uma cicatriz hedionda (...) E assim um 
monstro repelente continuarei a amar-te... (Sá-Carneiro, 1997:p. 66) 
 

O mundo imaginado pelas ficções apresentadas, abre uma porta para que os personagens 
percebam a sua volta um mundo experimentado pela relação com o extra-sensorial, com a morte e a loucura, 
como formas de transcendência e não de finitude. 

O amor demonstrado de uma forma não convencional é uma porta de elevação para o 
personagem Raul do amor ideal, que não está preso a um objeto de adoração - a mulher, e sim, a sua alma, a 
sentimento que transcendem o que o narrador considera como normal. Daí o personagem ser considerado um 
louco, Marcela sua esposa e musa após o suicídio do escultor se casa novamente.  

O mundo criado no imaginário ficcional de Sá-Carneiro é uma porta para regiões desconhecidas. 
Nas  novelas analisadas  a morte e a loucura são um dos temas discutidos, e não são vistas para os personagens 
como um fim, e sim como uma forma de ultrapassar a tudo, a rotina, a banalidade, ao tédio, ao tempo. Com o 
suicídio  em ambas as novela o tempo como afirma o personagem Raul, não tem o poder de exercer sua 
temporalidade no corpo, tornando-o envelhecido, e nem no juízo fazendo o homem perder a razão pela idade.  
Como afirma o personagem na novela A Loucura; “A morte era a recompensa da vida. Os homens que estragam 
tudo, estragaram também essa recompensa: inventaram a alma, o inferno e o céu.” (Sá-Carneiro, 1997: p. 64) 

Considero que dentre as possíveis leituras da obras citadas, não devemos nos ater apenas a 
análises psicologizantes ou homoeróticas, por isso o caminho percorrido para entender a criação da identidade de 
personagens como Raul, Ricardo, Marta e Lúcio é o do imaginário, não como possíveis formas de desvelamento 
do objeto, mas como possibili dade de compreensão da estrutura que impulsiona o movimento dos personagens 
em relação ao outro, mais especificamente na relação de Ricardo com Lúcio, e de Raul com a esposa. Para tal, 
recorro ao antropólogo francês Gilbert Durand (2002: p.21) que deixa claro a dificuldade  do homem moderno 
em aceitar possíveis imagens como um conhecimento. Pois, a estrutura que ele esta instaurado é a de possuir um 
conhecimento caracterizado como bipolar. Nas criações analisadas não podemos reduzir sua simbologia  e a 
criação de uma idealidade e transcendência a imagens  como verdadeiras ou falsas.  

Durand afirma ( 1993: p.9): “Lógico que, se um dado da percepção ou a conclusão de um 
raciocínio considerar apenas as propostas ‘verdadeiras’, a imagem que não pode ser reduzida  a um argumento 
‘verdadeiro’ ou ‘ falso’ formal, passa a ser desvalorizada, incerta e ambígua, tornando-se impossível extrair pela 
sua percepção (sua visão) uma única proposta ‘verdadeira’ ou ‘ falsa’.” Para ele a imaginação comporta um 
terceiro elemento que o raciocínio lógico não possui, chamada de “realidade velada” (Durand, 1999: p.10). 
Concernente as inúmeras propostas que o imaginário comporta para verdadeiro e falso. 

Para explicar as sensações que provam os personagens, não podemos nos ater apenas aos cinco 
sentidos propostos pela percepção física. Elas extrapolam o plano físico, deixando sempre uma lacuna, 
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incorporando-se no plano das emoção, de impressões que não são explicadas em toda a sua plenitude através do 
texto escrito, mas sim, através da emoção sentida pelos personagens. Pois, as sensações são filt radas pelo viés 
ficcional e delimitadas pelas palavras que tentam expressar os sentimentos, de medo, prazer, angústia, tédio, e 
assim por diante. 

Ricardo de Loureiro  necessita apreender os sentimentos à sua volta,  experimentá-los  a partir de 
seus sentidos. Seria limitar as suas possibili dades se circunscrevesse suas percepções  apenas aos cinco sentidos 
comuns a percepção. A criação de uma figura feminina que possibili tasse ao personagem a prova de seu afeto é 
perfeitamente aceitável, levando em conta a ‘realidade velada’, teoria de Durand. Pensando que um  sexto 
sentido explica a relação obscura entre Ricardo- Marta-Lúcio. Daí eu não analiso a relação de Marta-Ricardo 
com os outros personagens como uma relação homoerótica, e, sim, como uma ponte  do personagem central em 
direção ao ‘outro’ em busca da completude de sua identidade. Levando em consideração  que em uma 
sexualidade fixada apenas como masculina o personagem teria uma experiência única, é, a partir, da figura 
feminina de Marta que ele chega perto da completude.  

 

A minha imaginação infantil sonhava, romanescamente construia mil aventuras amorosas, que 
aliás todos vivem. (...) 
Entretanto. Na minha vida, houve certa situação esquisita, mesmo um pouco torpe. Ora eu 
lembrava-me muita vez de que essa triste aventura havia de ter um fim. E sabia de muito natural. 
Nesse, contudo, nunca eu me figurava. Mas noutro qualquer. Outro qualquer, porém só podia 
dar-se por meu intermédio.(Sá-Carneiro, 1985:79) 
 

As dificuldades em aceitar um pensamento que considere as qualidades da imaginação foi posto 
de lado pela necessidade de se privilegiar uma visão racionalista de mundo.  

Segundo Durand (1993: p.29) Sócrates em seu desenvolvimento sobre o método da verdade 
observava uma lógica binária: a verdade e o falso. Mesmo Platão acreditando que certas verdades não podem ser 
atingidas, como por exemplo a existência da alma, a lógica binária desenvolvida por Sócrates influenciou a ele e 
ao seu discípulo Aristóteles,  

No século XVII a ciência está em seu pleno desenvolvimento, vindo mais tarde, no século XIX 
estabelecer sua supremacia, como um ícone do conhecimento. Apresentando métodos e formulações para 
explicar a realidade. 

Neste momento da história a  imagem foi deixada de lado. A esta desvalorização da imagem, e 
consequentemente do imaginário, Durand acrescenta o início do iconoclasmo religioso surgido com o 
monoteísmo da Bíblia e a influência do judaísmo no cristianismo e no Islamismo. 

“ A proibição de criar  qualquer imagem ( eidôlon) como um substituto para o divino encontra-se 
impressa no segundo mandamento da lei de Moisés ( êxodo, XX, 4-5). Outrrossim, como podemos constatar no 
Cristianismo ( João, V, 2;I. Coríntios, VIII 1-13; Atos XV. 29...) e no islamismo ( Corão, III . 43; VII. 133-134; 
XX 96, etc), a influência do judaísmo nas religiões monoteístas e que se originaram nele foi enorme. (Durand, 
1999:p.9) 

Apesar dessa  marginalização com o imaginário ele não desapareceu por completo das estruturas 
sociais, ele ficou latente. Basta perceber que nos séculos em que a ciência reina como inquestionável. Finais do 
século XVIII e início do século XIX o movimento pré-romântico e romântico descrevem um sexto sentido para 
se atingir o belo, além dos cinco comuns a percepção, o imaginário composto pelo sonho e devaneio. 

Enquanto a sociedade se estrutura poli ticamente, tecnologicamente e cientificamente, a arte 
reivindica para si o domínio da imaginação, em movimentos como o simbolismo, em que a  auto-reflexão se 
aprofunda. O imaginário na literatura ganha mais autonomia deixando de prestar serviços a religião e a política.  

As imagens não são formas fixas, elas são moventes e se considerados o seu poder de origem, 
pode-se obter entendimentos diferenciados entre as experiências passadas ( o que ela representou) e presente (o 
que ela representa). Com a possibili dade de se utilizar  a imagem como recurso criador, o escritor pode criar um 
novo conhecimento do mundo a cada variação. Mesmo variando, a imagem é um conhecimento arraigado na 
história e modificado pela dinâmica presente. 

Após este breve histórico,  podemos procurar possíveis caminhos para a leitura da ficção de 
Mário de Sá-Carneiro.  

O imaginário  em Sá-Carneiro não serve como uma negação do cotidiano banal, mas serve para 
uma recriação de um  mundo ideal,  a qual não é posta ao serviço de um final feliz ou claro. Os personagens  
vivem uma angústia incessante provocada pela ruptura entre o mundo ideal, criado na ficção, com o cotidiano 
banal, entrelaçado com sentimentos mesquinhos como o de Lúcio em reivindicar Marta como amante, ou da 
esposa de Raul em não aceitar o  ato do esposo como prova de amor.  
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Partindo do quadro em anexo e da classificação das imagens obtidas no campo da 
psicossociologia, fisiologia do antropólogo francês Gilbert  Durand. Pretendemos estabelecer a tipologia que os 
regimes de tais novelas mais concernem.  

Durand  se depara com três grupos de estruturas que coincidem com as descobertas 
psicofisiológicas dos pensadores da Escola de Leningrado, relativos aos reflexos dominantes, reflexos que 
organizam os reflexos dominante chamados de  postural; dominante digestivo e dominante copulativo que estão 
organizados num quadro dividido em regimes. O regime ou polaridade, como são chamados, são representados 
pelo diurno e o regime ou polaridade noturna. Para o antropólogo francês a constituição do símbolo esta 
interligada aos vários níveis da natureza e da cultura humana, participando desde os níveis biológicos, 
psicológicos, mas também das determinações sociais, temporais e espaciais. Segundo Sandro Juares ( 2000: 
p.73) em sua dissertação sobre o Imaginário em João Gilberto Noll. 

 

É importante observar que a tripartição encontrada na origem reflexa e ainda totalmente biológica 
do trajeto antropológico, estará presente constantemente em todos os outros diferentes níveis de 
formação do símbolo. Cada uma destas estruturas sugere uma formulação lógica e, como 
resultado, pode-se dizer que o símbolo não se reduz a uma lógica delineada. O símbolo está 
sempre ligado a um dos três  direcionamentos lógicos estabelecidos pelas estruturas biológicas. 
As estruturas reflexas ainda uma das extremidades do trajeto antropológico, a extremidade, pode-
se dizer, mais abstrata do trajeto, regida somente pelo sentido lógico, situada ainda no 
inconsciente biológico. 
 

As estruturas se transformam à medida que se ligam a outros níveis, e cada metamorfose em um 
destes níveis induz a modificação no campo do imaginário.  

Nas duas obras analisadas o que concluimos é que temos uma presenças dominante  do regime 
diurno. Este regime se caracteriza pelo fato de ser composto basicamente pela antítese, na obra seriam marcadas 
pela oposição entre ambientes iluminados e escuros, pela representação da euforia e depressão, ser e não ser. 
Porém se enfatizarmos as questões da loucura e da morte como forma de ascensão, a obra seria caracterizada no 
regime noturno, polaridade representada pelo eufemismo das imagens. Na verdade, como as imagens são 
estruturas moventes no quadro representado (ver anexo), não pode-se determinar um padrão específico. Contudo 
ao privilegiar aspectos antitéticos presentes nas  obras analisadas afirmo que nos dois livros o que temos é uma 
predominância do regime diurno em detrimento do noturno.  

Mesmo buscando no outro referências para se definir o personagem não se define por completo, 
há sempre o descompasso entre a idealidade e a realidade ficcionais. O sujeito acaba se definindo pelo não ser, o 
que se define pela ponte é um eu sinônimo de passagem, que está sempre em busca de si. Esta imagem fica mais 
clara ao citarmos o poema de Mário de Sá-Carneiro( 1985:45) em que ele diz:  

 

“Eu não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio; 
Pilar da ponte de tédio 
Que vai de mim para o Outro” 
 

Não pretendemos com este trabalho esclarecer pontos conflitantes, nem as possíveis dúvidas dos 
leitores, pretendemos apenas explorar um caminho possível para o entendimento da relação destes personagens 
com o ‘outro’ e consigo mesmo. Revelar os mistérios sobrenaturais, ou extra-sensoriais propostos nas obras 
ficcionais As confissões de Lúcio e A loucura seria profanar o imaginário nela contido.  

 

RESUMO: O presente trabalho discute algumas características similares entre as obras de Mário de Sá-Carneiro 
A confissão de Lúcio e A  loucura. Partindo de alguns pontos em comum entre as ficções é analisado o constante 
movimento em relação ao ‘outro’, característica predominante  do escritor português. Como um diálogo possível 
com o imaginário foi considerada o estudo do antropólogo francês Gilbert Durand,  e seu quadro de regimes ou 
polaridades classificado em diurno e noturno. Ao estabelecer o funcionamento do imaginário nas narrativas  
entende-se que sua estrutura é movente, assim como seus personagens são de difícil apreensão. Neste percurso 
procurou-se não  violar o imaginário contido nas novelas, mantendo o mistério característicos da expressão 
artística do poeta português. 
 
PALAVRAS CHAVE: antítese; outro; morte; loucura; imaginário. 
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ANEXO (Durand, 2002:p.441) 

REGIMES OU 
POLARIDADES 

DIURNO NOTURNO 

Estruturas ESQUIZOMÓRFICAS 
(ou heróicas) 

1ª idealização e “recuo” autístico. 
2ª diareitismo (Spaltung). 
3ª geometrismo, sinetria, 

gigantismo. 
4ª antítese polêmica 

SINTÉTICAS 
(ou dramáticas) 

1ª coincidência “oppositorum” 
e sistematização. 

2ª dialética dos antagonistas, 
dramatização. 

3ª historização. 
4ª progressismo parcial (ciclo) 

ou total. 

MÍSTICAS 
( ou antifrásicas) 

1ª redobramento e 
perseveração. 

2ª viscosidade, adesividade, 
antifrásica. 

3ª realismo sensorial. 
4ª miniaturização (Gulliver) 

Princípios de explicação e de 
justificação ou lógicos 

Representação objetivamente 
heterogeneizante (antítese) e 
subjetivamente homogeneizante 
(autismo). Os Princípios de 
EXCLUSÃO, de 
CONTRADIÇÃO, de 
IDENTIDADE funcionam 
plenamente. 

Representação diacrônica que 
liga as contradições pelo fator 
tempo. O Princípio de 
CAUSALIDADE, sob todas as 
suas formas (espec. FINAL e 
EFICIENTE), funciona 
plenamente. 

Representação objetivamente 
homogeneizante (perseveração) e 
subjectivamente 
heterogeneizante ( esforço 
antifrásico). Os princípios de 
ANALOGIA, de SIMILITUDE 
funcionam plenamente. 

Reflexos dominantes Dominante POSTURAL, com os 
seus derivados manuais e o 
adjuvante das sensações à distância 
( vista audiofonação). 

Dominante COPULATIVA, 
com seus derivados motores 
rítmicos e os seus adjuvantes 
sensoriais (quinésicos, músico-
rítmico, etc.). 

Dominante DIGESTIVA, com 
seus adjuvantes cenestésicos, 
térmicos e os seus derivados 
táteis, olfativos e gustativos. 

Esquemas “verbais” DISTINGUIR 
Separar                  Subir # 
# Misturar             Cair 

LIGAR 
Amadurecer           Voltar 
Progredir               Recensear 

CONFUNDIR 
Descer, Possuir, Penetrar 

Arquétipos “atributos” Puro #                     Alto # Baixo 
Manchado 
Claro # Escuro 

Para a frente,        Para trás, 
Futuro                   Passado 

Profundo, Calmo, Quente, 
Íntimo, Escondido 

Situação das “categorias” do 
jogo de Tarô 

O GLÁDIO             (O Cetro) 
 

O PAU            O DENÁRIO         A TAÇA 

Arquétipos 
“substantivos” 

A Luz                   
O Cume 

# As Trevas         # 
O Abismo 

O Ar                    O 
Céu # O 

# O miasma.        
Inferno. 

A Arma               
O Chefe # O 

Heróica                
Inferior. 

# A Atadura.       
O Herói # 

O Batismo           
O Monstro. 

#A Mancha.        
O Anjo # O 

                              
Animal. 

                               
A Asa # O 

                                
Réptil. 

O Fogo-chama  
A roda. 

O Filho.            
A Cruz. 

A Árvore          
A lua. 

O Germe.          
O Andrógino. 

                          
O Deus Plural. 

O Microcosmo.   
A Morada. 

A Criança, o     
O Centro. 

Polegar.             
A Flor. 

O Animal.         
A Mulher. 

giogogne.           
O Alimento. 

A Cor.                
A Substância. 

A Noite. 
A Mãe. 
O Recipiente.          
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Dos Símbolos aos Sistemas O Sol, O Azul      A Escada de 
Celeste,                 mão, 
O Olho do           A Escada, 
Pai,                       O Bétilio, 
As Runas,            O Campanário, 
O Mantra,            O Zigurate, 
As Armas,           A Águia, 
A Vedação,         A Calhandra, 
A Circunsição,     A Pomba, 
A tonsura, etc.      Júpiter, etc. 

O Calendário, A Aritmologia, a 
Tríade, a Tétrade, a Astrobiologia. 
 
A Iniciação,          O Sacrifício, 
O “Duas-Vezes,     O Dragão, 
Nascido”, A           A Espiral, 
Orgia, O                O Caracol, 
Messias,  A            O Urso, O 
Pedra                      Cordeiro, 
Filosofal,               A Lebre, 
A música,  etc.       A roda de fiar, 
                                O Isqueiro, 
                                 A Baratte,              
                                  etc. 

O Ventre,           O Túmulo, 
Engolidores e    O Berço, 
Engolidos,         A Crisálida, 
Kobolds,            A Ilha, 
Dáctilos,            A Caverna, 
Osíris,                O Mandala, 
As tintas,           A Barca, 
As Pedras          O saco, O 
Preciosas,          Ovo, 
Melusina,          O Leite, O 
O Véu, O            Mel, O Vinho, 
O Manto,           O Ouro, etc. 
A Taça, O  
Caldeirão, etc.         
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ABSTRACT: In this article the author analyses the imaginary space on Sophia de Mello Breyner’s Obra 
Poética I. This book joins exterior and metaphysical reality to construct de world’s mirror. 
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Introdução 
1. A POETA NO OLHAR DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO 

ELOGIO DA USINA 
E DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

 

O engenho bangüê (o rolo compressor, 
mais o monjolo, a moela de galinha, 
e muitas moelas e moendas de poetas) 
vai unicamente numa direção: na ida. 
Ele faz quando na ida, ou ao desfazer 
em bagaço e caldo; ele faz o informe; 
faz-desfaz na direção de moer a cana, 
que aí deixa; e que de mel nos moldes 
madura só, faz-se: no cristal que sabe, 
o do mascavo, cego (de luz e corte). 
 

2. 
 

Sofia vai de ida e de volta (e a usina); 
ela desfaz-faz e faz-refaz mais acima, 
e usando apenas (sem turbinas, vácuos) 
algarves de sol e mar por serpentinas. 
Sofia faz-refaz, e subindo ao cristal, 
em cristais (os dela, de luz marinha). 
 

O engenheiro da palavra poética João Cabral do Melo Neto dedica o poema acima, de seu 
do li vro A Educação pela Pedra (1979: 12) à poeta Sophia de Mello Breyner Andresen. Vale ressaltar 
que, na abertura desse li vro, o poeta dedica a coletânea a Manuel Bandeira que está completando, na 
ocasião, oitenta anos, qualificando-a de antili ra. Se lembrarmos que Bandeira opera com a linguagem e os 
temas do cotidiano, inclusive destacando o referencial nordestino, compreendemos que a antilira de A 
Educação pela Pedra pretende afastar-se dos padrões que estabelecem forma e conteúdo para a poética. 
Em vez disso, o poeta promove uma ruptura e subtrai a poesia da objetividade e, até mesmo no caso de 
Bandeira, da dureza do mundo representado e do qual é extraída a poesia, de dentro da realidade para 
fora. 

No “Elogio da usina e de Sophia” , o engenho bangüê corresponde à metáfora do processo 
poético. Cada peça do bangüê está relacionada ao material do poema que vai surgindo, “mel nos moldes/ 
madura só faz-se: no cristal que sabe,/ o do mascavo, cego (de luz e corte). O mascavo primeiramente 
extraído é trabalhado para a obtenção do açúcar puro, cristal. O mascavo é o real com que o artista da 
palavra, com as “muitas moelas e moendas de poetas”, fazendo e desfazendo “na direção de moer a 
cana”, produz sua poesia. 

No processo de produção poética, Sophia, usina da poesia, emprega vácuos - os vários 
recursos poéticos, desfazendo-fazendo, fazendo-refazendo - metaforizados em “algarves de sol e mar por 
serpentinas”, obtendo a poesia pura, caracterizada pelos  cristais que apenas ela alcança, os de luz 
marinha, as nuances do real apreendidas pela poeta. 
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Nesse caso, o processo de composição poética de Sophia é “industrializado”, técnico, 
racionalizado, sofisticado, pois não é produzido pelo bangüê, é produzido pela usina. Se no bangüê a 
cana, numa única direção, é desfeita para fazer o mascavo cego de luz e corte, na usina o mascavo é 
desfeito-feito, feito-refeito em várias direções, numa depuração da matéria trabalhada. 

Na imagem do cristal, João Cabral sintetiza a obra de Sophia: doce, de consistência, 
deli cada, ritmada, luminosa, que deixa transparecer o mundo invisível.  

 

2. A POÉTICA DE SOPHIA POR ELA MESMA 
A avaliação da poesia de Sophia realizada por João Cabral encontra respaldo no discurso 

proferido em 11 de julho de 1964 aos membros da Sociedade Portuguesa de Escritores, que a agraciaram 
com o Grande Prêmio de Poesia pela publicação do Livro Sexto, publicado em 1962. Até então, ela havia 
escrito ensaios, entre eles o intitulado Poesia e Realidade; contos para crianças; o li vro Contos 
Exemplares; e os li vros de poemas Poesia, Dia do Mar , Coral, No Tempo Dividido, Mar  Novo, O 
Cr isto Cigano. No documento lido na ocasião do prêmio, Sophia revela que a poesia é a descoberta da 
presença do real visto com objetividade. 

O real valorizado na arte pela poeta, aquilo que existe de fato, “cuja natureza simples e 
própria desconhecemos, mas sobre cujas condições interiores e exteriores é possível adquirir uma soma 
de conhecimentos que podem aumentar infinitamente”, segundo o filósofo Herbart, provém do modo 
como o ser vê e apreende as coisas. 

Considerando que a objetividade das coisas corresponde ao seu caráter primeiro, primário, 
que as privilegia diante de outras coisas e que Sophia escreve ter, posteriormente, confirmado a 
objetividade de seu olhar em olhares de outros artistas como Homero e Amadeu de Sousa Cardoso, temos 
na referência a ambos a conjunção de elementos sonoros e visuais, marca dos escritos da poeta. Em 
Homero “o esplendor da presença das coisas” ; em Amadeu, a objetividade “intensa, atenta e acesa” 
(2001: 7). 

Esse mesmo real objetivo a poeta descobre: “a coisa mais antiga de que me lembro é dum 
quarto em frente do mar dentro do qual estava, poisada em cima duma mesa, uma maçã enorme e 
vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma feli cidade irrecusável, nua e inteira” 
(2001: 7) 

Tais assertivas da poeta indicam que sua obra é produzida sobre as sensações que as coisas 
nela despertam, compondo uma poesia plástica, vigorosa, numa eterna busca do conhecimento da 
essência das coisas. É esse vigor que João Cabral de Mello Neto metaforiza em produto de usina, cristal, 
luz marinha. 

Ainda no discurso proferido na Sociedade Portuguesa de Escritores, Sophia expõe sua 
poética, definindo a poesia, o poema e o papel do artista. 

“Poesia é uma perseguição do real, é uma moral” (2001: 7). À noção do real objetivo 
núcleo dessa poética, Sophia une o pensamento clássico de que a arte poética se relaciona à unidade da 
consciência humana, independentemente de códigos e leis, buscando a justa relação entre as coisas, entre 
os homens e as coisas e dos homens entre si. Como exemplo, cita o teatro grego tanto na obra de Ésquilo 
e como na personagem Antígona de Sófocles, bem como o renascentista Dante. 

Nessa perspectiva. ela define o poema: “um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo 
onde o pássaro do real fica preso” (2001: 7). A imagem do círculo indica ação que se completa, unidade, 
perfeição, projeção do absoluto, considerando que cada ponto da linha, concretizando e limitando na 
temporalidade essa figura geométrica, pressupõe não só a infinitude da figura como a estreita relação de 
todas as coisas com o absoluto; o pássaro representa a força vital apreendida num poema, tornando-o 
único e perfeito, o pássaro do real, um microcosmo do absoluto na simbologia de ligação entre o céu e a 
terra. 

A poética de Sophia completa-se no terceiro elemento: o papel do artista é o de influenciar 
“a vida e o destino dos outros. [..] Mesmo que o artista fale somente das pedras ou de brisas a obra do 
artista vem sempre dizer-nos isto: [..] Somos herdeiros da liberdade e da dignidade do ser” (2001:8). Esse 
terceiro elemento significa a ação pela qual a poesia se realiza, compondo o olhar através do qual se pode 
confirmar ou descobrir “o esplendor das coisas” . Por isso, a poeta expressa pelo real objetivo o espaço da 
contemplação e da busca pela plenitude em plurimetáforas que referem por exemplo a noite, o mar e o 
coral envoltos na fascinação do mistério e complexidade do ser.  

Como se observa no pensamento de Sophia sobre poética, ela possui fundamentos 
clássicos. Quando Dante Tringali discorre sobre a Ar te Poética de Horácio, destaca a idéia de que a arte é 
uma douta imitação da natureza que estabelece uma “relação dialética entre conteúdo e expressão, 
ressalvando-se que o conteúdo determina a expressão” . Sobre a idéia horaciana quanto à função da arte, 
Tringali ressalta que a obra deve ao mesmo tempo agradar e instruir, unindo o belo ideal à verdade e ao 
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bem. Acrescenta ainda que o conceito de belo horaciano é pitagórico, fundado “no esplendor da ordem, 
na unidade que envolve a multipli cidade, onde nada fica fora de lugar” , estabelecendo uma arte que 
“agrada pela suavidade da emoção que desperta” ( 1993: 8). 

Em síntese, o universo poético de Sophia é produzido com esse referencial clássico, 
plástico, sensorial, delicado e vivo, conforme a imagem de feli cidade criada pelo brilho do mar e do 
vermelho da maçã referida em seu discurso à Sociedade Portuguesa de Escritores. 

Vale ressaltar que a revista eletrônica Nave da Palavra traz um ensaio sobre a Arte Poética I 
e II de Sophia,  em que Fernando Guimarães destaca na lírica da poeta um instante de epifania, deixando 
“transparecer o que é realmente originário e puro; a habitabili dade do ser com o qual o poeta como ser 
li vre e criador faz unidade” (2002: 2).  

 

3. O ESPAÇO IMAGINÁRIO DA POÉTICA DE SOPHIA OU ‘O MUNDO DE SOPHIA”  
No primeiro li vro, Poesias, de 1944, o imaginário poético de Sophia de Mello Breyner 

Andresen elabora um espaço em que o panteísmo se faz presente no sentido de que o mundo é real e se 
explica nele mesmo. Esse mundo é apreendido por imagens da noite que, fil tradas pelo olhar, descobrem 
o ser das coisas. A palavra coisa na poética de Sophia significa a substância corpórea presente em um 
número infinito de aparições, mas que permanece transcendente como unidade além dessas aparições. 
Considerando que atribuir uma qualidade objetiva a uma coisa significa agir sobre ela, a palavra coisa tem 
seu valor ampliado para o horizonte da possibili dade de conhecer o mundo. Para expressar sua concepção 
de coisa, Sophia emprega a imagem, pintura feita de palavras, que no texto corresponde a uma fotografia, 
àquela que se forma na mente do escritor em contato com a realidade física, constituindo o grau zero da 
visão, pois o ser das coisas que sensibili zam o escritor equivale ao ser refletido na imagem (mental e 
textual) como se estivesse diante de um espelho. 

O segundo livro de poemas de Sophia é de 1947 e chama-se Dia do Mar , símbolo tão caro 
aos portugueses pelo sentimento de plenitude conquistado numa relação com o mar determinada desde a 
origem dessa nação. Nas imagens do mar convergem a temporalidade e a infinitude. A primeira categoria 
estabelece a significação pela recorrência de verbos no perfeito, pela marcação do tempo e pela presença 
da rosa. A segunda categoria vem representada pelo jardim, pelo dia pleno e pelo mar. 

No terceiro li vro de poemas de Sophia, Coral, de 1950, há estreita relação com a arte 
visual, em que as imagens constroem o movimento e a plasticidade do poema. A primeira parte revela o 
ser das coisas emerso do mar, enquanto a segunda parte apreende o ser das coisas no intervalo do 
inanimado para o animado, concentrado nas imagens da estátua e do barco.  

Fazendo um paralelo entre a fascinação da poeta pelo real objetivo com as imagens da coisa 
noite, da coisa mar e da coisa coral no livro Obra Poética I , que apresenta a coletânea dos três li vros 
acima referidos, verifica-se o imaginário poético em diálogo com a filosofia. A força das imagens da 
noite, do mar e do coral nessas obras serão analisadas a seguir como símbolos do espaço imaginário da 
poética de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

 

3.1. A FACE DA NOITE 
 

No ponto onde o silêncio e a solidão 
Se cruzam com a noite e com o frio, 
Esperei como quem espera em vão, 
Tão nítido e preciso era o vazio. 
                     (“No ponto” , Poesia I , 2001: 75) 
 

O li vro Poesia I  constrói o universo lírico pelo predomínio de alguns símbolos como o da 
noite, que se vai destacar. Uma das várias simbologias da noite consiste na ausência do conhecimento 
analítico, remetendo ao estado primordial do ser. É dessa maneira que se expressa no poema “Noite” , 
onde há uma seqüência de imagens que confirmam essa representação, com as quais a sensibilidade do eu 
lírico elabora antinomias lúcidas, agudas e constantes, segundo Alberto de Lacerda, (Revista Távola 
Redonda, fascículo 7, apud orelha da Andresen, Sophia de Mello B. Obra Poética I ), num mistério 
preservado pela areia, luar, som do vento entre as folhagens e pelo canto das cigarras. A face da noite 
apreendida pelo olhar corresponde a um instrumento de revelação entre o ser que olha e o ser que é 
olhado, diante de um espelho que reflete duas energias que se contemplam. Com o olhar, o eu lírico 
encontra a desejada noite gravada no fundo de seus olhos. Nos ritos de iniciação, os olhos estão 
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relacionados à dualidade, emoção e intelecto, passividade e atividade, passado e presente, tempo e 
eternidade; o fundo dos olhos é o espaço onde se guardam as riquezas, segredos que o eu lírico apreende 
nos olhos da noite, numa síntese somente possível pela integração do mesmo eu lírico à própria face da 
noite, nela supondo o olhar divino que abraça o cosmo no ritual eterno.  

A palavra noite estende-se para outros poemas e, em “O jardim e a noite”, a imagem dela 
surge como guardiã do segredo da essência das coisas, enquanto o jardim simboliza o espaço onde se 
manifesta e se culti va a expressão do ser na terra negra dos canteiros, nos narcisos floridos, no buxo, na 
água do repuxo e na folhagem. Nesse contexto, o jardim simboliza a linguagem que substitui a coisa, mas 
ainda não é a coisa: “Tudo em minha volta estava vivo/ Mas nada pôde acordar dos meus escombros/ O 
meu grande êxtase perdido” . Nesse sentido, o jardim é sagrado, o templo do ritual de união das almas 
despertadas com fórmulas de magia. A manifestação da alma ansiada surge no vento que acorda a 
natureza do jardim. Por outro lado, a limitação dos sentidos e da palavra impede a revelação do segredo, 
compondo uma visão platônica desse mundo poético. O platonismo também preenche o poema na 
simbologia do jardim, por meio do qual se vislumbra um mundo ideal: “Murmurei as palavras em que 
outrora/ Para mim sempre existia/ O gesto dum impulso” . Mundo ideal, projetado entre os canteiros do 
jardim onde se culti va a expressão do ser com “Palavras que eu despi da sua literatura,/ Para lhes dar a 
sua forma primitiva e pura”. Portanto, o eu lírico coloca-se diante de uma linguagem completamente 
próxima à essência da coisa, que não apenas a substitui, embora ainda não seja a coisa: “Docemente a 
sonhar entre a folhagem/ A noite solitária e pura/ Continuou distante e inatingível/ Sem me deixar 
penetrar no seu segredo” . Uma atmosfera sagrada é construída pela imagem de travessia do “ jardim 
solitário e sem lua”, formando um ritual cujos membros são o eu lírico e a natureza, em que o primeiro 
apreende o vigor da segunda, mas não decifra o oráculo: “Só o vento passou pesado e quente/ E à sua 
volta todo o jardim cantou/ E a água do tanque tremendo/ Se maravilhou/ Em círculos, longamente”. 

No poema “Noite das coisas” , o panteísmo se revela na natureza: “Gestos e murmúrios de 
conversa/ No mundo estranho de arvoredo” , em que o eu lírico mantém suspenso o terror e o medo dessa 
noite, ao lado do fascínio que ela exerce. O eu lírico apreende a realidade como alma na qual está presente 
a origem de todas as coisas, em que a causalidade divina é identificada à causalidade natural. Ao mesmo 
tempo as imagens do mito das cavernas é latente, numa espécie de aproximação (mais do que projeção) 
do mundo das idéias com o mundo sensível. No título do poema, o eu lírico une dois símbolos recorrentes 
em Poesias: noite e coisa, a primeira contida na segunda, a significar o mistério do ser na realidade 
objetiva. 

Em “Noites sem nome” , o eu lírico coloca-nos diante do instante imediatamente anterior ao 
signo lingüístico, marcado pela atemporalidade, pureza, silêncio, liberdade, segredo, pelo espaço-tempo 
da não-nominalização. Como nomear é exercer o poder sobre algo, padronizá-lo, conhecê-lo e dominá-lo, 
o estágio anterior à nominalização corresponde à harmonia, liberdade e plenitude de todas as coisas. 
Nesse poema, aliadas à representação da noite estão a solidão e o silêncio, indicando a plurimetaforização 
do termo noite, o qual transfere sua carga simbólica para aqueles vocábulos. 

Essas imagens da noite são recorrentes em poemas como “Ir beber-te” , em que as 
antinomias marcadas por “alucinada e pura”, “brilhante e escura” , “ inquietação e sobressalto” , “desilusão 
e agonia” , indicam o choque da razão que investiga na ânsia de apreender o cosmo. Essa busca ativa o 
plano sensorial, combinando-se imagens gustativa, tátil e visual, “ Ir beber-te num navio de altos mastros/ 
No mar alto/ Ó grande noite alucinada e pura,/ Brilhante e escura,/ Bordada de astros” , e opõe o eu, “a 
minha inquietação e sobressalto,/ O meu caos, desilusão e agonia,”  à grande noite, significando que a 
limitação para apreender não impede o eu lírico de buscar e vislumbrar a noite. 

Quando trata da relação do corpo com o espírito em Matéria e Memór ia, Henri Bergson 
afirma que “o espaço é de fato o símbolo da fixidez e da divisibili dade ao infinito. A extensão concreta, 
ou seja, a diversidade das qualidades sensíveis, não está nele; é ele que colocamos nela” (1999:255). 
Fazendo a associação do espaço imaginário presente em Poesia I , pelo olhar do eu lírico, com o espaço 
considerado por Bergson, entende-se que a divisibili dade da matéria no espaço decorre da ação do eu 
lírico sobre a matéria, de sua faculdade de modificar o aspecto dessa matéria, quando ele estende um 
espaço abaixo dela. Se o universo material, “definido como a totalidade das imagens, é uma espécie de 
consciência em que tudo se compensa e se neutraliza, e todas as partes eventuais, equilibrando-se umas às 
outras através de reações sempre iguais às ações, impedem-se reciprocamente de se destacarem” (1999: 
274 e 275), o eu lírico se percebe nessa consciência, à qual o autor nomeia de lembrança. Além disso, 
Bergson relaciona a lembrança à memória. A primeira é vista como percepção pura, isto é, o 
prolongamento de um estado cerebral, atuando sobre o presente pela materialidade que lhe confere; a 
segunda, nomeada pelo autor de lembrança pura, é a manifestação do espírito. Em síntese, lembrança é 
percepção pura; memória é lembrança pura. Além disso, o autor acrescenta que a síntese de lembrança e 
memória corresponde à síntese do espírito com a matéria, da alma com o corpo  (1999:281). Concluindo, 
a matéria não se destaca da memória, sendo esta o nível mais perceptível do espírito.   
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3.2. O MAR DE TODOS OS CANTOS DO MUNDO 
 

Levada por fantásticos caminhos 
Atravessei países vacilantes, 
E nas encruzilhadas riam anjos 
Inconscientes e puros como estrelas. 
             (“Vi flores e danças e tormentos” , Dia do Mar , 2001: 151) 
 

O segundo li vro de poemas de Sophia é de 1947, Dia do Mar . O título expressa um dos 
símbolos mais caros aos portugueses, suas vidas voltadas para o mar, influenciadas pelo mar, esse 
elemento que possibilit ou fama e glória não só ao homem português, mas ao homem liberto dos deuses, 
que investiga, conhece e cria, sentindo-se, por isso, um deus, o homem renascentista. Até mesmo as cinco 
partes em que estão agrupados os poemas de Dia do Mar revelam o mundo do homem: o número cinco 
materiali za o homem em equilíbrio, remetendo aos estudos sobre sua constituição perfeita, mimetizando a 
harmonia cósmica, realizados primeiramente por Vitruvius e depois por Leonardo da Vinci. O título do 
li vro também reforça a idéia da plenitude humana: dia representa a ação exercida pelo homem sobre o 
mundo, sobre o mar, cuja significação indica a infinitude revelada na temporalidade. Nesse sentido, o 
homem destaca-se no dia pleno da realidade objetiva, a se olhar, a apreender suas realizações, numa 
atitude talvez narcisista,  colocando-se diante do mar como frente a um espelho no qual se refletisse um 
jardim que procura alimento no mar, o jardim da própria essência humana.  O eu lírico encontra-se num 
dia em que a natureza “canta” para ele: “As ondas quebraram uma a uma/ Eu estava só com a areia e com 
a espuma/ Do mar que cantava só pra mim.”  

Segundo Gaston Bachelard, em A água e os sonhos, (1989: 193), “a água é a senhora da 
linguagem fluida, da linguagem sem brusquidão, da linguagem contínua, continuada, da linguagem que 
abranda o ritmo, que proporciona uma matéria uniforme a ritmos diferentes” .  Essa matéria de poesia que 
é a água do mar surge com a deli cadeza e a placidez que já está presente desde o primeiro li vro de poemas 
da autora, Poesia I . E nos poemas do Dia do Mar  essa fluidez é perceptível pelas imagens das ondas 
quebrando, do canto da areia e da espuma. Ao mesmo tempo, as ações de quebrar e de cantar situam o eu 
lírico num espaço-tempo único, e ele está só, e a natureza se revela exclusivamente para ele.  

A imagem do jardim junta-se à imagem do mar, compondo uma atmosfera sagrada:  
“Jardim do mar, do sol e do vento,/ Áspero e salgado,/ Pelos duros elementos devastado 

Como por um obscuro tormento:/ E que não podendo como as ondas/ Florescer em 
espuma,/ Raivoso atira para o largo, uma a uma,/ As pétalas redondas/ Das suas raras flores” . 

Os quatro elementos primordiais compõem o jardim - terra, água, fogo e ar - embora a terra 
se destaque. Os outros elementos que vivem no jardim nele provocam  uma reação que simboliza a 
limitação espaço-temporal do ser, que em si mesmo percebe a plenitude. Segundo Henri Bergson, em 
Matér ia e Memór ia (1999: 277), “a memória é o que comunica sobretudo à percepção seu caráter 
subjetivo.” Nesse caso, o eu lírico deixa transparecer toda a sua memória na imagem do jardim que anseia 
por integrar-se ao mar, esse elemento gerador da vida e que dela guarda o mistério. Por outro lado, o 
desejo de desvendar o mistério acompanha-se do sentimento de realização por estar no mundo pela 
louvação do dia pleno, como se constata na simbologia da morte de Endymião, “À luz, e pelos ventos 
destroçado,”   e na persistência da sensualidade de Dionysos, que “passa na poeira das estradas.”    

Os quatro cantos do mundo são destacados pelos sentidos visual em “Jardim do mar”; 
sonoro em “Mar sonoro” ; tátil em “Esgotei o meu mal” e “As rosas” ; e gustativo e olfativo em “Sobre um 
desenho de Miguel Ângelo” dentre outros poemas. Esse mundo sensorial corresponde ao espaço interior 
do eu lírico a se olhar em seus espaços-tempos, no qual convivem o homem completamente envolvido 
com os deuses, o homem medieval, o homem renascentista e o homem contemporâneo – este 
representado pela pintura de Goya.  E como diz Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, ao analisar 
a obra de Baudelaire, o espaço interior do eu lírico indica muito mais que um apelo íntimo  da imensidão. 
Indica a convivência da espacialidade poética orientada desde a intimidade profunda à extensão 
indefinida, reunidas numa mesma expansão que torna coexistentes a matéria e a alma (1988:203 a 207).  
Bachelard afirma que a fusão do ser num espaço altamente qualitativo decorre da necessidade de imaginar 
para viver um espaço novo, para estar em outro lugar, tornando o espaço, desta maneira, “o grande amigo 
do ser” (1988: 207 a 208). Portanto, as imagens que elaboram os quatro cantos do mundo da lírica de Dia 
do Mar  encontram no amigo do ser que é o espaço a possibilidade de viver um mundo novo. 
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3.3. O CORAL E O SER  
 

Mas na janela o ângulo intacto duma espera 
Resolve em si o dia li so. 
                         (“Final” , Coral, 2001: 243) 
 

Coral foi publicado pela primeira vez em 1950 pela Livraria Simões Lopes. Possui duas 
partes, contendo a primeira três subdivisões, em que o ser das coisas emerge do mar; e a segunda 
contendo quatro, em que o ser das coisas se encontra no intervalo, a caminho da transformação para o 
absoluto, destacando-se, por isso, imagens de elementos estáticos. As duas partes somam sete, número 
que simboliza a renovação no sentido da ordem espiritual. A maioria dos poemas deste livro não são 
intitulados e recebem, por isso, como nome, partes do primeiro verso. Esse aspecto mantém estreita 
relação com o símbolo do coral, a sugerir algo por se completar ou, de tão completo em uma fase, por 
estar se preparando para a metamorfose própria de sua condição. Talvez por isso a lírica de Coral seja 
metalingüística por excelência. 

O coral consiste numa matéria de composição atormentada porque disforme, de  coloração 
vermelha como o sangue das formas de vida do reino animal, ao mesmo tempo  fazendo coincidir os três 
reinos (animal, vegetal e mineral) e representando o estágio principiador do mundo. Até mesmo a lenda 
de Medusa o situa na origem: o coral teria se originado do sangue da Górgona, quando sua cabeça foi 
decepada. Junta-se à origem a analogia entre o fato de Medusa petrificar os que a fitavam com a aparência 
disforme do coral, sendo matéria estagnada, parada, mas em latente transformação. Outra narrativa da 
mitologia revela que Medusa, enganada, olhou-se num espelho e virou estátua. Nesse caso, ela representa 
a eternidade, e o coral mantém, por extensão, a mesma natureza. Além disso, por estar relacionado ao 
disforme, o coral remete aos monstros e outros seres míticos, alimentando, por isso, o imaginário.  

Na lírica de Coral perpassa a antinomia de terra e mar, em que se pode fazer a analogia do 
primeiro elemento com o coral, no qual se materializa ou desmateriali za o ser. 

Na seção I da primeira parte, para construir o sentido da materialização,  predominam 
imagens conotadoras de ação, bem como se destacam os sentido como forma de apreensão do mundo: 
“Os nossos dedos abriram mãos fechadas/ Cheias de perfume/ Partimos à aventura através de vozes e de 
gestos/ Pressentimos paixões como paisagens/ E cada corpo era um caminho/ Mas um se ergueu tomando 
tudo/ E escorreram asas dos seus braços” (2001: 160) 

Assim como a terra integra a materialidade, outras palavras-símbolo a ela se juntam para 
elaborar o mesmo universo, barco, mãos, quarto e cubo, a elaborarem um mundo caído, que se destaca em 
“Sei que estou só e gelo entre as folhagens/ Nenhuma gruta me pode proteger/ Como um laço deslaça-se 
o meu ser/ E nos meus olhos morrem as paisagens./ Desligo da minha alma a melodia/ Que inventei no ar. 
Tombo das imagens/ Como um pássaro morto das folhagens/ Tombando se desfaz na terra fria”. (2001:. 
162).   

Na seção II da primeira parte, o ser parece empreender um ritual iniciático para a 
desmaterialização, desde o poema “Mulheres à beira-mar”, onde as imagens remetem a três elementos 
primordiais, mulheres, mar e algas: “ Confundido os seus cabelos com os cabelos/ do vento, têm o corpo 
feli z de ser tão seu e/ tão denso em plena liberdade./Lançam os braços pela praia fora e a brancura/ dos 
seus pulsos penetra nas espumas./ Passam aves de asas agudas e a curva dos seus/ olhos prolonga o 
interminável rastro do céu/ branco./ Com a boca colada ao horizonte aspiram longa-/ mente a virgindade 
de um mundo que nasceu./ O extremo dos seus dedos toca o cimo de/ delícia e vertigem onde o ar acaba e 
começa./ E aos seus ombros cola-se uma alga, feli z de ser tão verde (2001: 169). 

O ser procura a liberdade recusando máscaras e véus até desenhar ou riscar a trajetória da 
matéria para o amorfo, da “curva dos espaços, curva das baías”  para as “anêmonas, as medusas e os 
corais/ Do fundo do mar” , até nascer como “o dia branco” . E a imaginação do ser-que-é-tudo deslumbra-
se numa agitação de saltimbancos. 

Na seção III da primeira parte, o ser testemunha a duração, fazendo a analogia desse 
espaço-tempo com a idade do bronze, particularmente relacionada à arte de Rodin. O ser absorve as 
emanações da sabedoria divina, castamente guardadas pelas sibilas, as depositárias das revelações 
primitivas, onde “o tempo e o sol nada amadurecem”, onde “a ausência/ De alguém eterna mora e se 
debruça” (2001: 186 e 187). A partir desta seção,mas já destacadas nas seções anteriores, surgem 
palavras-símbolo que se ligam ao vocábulo mar: torre, floresta, vento, gruta, vazio, ar, folhas, noite, 
solidão, jardim, dentre várias, a direcionar o eu lírico para a plenitude do ser. 

Na seção I da segunda parte, o ser encontra-se no intervalo para o devir, representado no 
poema “Coral” pelo balanço das ondas que tocam na praia: “ Ia e vinha/ E a cada coisa perguntava/ Que 



906     O ESPAÇO IMAGINÁRIO NA POÉTICA DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

nome tinha”. Os verbos no imperfeito, indicando ação continuada e procura de conhecimento, de saber o 
nome, de exercer o poder sobre as coisas, pois a coisa diante da qual o ser se encontra é apenas 
substância, ainda não foi nomeada. As imagens ora sugerem ausência de movimento – morto, silêncio, 
porto, noite, abismos, nevoeiro, horizontes, terraços, dorme - ora sugerem a inquietação própria do devir – 
coral, nardo, respiração, fontes. Nessa parte está latente a condição que possibili ta a transformação do ser. 

Na seção II da segunda parte, o poema “Intervalo II ” revela um eu lírico à procura do não-
ser, que ele descobre no desejo dos pinheiros de ser mastro, no barco que dorme na praia com olhos de 
estátua. 

Na seção III , o eu lírico é um ser que deseja chegar o mais próximo possível do não-ser, 
enquanto imagens do devir persistem em poemas como “Penélope” : “Desfaço durante a noite o meu 
caminho,/ Tudo quanto teci não é verdade,/ Mas tempo, para ocupar o tempo morto,/ E cada dia me afasto 
e cada noite me aproximo” . 

Na seção IV, o eu lírico encontra-se na plenitude do ser, e nas imagens para expressar tal 
condição procura o poema dentre todos os poemas, o barco que parte de um porto, a praia li sa, o rosto, a 
ninfa e a “dansa”. Porém, o penúltimo poema denuncia o devaneio da vontade do eu lírico em apreender o 
ser: “ Inventei a dança para me disfarçar./ Ébria de solidão eu quis viver./ E cobri de gestos a nudez da 
minha alma/ Porque eu era semelhante às paisagens esperando/ E ninguém podia me entender”. Isso pode 
representar que, ao mesmo tempo que o eu lírico empreende a procura do ser, ele articula um jogo com o 
fazer poético no sentido da procura do ser da poesia, numa atitude metalingüística. 

Em O Ser e o Tempo da Poesia, ao discutir o fazer poético, Alfredo Bosi afirma que a 
imaginação é a vis combinatória que dá o passo inicial para a criação poética (1977: 19). Ao relacionar a 
fala poética com a civili zação, Bosi escreve: “Em tempos de aguda autoconsciência, a poesia mutua com 
o seu meio uma lucidez nova que adelgaça a sua carne e deixa transparecer uma armação óssea. Ela se 
dispõe, então, ao lado de um pensamento que analisa enquanto imagina, abstrai enquanto forma, depura 
enquanto cria. Sua matéria passa de aristotéli ca ‘ imitação das ações humanas’ ao ‘ impossível crível’ , 
fórmula viquiana e barroca do verossímil: produto da imaginação que, nem por isso, deverá ser 
exorcizado com o selo do absurdo” . (1977: 211) 

Vale ressaltar que o li vro Coral corresponde ao terceiro  de Obra Poética I  e é aquele que 
mais concentra o espaço-tempo do ser, trazendo o devir à reflexão. Bachelard, expli cando a idéia de 
duração na teoria bergsoniana em A Dialética da Duração, afirma que “em nenhuma circunstância a 
alma pode separar-se do tempo: ela é sempre, como todos os que são feli zes neste mundo, possuída pelo 
que possui. (...) O tempo é vivo e a matéria é temporal (1988:p. 24). Dessa maneira, entende-se que, 
mesmo Bergson fazendo referência ao espaço apenas, nele estava implícito o tempo, haja vista o autor 
estar tratando do ser e do devir. Por isso neste ensaio optou-se por empregar o termo conjugado espaço-
tempo. E é nesse espaço-tempo que o eu lírico da poeta Sophia de Mello Breyner elabora seu jogo 
poético, revelado em toda sua delicadeza no uso da linguagem, em que a “ imaginação se torna  a senhora 
das correspondências dinâmicas’ , segundo Bachelard (1899: 201). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observa-se, desde os primeiros poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen, que sua 

concepção de poesia mantém estreita ligação com o sagrado, porque alia a preocupação com o fazer 
poético à expressão do ser, quando realiza reflexões a respeito do sentido de ser e de estar no mundo. 

Retomando a afirmação de Sophia: “poesia é a descoberta do real visto com objetividade” e 
que o “papel do artista é influenciar a vida e o destino dos outros, mesmo que fale somente das pedras e 
de brisas”, verifica-se essa descoberta na intensa riqueza plástica de sua obra - num trabalho inclusive de 
metapoesia - e a atuação da poeta Sophia sobre as pessoas na maneira como ela lança o olhar para as 
coisas: primeiro as dessacraliza, quando recria imagens apropriando-se de vocabulário convencionalizado 
pela mundividência cotidiana; depois as sacraliza, conduzindo o homem a empreender o mesmo caminho 
da profanação para a mitificação, voltando, com ele, num terceiro momento para a realidade objetiva, 
transformados. Neste sentido, conclui-se que a autora opera com a práxis poética, considerada por Karel 
Kosik “ tanto como a objetivação do homem e domínio da natureza quanto realização da liberdade 
humana (..) em cujo processo estão as bases para as possibili dades de uma ontologia, isto é, de uma 
compreensão do ser, numa abertura do homem  diante da realidade e do ser” (1976:  205).      

Sophia, li vre, criadora, que busca a unidade do ser nas coisas, encerra o presente artigo, em 
mais um exercício de metapoesia, de imaginação sobre a matéria. 

 

                      Varandas 
É na varanda que os poemas emergem  
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Quando se azula o rio e brilha 
O verde-escuro do cipreste – quando 
Sobre as águas se recorta a branca escultura 
Quase oriental quase marinha 
De torre aérea e branca 
E a manhã toda aberta 
Se torna irisada e divina 
E sobre a página do caderno o poema se alinha 
Noutra varanda assim num setembro de outrora 
Que em mil estátuas e roxo azul se prolongava 
Amei a vida como coisa sagrada 
E a juventude me foi eternidade. 
                  (Jornal O Estado de São Paulo, 17/6/1999) 
 

RESUMO: Neste trabalho aborda-se o imaginário na poesia de Sophia de Mello Breyner em seu livro 
Obra Poética I, que reúne as três primeiras publicações da poeta no campo da lírica, Poesias, Dia do Mar 
e Coral. Essa obra enfoca o mundo exterior e a realidade metafísica, tornando-se o espelho do mundo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura portuguesa; poesia; Sophia de Mello Breyner 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Obra Poética I . 6 ed. Porto: Caminho, 2001. 
BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
___________________  A Água e os Sonhos. São Paulo: Martins Fontes. 1989. 
___________________ A Dialética da Duração. São Paulo:Ática. 1988. 
BERGSON, Henri. Matéria e Memór ia. São Paulo:Martins Fontes, 1999. 
BOSI, Alfredo. O Ser e o Tempo da Poesia. São Paulo: Cultrix/Edusp. 1977. 
JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, Entrevista com Sophia de Mello Beyner. Suplemento Literário. 

17 de junho de 1999. 
GUIMARÃES, Fernando Martinho. Da Arte Poética de Sophia de Mello Breyner Andresen. Revista 

Nave da Palavra. (76): 15/3/2002. Disponível em:  
http://navedapalavra.com.br/resenhas/daartepoeticadesophia.htm. Acesso em 17/11/02. 
KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro:Paz e Terra. 1976. 
MELO NETO, João Cabral. Poesias Completas. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 
TRINGALI, Dante. A Ar te Poética de Horário. São Paulo: Musa, 1993. 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (908-912) 

 
O MAIOR RIO DO MUNDO, ALÉM DAS CURVAS DO TEXTO 

 
Rita Maria de Abreu MAIA (CEFETCampos - Estácio de Sá Campos) 

 
 

ABSTRACT: The reading of the short stories “ O maior rio do mundo” , by José Saramago, and “ No rio, 
além da curva” , by Mia Couto, looking for possible hidden meanings behind the metaphor of the river, 
common in the medieval songs.  To dive in the bends of these languages and to grasp the instant that the 
river watches-reveals-unveils is the reader’s proposal. 
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Algumas questões concernentes à necessidade de pertencimento que me envolvem, 

levaram-me a mergulhar nos rios da literatura. A primeira delas, diz respeito ao fato de viver em uma 
cidade fluvial – Campos dos Goytacazes -RJ que, embora esteja, ainda, fora dos grandes circuitos 
acadêmicos, vem se tornando uma cidade universitária em nascedouro, que começa a fertilizar a região 
com produção intelectual e científica. Sentindo-me obrigada a oferecer parte de minha dedicação de 
pesquisadora ao local, decidi pesquisar a produção literária regional e nacional que se apropriara 
tematicamente do Rio Paraíba do Sul. Organizei, então, uma antologia literária, por mim comentada, 
sobre essa produção recolhendo textos de Alencar, Bernardo Guimarães, Alberto de Oliveira, José 
Cândido de Carvalho e de poetas e escritores de municípios situados ao longo do Paraíba e que não 
alcançaram projeção para além de sua própria margem. Pude comprovar que os rios que cortam (e, de 
certa forma, também, costuram – porque unem as localidades entre si e as formam culturalmente) as 
nossas pequenas cidades e que, outrora, foram objeto de sedução para a escrita, estão abandonados 
literária e esteticamente, depois de terem sido via de acesso para a exploração econômica de nosso 
interior e passaram a ser o objeto de despejo de nossos dejetos. 

2003 foi escolhido o ano Internacional da Água Doce tamanha a relevância econômica e 
ecológica que a possibili dade de ausência da água potável vem trazer à Terra. Com isso, também desejei 
expressar minha preocupação com o ecossistema, iniciando um estudo que avaliasse a presença da 
metáfora do rio no curso da literatura. Começo, pelo menos de forma mais organizada, a viagem por dois 
rios das literaturas de língua portuguesa, localizados em José Saramago – “O maior rio do mundo” (A 
bagagem do viajante, 1996) e em Mia Couto – “No rio, além da curva” (Estórias abensonhadas, 1994).  

Sem programar um encontro literário entre a escrita de um, situada na antiga metrópole, 
ainda sob o regime do medo e do silenciamento ditatoriais (as crônicas de A bagagem do viajante foram 
produzidas entre 1969 e 1972) e, a do outro, produzida em país periférico, de formação colonial, também 
assinalado pelo sangue das lutas pela libertação, o trabalho que aqui se expõe confrontará, mesmo que de 
passagem, a face do centro com a do “alienígena”, a do “exótico” , já que os autores e seus textos 
locali zam-se em espaços políti cos demarcados pela relação de poder e de assimilação cultural de um país 
sobre o outro. Desta forma, é provável que a imagem do rio traçada por cada texto confirme que as 
identidades culturais estão em toda parte, relativizadas pela compreensão espaço-tempo, o que poderá ser 
entendido, na esteira de Stuart Hall, como uma das contratendências à homogeneização cultural. 

Embarquemos primeiro no rio que Saramago apresenta na crônica “O maior rio do mundo” , 
presente em A bagagem do viajante, de 1996, na edição brasileira da Cia das Letras, coletânea, como 
antes se disse, de textos jornalísticos publicados sob a censura da ditadura de António de Oliveira Salazar 
que chegava ao auge da exaustão.  

A imagem do rio se introduz na crônica – acentuadamente inserida no hoje da enunciação, 
representificada a todo instante pelas formas verbais do presente do indicativo e pelo traço descriti vo que 
permeia o discurso –, a partir da desconstrução de um velho adágio hiperbólico de que se dá um mundo 
de presente em retribuição a alguma atitude de outrem, a quem se soli cita algum favor ou gentileza, ou 
dá-se um mundo em troca de outro objeto de maior valia. Ironicamente, diz o cronista considerando a sua 
impossibili dade de dar um mundo por não se tratar de um outro Alexandre da Macedônia: 

 

A tanto não cheguei, claro, mas dei um rio. E se alguém, sabedor de que rio estou falando, 
for mexericar que não dei tal, que o rio continua no mesmo lugar e leito, tenho aqui a 
resposta pronta: se um dia o planeta for propriedade exclusiva de um novo Alexandre, com 
certeza não vão lhe mudar a órbita. (ABV, p. 193) 
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Desviando, numa primeira irreverência, o valor metafórico da imagem criada – o rio como 
algo de imensas proporções afetivas ou psicológicas –, o cronista, permitindo ao leitor reconhecer ali o rio 
da própria aldeia – o Tejo, indica-o como acidente geográfico, quando provoca o leitor com a afirmação 
de que o rio permanece no mesmo lugar e leito. Para quem o lê, portanto, o rio do início do texto 
transfigura-se veloz e literalmente em paisagem de Lisboa para, no instante imediato, ir sendo construído 
pelo discurso, como linguagem e paisagem verbal, como metáfora. À semelhança do pintor diante de seu 
quadro, o escritor vai pincelando a paisagem formada por ele, acrescentando-lhe os elementos de acordo 
com suas idéias de liberdade e fraternidade: “Dei o rio, está dado, mas também eu não iria deixar uma 
paisagem órfã. E tão longe vai a minha generosidade e respeito, que toda a gente e todos os barcos 
continuarão a ter nele direito de passagem e navegação” . 

No rio, na paisagem que o discurso constrói, e que o cronista vai pintando ao correr da 
pena, não há exclusão, não há impedimentos. Há direitos de passagem para todos. E mais, há a descoberta 
de que com uma só cor se faz um rio e uma paisagem (p.193) porque o rio de que se fala é criado pela 
linguagem, mas que, sobretudo, elabora na linguagem o (des)cobrir da silenciosa realidade política que 
calava a paisagem social, política e intelectual do Portugal da época: 

 

Caso raro é ter descoberto que com uma só cor se faz um rio e uma paisagem, é saber enfim 
que o silêncio se compõe de inumeráveis rumores – e que debaixo de um céu coberto, 
esquecido da primavera, pode nascer uma canção verde (ABV, p. 193). 
 

O texto que delineia o rio e sua paisagem apresenta-se como um dos rumores que compõem 
o silêncio. Ao dar voz ao silêncio de maneira cifrada e metafórica, o cronista introduz no quadro 
verbalmente confeccionado aos olhos do leitor, muitos elementos: um barco que desce a corrente, árvores 
que cantam cheias de pássaros, melros que sobrevoam o rio, apesar das nuvens escuras, do ar espesso, do 
choupo solitário. As metáforas relativas à paisagem acabam por desenhar um quadro alegórico de 
Portugal, entristecido e emudecido diante da força bruta de um regime autoritário que contra toda lógica, 
ainda dominava o país: 

 

Grandes nuvens escuras enchem o céu. E porque o sol só a furto aparece, há em toda a 
paisagem, nas cores e nos sons, uma surdina amável. O próprio tempo é vagaroso. Navega-
se como em sonho, e o ar é mais espesso, retém em suspensão os gestos, as palavras breves 
que se trocam. (ABV, p. 194) 
 

A atmosfera do país está insuportável, os gestos em suspensão, a comunicação é breve, o 
medo silencia as vozes, porém, há uma amável surdina em circulação. O rio é a imagem desse silêncio 
enganoso1 que flui, mesmo na adversidade. Descendo o rio, seguindo a correnteza, sem ir-lhe contra, 
seguindo o fluir do tempo, o escritor põe na paisagem fluvial as pessoas, não as que podem como ele, vê-
lo todos os dias, mas aquelas “para quem o rio não é paisagem nem canção verde, mas uma linha 
hipnotizante que as amarrou no mesmo lugar e dentro de si próprias”. O artista pinta no quadro de 
palavras os calados e os torturados pela opressão do regime, amarrados pela repressão políti ca e por elas 
também mutilados.  

Falando “destas coisas gravemente, divididos entre o que só a nós pertence e aquilo em que 
apenas com um respeito infinito podemos tocar”, o cronista, sempre um arguto observador da história, do 
seu tempo, da ação humana, já completamente envolvido pela matéria que seu discurso quer des/velar, 
esconder e exibir, arremata a descrição da paisagem com uma afirmação/convocação: “Mas conformados 
não, dizemos” . Como o inconformado Não de Raimundo Silva, na História do Cerco de Lisboa (1989), 
ainda não escrita por José Saramago na ocasião em que a crônica veio a público, o escritor encontra na 
escrita a via de embarque para sua negativa ao regime e entrega, através da metáfora do maior rio do 
mundo, a esperança a seus parceiros. A esperança surge como seu “Não” ao regime. Um regime opressor 
odeia a esperança, mutila-a, destrói toda e qualquer possibil idade de sonho, de utopia. Regimes fascistas, 
antidemocráticos, sentem-se ameaçados pelos esperançosos. Esperar, crer na travessia para uma outra 
margem constitui, para o cronista, a forma de combater o silêncio, de lutar por mudanças, de resistir. “O 
maior rio do mundo” foi a caixa de Pandora que o cronista oferta a seus leitores, certamente tão ávidos 

                                                
1 Lembro-me aqui de Mia Couto, em recente conto “O novo padre” : “ ...o silêncio é sempre um engano: o 
falso repetir do nada em nenhum lugar”. 
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quanto ele por entoar uma canção verde às margens do Tejo. A crônica saramaguiana não revela, 
entretanto, o fato ou incidente que lhe despertava a esperança, mantendo o mistério que à literatura é 
permitido. Não o esclarece porque as circunstâncias políticas não o permitem, mas, literariamente, a 
revelação não faz falta à construção de sentidos. O que importa é a sutil e deli cada epifania do momento 
que o escritor capta e retransmite-o alegoricamente: 

 

E o mistério só se faz quando uma das aves assoma aos ramos que se debruçam para a água 
ou acompanha o barco esvoaçando, num jeito de asas trémulas em que só há temor, mas 
não muito, ousadia, mas não demasiada.  (ABV, p. 193) 
 

O poeta, como fez ver Alfredo Bosi2, é um “doador de sentidos” . Doar o sentido não 
implica em desfazer o mistério, por isso, na crônica, o escritor não oferece a revelação do segredo, pois ao 
leitor compete encontrar a chave para a abertura do enigma, para descobrir o sentido. O poeta-cronista-
escritor, na verdade, está escondido e revelado nessa ave que, com algum temor e certa ousadia, 
sentimentos necessários aos que almejam modificações, aponta ao leitor a possibili dade de esperar por 
mudanças que viriam a ocorrer apenas em abril de 1974.   

O conto de Mia Couto, por sua feita, foi produzido depois da guerra civil em Moçambique 
que impôs silêncio às vozes da terra, o que as fez mudarem de mundo, introjetando-as, subjetivando-as, 
guardando-as em si mesma. Vai nos dar um outro rio de presente que confirma a idéia de que a 
construção da história do humano com seus sonhos e espaço imaginários se escreve para além das 
fronteiras da realidade palpável, concreta, das circunstâncias históricas, das convenções sócio-culturais. 
Muito embora as guerras, as incompreensões, o não-entendimento, há preservado o reino da imaginação, 
que não é alienação, mas outra forma de revelar o real, num território interno de criação e recriação. 

O texto “No rio, além da curva” inaugura-se com o jogo do fingimento literário entre 
verdade/invenção, razão/imaginação, estabelecido pela citação jornalística: “Cito do jornal a verdadeira 
notícia”. Ao garantir ao leitor a veracidade dos fatos, legitimada pela veiculação da mídia impressa – o 
que lhe concede maior garantia de realização, acontecimento -, o narrador territorializa o leitor no espaço 
do possível. Ressalvo a curiosa coincidência de ambos os textos valerem-se do jornal como recurso 
midiático que se vale do poder de influência que a escrita jornalística possui nas sociedades 
contemporâneas. 

Valendo-se de verbos discendi, o narrador-reprodutor das estórias lidas/ouvidas põe em 
xeque a legitimidade da informação da imprensa, ao usar expressões como “rezava assim”, “disse que”, 
“circula entre a população”, livrando-se do compromisso com a verossimilhança e com a fidelidade ao 
real. Compromete-se, entretanto, a acrescentar o desfecho do fato a ser noticiado por ele, de acordo com 
“versões dos que testemunharam em imperfeito juízo, gente versada em nocturnas aparições” . Com isso, 
conduz quem o lê para o espaço do imaginário, do não-real, confundindo-o, ao mesmo tempo que o 
adapta ao universo simbólico da estória narrada, antecipadamente assinalada pela dúvida e pela hesitação, 
categorias classificadas, já remotamente, por T. Todorov como anunciadoras do fantástico. 

Com a estratégia, esse contador benjaminiano de estórias que brotam da fonte da tradição 
oral afirma a identidade de sua escrita por nela registrar traços de africanidade, fingidamente não-
assumidos como seus ao retransmitir, em 3a pessoa, o que afirma ter recebido de “ fontes indignas de 
crédito” . A narrativa, desta forma, não ganha apenas o estatuto de ficção, mas de estória que a tradição 
oral consagrou e, agora, será eternizada em seu discurso literário para além das fronteiras culturais de sua 
gente. Mesmo valendo-se da língua do colonizador, a literatura é a brecha por onde introduz a voz e a 
identidade cultural de seu povo. 

Não será, entretanto, a notícia como tal o assunto de sua estória. Será o seu desfecho, a 
parte que não foi registrada pelo documento escrito, cheio de hesitações. O contador de casos irá 
acrescentar ao texto jornalístico, segundo testemunhas em seu imperfeito juízo, gente versada em 
nocturnas aparições, o desfecho da invasão de um hipopótamo ao Centro de Alfabetização e de Corte e 
Costura, criando com isso um pacto de leitura com seu leitor que o prepara para embarcar no espaço 
simbólico da tradição moçambicana, sem romper completamente com o universo de quem o lê. Creio que 
isso reproduza bem a mestiçagem cultural que caracteriza seu país, marcado pela política de assimilação 
portuguesa que, de certa forma, como reconhece o próprio Mia Couto3 funcionou nos dois sentidos 
porque negros, principalmente das zonas urbanas e litorâneas, foram assimilados e, brancos, filhos de 
portugueses, também foram assimilados pela terra e suas histórias, sua cultura, seus costumes. 

                                                
2 BOSI, 1983, p.141. 
3 COUTO, Mia. In: Folha de São Paulo, 18 de novembro de 1998. 



Rita Maria de Abreu MAIA      911 
 

 

Estabelecido o pacto para diluir as fronteiras entre o imaginário cultural do leitor e das 
personagens, vamos à leitura do que ocorreu depois que um hipopótamo invadiu e destruiu o mobili ário 
do Centro de Alfabetização e do de Corte e Costura, acordando e assustando Jordão Qualquer, o guarda-
noturno, que “ficou inesparado, abstenso” , com a barulheira ouvida. Armou-se, pediu reforços dos céus: 
“que os xicuembos me segurem” . Apavorou-se com as dimensões do animal. Era um “hiperpótamo” . 
Diante do medo, do olhar apavorante do bichorão, da necessidade de tomar alguma atitude, lembrou-se 
das antigas tradições dos caçadores de hipopótamos, mpfuvos nas línguas do Sul de Moçambique. 
Segundo regiam as convenções ancestrais, o caçador e sua mulher participavam do ritual da caça. 
Enquanto o marido enfrentava a presa, a mulher ficava proibida de sair de casa. Caso desobedecesse, seu 
marido sofreria a raiva do animal. Estar em clausura prendia a alma do bicho. Quando lá do rio, as 
alegrias da consumação da caça eram ouvidas na povoação, todos se alegravam, menos Jordão Qualquer. 

Quando, porém, Jordão Qualquer assistiu à zanga do hipopótamo, seu medo foi amparado 
pela arma que a atribuição de mili ciano lhe conferia: 

 

O mili ciano definha de medo, só a arma lhe dá tamanho. Súbito, sem pensar, dispara. Os 
tiros saltam de rajada, certeiros. O nariz estando em frente da visão estorva os olhos. O 
bicho estremurchou, em pleno tamanho, todo derrubado. O cor-de-rosa da barriga lhe dava 
uma aparência recém-nascida. No último instante, o moribundo dedicou ao caçador um 
olhar cheio de ternura. Como se houvesse não ressentimento mas gratidão. Seria amor à 
última vista?  (EA, p.80) 
 

Jordão se lembra, então, de sua forte relação em criança com os pequenos mpfuvos e de 
como se sentia irmãos deles. Sonhava em montar-lhes o dorso como canoas e subir o rio, além da curva, 
“descobrir o adiante da humana paisagem, encontrar o adiante da humana paisagem”. 

O guarda Jordão, ali armado, contudo, sente prazer em ser patrão de outras vidas. Sem 
saber se a idade adulta o adulterara ou se a arma lhe tornara prepotente. De repente, alguém o desperta de 
suas reflexões, com um safaninho. Era um pequeno mpfuvo, fil hote da hipopótama. Jordão o recolhe em 
seu colo e o leva ao rio para juntá-lo à familiar manada. Vendo a festa do encontro, Jordão se incomoda 
com o peso da espingarda e a lança ao rio. Nesse momento, uma voz humana o convida a embarcar na 
canoa virada e a conhecer o rio, além da curva. Encantável, Jordão extravagou-se pelo avesso da corrente. 

Para que possamos traçar uma imagem do rio em conformidade com o espaço sócio-
cultural que a construiu, tentemos ler as alegorias desenhadas pelo conto. O hipopótamo, segundo as 
tradições, representa a força do mal, a violência, a destruição, quando do sexo masculino. Se feminino, 
representará a deusa egípcia hipopótama Taueret que protegia os nascimentos nesta vida e além desta. 
Seus protegidos têm premonições e uma espiritualidade aguçada e vêem o que os outros não conseguem: 
que a vida é um renascer e extrapola as fronteiras da morte. 

Ao apresentar-se, no primeiro momento do conto, como violento, antropofágico, destruidor, 
o animal age contra que espécie de forças? Age contra a assimilação cultural, por isso ataca o Centro de 
Alfabetização – espaço de iniciação aos ritos do conhecimento transmitido, contudo, na língua do 
colonizador?  Destrói o Centro de Corte e Costura para agir contra o poder que aliena, que modela, que 
forma a ideologia dominante em que o pensamento se enforma, que costura todos na fôrma cultural do 
colonizador? Além disso, não seria uma escola de Corte e Costura expressão invulgar de ocidentalização, 
em terra na qual os panos são o hábito, o costume? Em direção contrária, não seria, também, as próprias 
forças do sistema que impõe seus hábitos, que mutila a civil ização nativa?  

O certo, contudo, é que com a morte o hipopótamo liberta-se do corpo que o oprimia. 
Liberta-se e alegra-se com isso. Daí o olhar de ternura para o mili ciano, sua barriga na cor de recém-
nascido, sua feminilização que faz com que dele nasça um outro ser que conduzirá Jordão ao retorno de 
sua natureza. O pequeno mpfuvo que nasce do bicho que morre, que se feminiliza, conduz Jordão 
Qualquer para a travessia sempre sonhada e lhe restitui a animalidade, o encantável, o batismo no rio da 
africanidade, do reconhecimento de seu passado, de sua história, de sua utopia. 

Jordão Qualquer, por sua vez, também é marcado pela ambigüidade. Ao contrário do que a 
adjetivação lhe confere, Jordão não é um qualquer. É diferente da população do povoado porque não se 
alegra com as caçadas dos hipopótamos. É diferente porque se sentiu muito próximo dos animais, como 
seus irmãos. É, porém, igual, porque com a ajuda da arma sentiu-me forte, poderoso, prepotente como 
todos os homens comuns diante do poder. Nome de rio da historiografia cristã, onde João Batista batiza 
Jesus, Jordão vive a face híbrida de gente colonizada. Quando se desarma e embarca no dorso do 
hipopótamo de voz humana e navega ao avesso da corrente, o mili ciano opta pelo sonho, pela aceitação 
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de seu ethos, vence a diferença e abdica-se de uma roupagem cultural que o arma contra sua própria 
natureza. 

O rio constitui-se a esperança no futuro e o futuro que se advinda. Em suas águas 
heraclitianas, sempre renovadas e renovadoras, pode-se reali zar a travessia entre espaços geográficos e 
culturais antagônicos, entre a origem, a fonte de nossa existência e o percurso indecifrável do amanhã. A 
noção de pertencimento cultural pode ser vivamente compreendida na imagem do rio. Nascido no coração 
profunda da terra, o veio dos rios corta –a para fertilizá-la e integrá-la, ligando o interior ao litorâneo, a 
serra ao mar. Suas águas conduzem o vivido e o levam para o espaço da exterioridade absoluta que é o 
mar. 

O fato de o narrador não retornar no espaço final do discurso por ele mesmo aberto faz 
apontar para duas direções: Primeiramente, que o sonho é vitorioso, que a invenção do imaginário supera 
a logicidade do real, do que é explicável pela razão. Depois, que a literatura, em seu movimento 
fundamentalmente dialético, é espaço de encontro, de concili ação entre ordens contraditórias, entre o 
possível e o absurdo, entre o mistério e a revelação. Como o rio cheio de curvas que impede a visão do 
“vir a ser”, pois que o futuro é sempre mistério, o discurso literário é também um lugar para além de 
todos os lugares, pois que somente nele se é possível projetar o adiante da humana paisagem, valendo-se 
de seu jogo de possibili dades e de imaginação. 

Na magia literária, os desvios, as curvas que a realidade determina, podem ser transpostos e 
ultrapassados. Da mesma forma, os símbolos culturais, as alegorias, as imagens verbais podem ocultar 
para desvelar, para fazer falar uma verdade calada. Nesses textos, aqui em questão, a metáfora do rio 
aponta para a esperança, projeta um futuro de melhores dias. Ambos os textos velam o real opressor, 
transfiguram o cotidiano pela linguagem, resistem, em Saramago, à violência da ditadura fascista que 
assolava a pátria; em Mia Couto, à morte das tradições, da memória coletiva.  

Seja subvertendo o cânone da racionalidade européia com a escrita mitopoética do escritor 
moçambicano, seja com a escrita alegórica de Saramago, a imagem fluída do rio faz transbordar sentidos 
e significados, convocando o leitor à ultrapassagem das curvas do texto para além do literal, ao mesmo 
tempo que provoca o encontro com a alteridade que distingue e aproxima os homens.  

 

RESUMO: Leitura dos textos “O maior rio do mundo” , de José Saramago e “No rio, além da curva” , de 
Mia Couto, procurando desvelar os sentidos possíveis ocultos pela metáfora do rio, fecunda nas cantigas 
medievais. Mergulhar nas curvas dessas linguagens e captar o instante que o rio vela-revela -desvela é a 
proposta de leitor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: rio;cenário político;alegoria;encobrimento, identidade cultural. 
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NO BALANÇO DA NAU CATARINETA 

 
Roberto PONTES (Universidade Federal do Ceará – UFC) 

 
 
A Nau Catarineta, ou Catrineta – como se pronuncia e se escreve em Portugal, é uma 

xácara que se discute ser de origem portuguesa ou brasileira, sendo também um bailado dramático 
popular que não dispensa os suportes da concepção e da interpretação musical ao ser apresentada. Esta 
xácara é considerada Os Lusíadas da poesia popular CORDEIRO (1999:1063), analogia ao nosso ver 
hiperbólica, se compararmos a complexidade estrutural do épico camoniano com a singeleza do único 
episódio em torno do qual gira a história da Nau Catarineta. 

O assunto deste romance anônimo se desenha na moldura das viagens trágico-marítimas 
cheias de perigos e privações e guarda o imaginário popular ibérico, o clima instigante do sobrenatural, o 
imperativo caráter religioso, e o maravilhoso diabólico, ingredientes que sabemos provirem da 
cosmovisão medieval. 

Há, portanto, algumas observações indispensáveis que devem necessariamente anteceder 
sua leitura, audição ou representação.  

Primeiramente esclareceremos o que seja xácara, recorrendo para tanto a Demetrio 
Estébanez Calderón. Segundo este autor a palavra designa: 

 

composição escrita em forma romanceada, na qual são relatados fatos relativos a 
personagens do mundo dos malfeitores, rufiões e pícaros, entre outros. O termo se relaciona 
etimologicamente com o verbo árabe “yakkara” (molestar, fazer raiva) e com “xeque” 
(lance do jogo de xadrez pelo qual um jogador ameaça ou avisa que vai capturar o rei ou a 
rainha do seu parceiro), denominação que se apli cava em certo sentido ao tipo valentão e 
criador de casos, disposto sempre à peleja e ao distúrbio. Xácara seria então sinônimo de 
reunião de desordeiros. Entretanto, este termo tem sido util izado para designar 
especialmente uma série de peças breves, integradas a espetáculos teatrais do Século de 
Ouro espanhol, do mesmo modo que as loas e os entremeses, que constituíam quase sempre 
a parte final da representação. Podiam ser recitadas ou cantadas por um único ator; noutros 
casos estavam concebidas em forma de diálogo: é o que se denomina xácara entremesada. 
No princípio do século XVII era cantada em duas a três vozes pelos músicos da companhia, 
‘os quais se acompanhavam de guitarras, violas e ainda de harpa’. O público devia ser 
muito apreciador destas peças que, em alguns casos, eram cantadas por atores situados em 
diversas zonas do teatro, de modo que os espectadores se sentissem mais envolvidos ainda 
no espetáculo. A temática mais freqüente da xácara estava, como se fez ver a princípio, 
ligada ao mundo dos desclassificados: disputas, bravatas entre rufiões, desentendimentos 
entre estes e suas companheiras, e alusões a seu final desgraçado: castigos corporais, 
condenação às galés ou à forca. Entre os escritores de xácaras mais conhecidos estão 
Quiñones de Benavente, Calderón de La Barca e Quevedo. CALDERÓN (1966: 579) 
 

É interessante sublinhar desde já a fusão fonética de “yakkara” com “xeque” , a redundar em 
xácara, forma lingüística evidenciadora da origem árabe desta espécie de poema. Por outro lado, não se 
pode deixar de notar a proximidade desta forma poética com a arte realizada pelas camadas populares da 
sociedade onde germinou, se bem que intelectuais refinados e eruditos tenham dela feito uso. Em todo 
caso, é bom deixar bem patente ter a xácara uma expressão eminentemente popular, oriunda da ingente 
tradição poética na vida diária dos árabes que se enraizou, à vontade, nos hábitos das populações ibéricas 
com as quais aquele povo conviveu e ajudou a moldar culturalmente. SOLER (1995: 68). Podemos 
resumir ainda mais a compreensão do que seja este modo poemático narrativo, dizendo ser ele uma 
espécie de: 

 

composição poética musicada que, na Espanha, era cantada pelos atores de uma companhia 
teatral entre os atos de um drama ou comédia. As primeiras xácaras foram compostas por 
Juan del Encina. Posteriormente, Quevedo, Calderón de La Barca e outros poetas espanhóis 
compuseram xácaras. Em Portugal, Gil Vicente foi autor dessas peças, incluídas em seus 
autos e Garrett compilou algumas em seu Romanceiro. Segundo Castilho, a “ fórmula, quase 
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consagrada e indispensável” , era o verso de sete sílabas, em quadras, com rima toante e, 
algumas vezes, perfeitas.” XAV IER (1978: 213) 
 

Mas imperioso se torna aclarar o que vem a ser a xácara da Nau Catarineta, objeto do 
trabalho ora lido. Trata-se de um romance de época ligado às grandes navegações marítimas e aos 
descobrimentos. Acresça-se porém, que, embora enquadrado cronologicamente neste período histórico, a 
mentalidade predominante no texto narrativo das vicissitudes dos marinheiros portugueses a caminho de 
casa, é fundamentalmente medieval. Para esclarecer a respeito da Nau Catarineta, cedamos vez a Câmara 
Cascudo, o erudito potiguar que se dedicou como ninguém aos estudos da nossa cultura popular. Escreve 
ele que a Nau Catarineta é:  

 

xácara portuguesa de assunto marítimo, que narra uma travessia no Atlântico em 
circunstâncias trágicas. A identificação do barco e da época do sinistro tem apaixonado 
pesquisadores e pertence ao aparato erudito. O motivo reaparece na Literatura Oral (ver) 
dos povos navegadores – França, Inglaterra, Espanha –, nos episódios inevitáveis de 
calmaria, fome e desespero na solidão oceânica. Court Paille, Santa Catalina, El Marinero, 
Little Bilee, The Ship in Distress são exemplos dessa repercussão temática na poesia 
popular. Nenhum outro poema anônimo possui bibliografia mais alentada. Almeida Garrett 
deduzia ter origem a Nau Catarineta na viagem da nau Santo Antônio, que, em 1565, 
transportara Jorge de Albuquerque Coelho de Olinda para Lisboa, determinando a narrativa 
de Bento Teixeira Pinto e uma natural projeção na memória coletiva. Crêem outros que a 
nau voltava da Índia. Um volume raro, Il Moro Transportato, Reggio, 1672, registra a 
evocação dos capuchinhos Michael Angelo de Gattina e Denis Carli di Piacenza, em 
situação angustiosa sob a linha equinocial, de fato semelhante, ocorrido poucos anos antes, 
ao infelice Vascello detto Cattarineta, possibili tando existência histórica do motivo 
sentimental da xácara. Estudam o tema, que continuará aberto: Mário de Andrade, A Nau 
Catarineta, Revista do Arquivo Municipal, LXXII I, São Paulo, 1941; Almeida Garrett, 
Obras Completas, II , Lisboa, 1904; Augusto César Pires de Lima, A Nau Catarineta e o 
Naufrágio que Passou Jorge de Albuquerque Coelho, Vindo do Brasil no Ano de 1565, 
Prisma, Porto, 1937; Renato Almeida, História da Música Brasileira, Rio de Janeiro, 1942; 
Luís Chaves, Estudos de Poesia Popular, Porto, 1942; Luís da Câmara Cascudo, Literatura 
Oral, Rio de Janeiro, 1952; Fernando de Castro Pires de Lima, A Nau Catrineta: Ensaio de 
Interpretação Histórica, Porto, 1954; Gastão Sousa Dias, A Nau Catarineta, separata do 
Ocidental, nº 201, vol. XLVIII , Lisboa, 1955. Suas variantes estão registradas em 
incontáveis fontes impressas em Portugal e no Brasil: Sílvio Romero, Folclore Brasileiro, 
Rio de Janeiro, 1954; Pereira da Costa, Folklore Pernambucano, Rio de Janeiro, 1908; 
Gustavo Barroso, Ao Som da Viola, Rio de Janeiro, 1921; Jaime Cortesão, O que o Povo 
Canta em Portugal, Rio de Janeiro, 1942; Pedro Calmon, História do Brasil na Poesia do 
Povo, Rio de Janeiro, 1943; Lucas A. Boiteaux, Poranduba Catarinense, Rio de Janeiro, 
1944; Guilherme Santos Neves, A Nau Catarineta, Vitória, 1949; Rossini Tavares de Lima, 
“Achegas ao Estudo do Romanceiro no Brasil” , Revista do Arquivo Municipal, CLXII , São 
Paulo, 1959; Teófilo Braga, Romanceiro Geral Português, I e II I, Lisboa, 1906 e 1909; 
Rodney Gallop, Portugal, Cambridge, 1936; J. ª Pires de Lima e F. de C. Pires de Lima, 
Romanceiro Minhoto, Porto, 1943; Gonçalo Sampaio, Romanceiro Minhoto, Porto, 1940; 
P. Fernandes Tomás, Velhas Canções e Romances Portugueses, Coimbra, 1913. A Nau 
Catarineta, cantada isoladamente em Portugal e no Brasil , convergiu para o auto do 
Fandango (ver), em que é a jornada XVI. Evidentemente, a xácara não determinou o auto, 
mas sim para ele foi atraída. É uma das jornadas mais antigas e típicas. Em Natal, é 
conhecida desde 1813-1815, com solfa inalterável, que diverge das registradas em Portugal 
e em outras paragens do Brasil. CASCUDO (2000: 416-8) 
 

No trecho transcrito, Câmara Cascudo liga inicialmente a Nau Catarineta  à tradição oral 
dos povos navegadores; relaciona-a à viagem atribulada da nau Santo Antônio em 1565, comandada por 
Jorge de Albuquerque Coelho de Olinda. A seguir inventaria os pródromos da grande fortuna crítica 
contabil izada por esta xácara e registra a inclusão do episódio narrado no auto do Fandango em todo o 
território brasileiro. 
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O responsável pelo estabelecimento do texto, hoje canônico, da Nau Catarineta, foi 
Almeida Garrett, um dos introdutores do Romantismo em Portugal, que coligiu o repertório de romances 
anônimos populares preferido do povo português, publicando-o em 1843. A Nau Catarineta é um dos 
XXXV II romances recolhidos por Garrett, que se somam a mais VII reconstruídos pelo autor – o verbo 
reconstruir tem neste emprego o sentido de reescrever. Está, portanto, ao lado das histórias popularíssimas 
como Bernal Francês, Rosalinda, Miragaia, Bela Infanta, Silvaninha, Dom Claros d’Além-Mar, 
Claralinda,  Dom Beltrão, 
Dom Gaifeiros, A Romeira,  Donzela que vai à guerra, Dom Duardos e Avalor. 

Que registra Garrett a respeito da Nau Catarineta? Escreve o autor português o seguinte:  
 

Não é para admirar que seja tão geralmente sabida e querida esta xácara. O que admira é 
que não seja mais comum entre nós o romance marítimo. Um país de navegantes, um povo 
que viveu mais do mar que da terra; que as suas grandes glórias as foi buscar ao largo 
oceano; que por não caber em seus estreitos limites da Europa, devassou todo o império das 
águas para se estender pelo universo, – não pode deixar de ter produzido muito Cooper1 e 
muito Camões de rua e de aldeia que, em seus pequenos Lusíadas, cantasse as mil aventuras 
de tanto galeão e caravela que se lançavam destemidos  ‘Por mares nunca d’antes 
navegados’. Temos em prosa muita relação popular de naufrágios que rivaliza em 
simplicidade antiga com os Cronicões da Meia-Idade, e cujos escritores parecem discípulos 
do arcebispo Turpin, do autor da Formosa Magalona ou da Donzela Teodora. Como eles, 
andaram muitos anos a cavalo em barbantes no lugar do cego estacionário, ou no bornal do 
cego ambulante; e só em meios do século passado começaram a juntar-se em volumes na 
bem conhecida coleção intitulada História Trágico-Marítima.2  Algumas destas narrativas 
feitas por pessoas que tiveram parte na aventura, são palpitantes de interesse e de verdade, 
contêm descrições inimitáveis, desenhadas do vivo, e tais que fazem empalidecer as mais 
animadas páginas do Reddrover e do Pirata.3 Não singrariam jamais com os nossos 
argonautas senão os Homeros das grandes Odisséias? Nunca um pobre menestrel do povo 
que dissesse na harpa ou na viola esses humildes cantares que não cabem na tuba épica, 
mas também não precisam dos caracteres de Gerardo da Vinha ou de Craesbeck 4, porque 
se gravam na memória do povo e se perpetuam no li vro vivaz das gerações? É impossível: 
seus poetas têm, seus cronistas, seus historiadores; havia de ter seus menestréis e seus 
trovadores, a aventurosa vida de nossos mareantes. Mas essas ingênuas rapsódias, quem as 
apagou assim do li vro popular? Que estúpidos monges fizeram palimpsestos de suas 
páginas belas? – que apenas hoje podemos decifrar a custo algum fragmento obliterado 
como este! Não é fácil responder com precisão. Mas são certas as razões gerais e sabidas do 
orgulho monacal, e falso gosto de nossos literatos de universidade e de corte. Se tirarmos 
Gil Vicente e Bernardim Ribeiro, o mesmo ou pior diremos dos poetas, que todos ou quase 
todos venderam sua alma aos clássicos latinos, aos italianos da Renascença, e desprezaram, 
por vulgares, as primitivas formas de seus cantores naturais .A Nau Catarineta foi 
provavelmente o nome popular de algum navio favorito; diminutivo de afeição posto na 
Ribeira das Naus a algum galeão Santa Catherina, ou coisa que o valha. Dar-lhe-iam esse 
apelido coquete por sua airosa mastreação, pelo talhe elegante de seu casco, por alguma 
dessas qualidades graciosas que tanto aprecia o olho exercitado e fino da gente do mar.  Ou 
talvez é o nome suposto de um navio bem conhecido por outro, que o discreto menestrel 
quis ocultar por considerações pessoais e respeitos humanos. Entre as narrativas em prosa 
que já citei, há uma, por título – Naufrágio que passou Jorge de Albuquerque Coelho, vindo 
do Brasil no ano de 1565 – que não está muito longe de se parecer com a do romance 
presente. Larga e difícil viagem, temporais assombrosos, fome extrema, tentativas de 
devorarem os mortos, resistência do comandante a esta bruteza, milagroso surgir à barra de 
Lisboa quando menos o esperavam, e quando menos sabiam em que paragens se achassem 

                                                        
1 Referência a Fenimore Cooper (1789 –1851), escritor norte-americano, autor de romances indianistas 
muito populares, como O último dos moicanos. As notas de 1 a 5 não constam do texto de Almeida 
Garrett. São de responsabili dade do autor deste trabalho. 
2 BRITO, Bernardo Gomes de. Lisboa: Ocidental, 1735. Há uma edição brasileira recente da História 
Trágico-Marítima (Rio de Janeiro: Lacerda Editores:Contraponto Editores, 1998). 
3 Personagens de romances populares da época. 
4 Alusão a dois tipógrafos estabelecidos em Lisboa, o segundo deles, um flamengo que em 1589 veio para 
a capital portuguesa. 
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– tudo isto há na prosa da narração; e até o poético episódio de estarem a ver os 
monumentos e bosques de Sintra sem os reconhecer – como na xácara se viam, pela falsa 
miragem do demônio, as três meninas debaixo do laranjal. Fosse porém este, ou fosse outro 
o caso que celebra o romance, houve tantos semelhantes naqueles tempos, que de alguns 
deles, e no fim do século XV ou no XVI, se havia de compor. Mais antigo não é. Além de 
outras razões, é hoje averiguado que a poesia primitiva da nossa Península raríssima vez 
admite o maravilhoso, o Deus ex machina para solução de suas ingênuas peripécias. 
Composição em que ele apareça, quase sem hesitar, se deve atribuir à origem francesa, 
franco-normanda, ou mais seguramente ainda à dos bardos e escaldos5 que por essas vias se 
derivasse até nós. Depois é que a mitologia de todas as crenças se confundiu, e ainda a mais 
estranha é a que mais figurava entre nós. Tem muitas variantes a Nau Catarineta; as mais 
notáveis vão apontadas.” GARRETT (1904: 61-2) 
 

A seguir Garrett transcreve o texto desta xácara, recolhido no Algarve, apontando-lhe as 
variantes nos versos devidamente indicados e concernentes às obtidas nos seguintes locais: Estremadura, 
Minho, Lisboa, Beira-Baixa e Ribatejo.   

O vigor poético do romance da Nau Catarineta é tanto, que tem irrompido em inúmeras 
obras da Literatura Portuguesa, chegando mesmo a ocupar espaço na Ode Marítima de Fernando Pessoa: 

 

Minha velha tia, que me amava por causa do filho que perdeu.... 
Minha velha tia costumava adormecer-me cantando-me 
(Se bem que eu fosse já crescido demais para isso)... 
Lembro-me e as lágrimas caem sobre o meu coração e lavam-o da vida, 
E ergue-se uma leve brisa marítima dentro de mim.   
Às vezes ela cantava a “Nau Catrineta”. 
 
Lá vai a Nau Catrineta 
Por sobre as águas do mar... 
 
E outras vezes, numa melodia muito saudosa e tão medieval, 
Era a “Bela Infanta”... Relembro, e a pobre velha voz ergue-se dentro de mim 
E lembra-me que pouco me lembrei dela depois e ela amava-me tanto!  
 
PESSOA (1974: 330) 
 

No Brasil, desde os tempos da Colônia, circulam entre o povo versões da Nau Catarineta. 
Para se ter uma idéia da residualidade deste romance, de sua capacidade fecundante de novas obras, 
fiquemos apenas com dois exemplos brasileiros recentes: o romance O passageiro da Nau Catarineta de 
Moacir C. Lopes (1982) e o conto “Nau Catarineta” de Rubem Fonseca (1993), mostras bem acabadas do 
que vimos chamando processo de cristali zação literária a partir do resíduo cultural. 

Infeli zmente não podemos examinar estas obras nos limites do presente trabalho. Queremos 
apenas registrar nossa satisfação ante o fato do aproveitamento transgenérico apontado. No caso, nosso 
entendimento é diametralmente oposto ao de José Leite de Vasconcelos, temeroso ante a crescente 
passagem dos romances versificados para a prosa. Assim manifestou sua apreensão o grande pesquisador: 

 

No rodar das idades muitos romances degeneraram ou modificaram-se. Uns transformaram-
se em contos em prosa. Este fenômeno foi já observado por F. Adolfo Coelho, que assim se 
exprime: –‘No Minho, como nas outras províncias, assiste-se ao fenômeno triste, mas 
curioso, da dissolução de antigos romances em narrativas em prosa’ VASCONCELOS 
(1958:6). 
 

Presentemente, segundo o entendimento que temos deste fato, sua ocorrência não implica 
em que estes romances “degeneraram”, como sublinha Leite de Vasconcelos, nem se assiste à 

                                                        
5 Antigos bardos da Escandinávia. 
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“dissolução” dos romances velhos presumida por F. Adolfo Coelho. Hoje é possível compreender o 
recolhimento do resíduo cultural denominado Nau Catarineta, quer na dimensão de conto ou de romance 
cristali zados, tal qual fizeram Moacir C. Lopes e Rubem Fonseca. Na verdade eles não recontam a 
história original contida na xácara, apenas há naquelas narrativas uma contigüidade temática numa forma 
bastante elaborada, polida, refinada, que equivale a dizer: cristali zada. Não podemos alongar-nos nestas 
considerações e recomendamos ao leitor interessado em conhecer mais detalhadamente os conceitos aqui 
expendidos a leitura dos trabalhos por mim escritos, indicados na bibliografia in fine. Remeto igualmente 
aos trabalhos de Elizabeth Dias Martins (2002 e 2003), que dão bem idéia do que vimos propondo como 
teoria em progresso.    

Para esta ocasião escolhemos, de modo a exempli ficar, a versão recolhida por Pereira de 
Melo, transcrita em seu li vro A Música no Brasil 6, utilizada no CD Teatro do Descobrimento, do Grupo 
Anima de Campinas-SP, interpretada por várias vozes; também a versão extraída do romance A Pedra do 
Reino, de Ariano Suassuna, constante do CD Brasílica, de Antônio Madureira 7, igualmente  interpretada 
por um conjunto de vozes, versão que é a mesma de Antônio Madureira, mas recriada por Antônio 
Nóbrega em interpretação solo no seu CD Lunário Perpétuo.8 Finalmente, a adaptação da xácara em 
comento realizada por Teca Calazans no CD Firoliu 9. 

O aproveitamento desta cantiga em CDs de artistas estreitamente vinculados às raízes 
brasileiras valoriza e revela a pujança poética  de “uma das músicas importadas do Brasil, segundo Pedro 
Fernandes Tomaz, e que ainda hoje se canta em Portugal” . CORTESÃO (s.d.). Trabalhos como o dos 
artistas antes citados incorporam o que há de mais radical em nossa cultura e desenvolvem-se de acordo 
com as conclusões de Mário de Andrade, quem talvez melhor tenha lido o nosso modo de ser brasileiro. 
Escreve Mário: 

 

Quanto ao caso de Pastorís, Marujadas e Cheganças de Mouros, se a idéia tradicional é 
portuguesa e nelas é possível assinalar um romance velho como a Nau Catarineta, algum 
verso português ou melodia aportuguesada, não é menos certo que, tais como existem, estes 
autos e danças dramáticas foram construídos integralmente aqui, textos e músicas, e 
ordenados semi-eruditamente nos fins do século XVIII ou princípios do século seguinte”  
(1942: 148) 
 

Nesse processo avulta a importância do resíduo como esteio imanente ao produto cultural, 
de modo que sua cristalização vai-se operando com crescente acréscimo estético, a resultar num objeto 
artístico cada vez mais refinado.       

 

RESUMO: Análise da residualidade, cristalização e mentalidade no romance da Nau Catarineta, 
recolhido no imaginário do Nordeste brasileiro, através da leitura de três textos e três registros 
fonográficos do citado romance, os quais aproveitam a versão de Pereira de Melo em A música no Brasil 
(Bahia, 1909), na interpretação do Grupo Anima (CD Teatro do descobrimento, 1999), a de Ariano 
Suassuna, inclusa em A pedra do reino, trabalhada musicalmente por Antônio Madureira (CD Brasílica, o 
romance da Nau Catarineta, selo Ancestral, 1999) e ainda a de Teca Calazans (CD Firoliu, selo Kuarup 
Discos KCD-O88).  Este trabalho tem por fim demonstrar a persistência da mentalidade medieval 
portuguesa na contemporaneidade nordestina do Brasil , o que se faz lançando mão da teoria dos resíduos 
culturais e sua cristalização progressiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: residualidade, cristalização, mentalidade, Nau Catarineta, romance, xácara. 

 

ANEXOS:  
 

                                                        
6 Bahia, 1909. 
7 Selo Ancestral, 1999.004.393 Compact Disc Digital Audio. 
8 Selo Brincante BR 0005. 
9 Selo Kuarup Discos, KCD-088. 
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A NAU CATRINETA* 
 
Lá vem a nau Catrineta 
Que tem muito que contar! 
Ouvide agora, senhores, 
Uma história de pasmar. 
 
Passava mais de ano e dia 
Que iam na volta do mar, 
Já não tinham que comer, 
Já não tinham que manjar. 
Deitaram sola de molho 
Para o outro dia jantar; 
Mas a sola era tão rija, 
Que a não puderam tragar. 
Deitam sortes à ventura 
Qual se havia de matar; 
Logo foi cair a sorte 
No capitão general. 
–  “Sobe, sobe, marujinho, 
Aquele mastro real, 
Vê se vês terras de Espanha, 
As praias de Portugal.”  
– “Não vejo terras de Espanha, 
Nem praias de Portugal; 
Vejo sete espadas nuas 
Que estão para te matar.”  
– “Acima, acima, gajeiro, 
Acima, ao tope real! 
Olha se enxergas Espanha, 
Areias de Portugal.”  
– “Alvíssaras, capitão, 
Meu capitão-general! 
Já vejo terras de Espanha, 
Areias de Portugal. 
Mais enxergo três meninas 
Debaixo de um laranjal: 
Uma sentada a coser, 
Outra na roca a fiar, 
A mais formosa de todas 
Está no meio a chorar.”  
– “Todas três são minhas filhas,  
Oh! Quem mas dera abraçar! 
A mais formosa de todas 
Contigo a hei-de casar.”  
– “A vossa filha não quero, 
Que vos custou a criar.”  
–  “Dar-te-ei tanto dinheiro 
Que o não possas contar.”  
–  “Não quero o vosso dinheiro, 
Pois vos custou a ganhar.”  
– “Dou-te o meu cavalo branco, 
Que nunca houve outro igual.”  
– “Guardai o vosso cavalo, 
Que vos custou a ensinar.”  
– “Dar-te-ei a nau Catrineta, 
Para nela navegar.”  
– “Não quero a nau Catrineta, 
Que a não sei governar.”  
– “Que queres tu, meu gajeiro, 

Que alvíssaras te hei-de dar?”  
– “Capitão, quero a tua alma  
Para comigo a levar.”  
– “Renego de ti, demônio, 
Que me estavas a atentar! 
A minha alma é só de deus; 
O corpo dou eu ao mar.”  
 
Tomou-o um anjo nos braços, 
Não no deixou afogar. 
Deu um estouro o demônio, 
Acalmaram vento e mar; 
E à noite a nau Catrineta 
Estava em terra a varar. 
 
Texto estabelecido por Almeida Garrett, de 
acordo com a lª edição do Romanceiro. 
 
ROMANCE DA NAU CATARINETA* 
 
Faz vinte anos e um dia 
Que andamos nas ondas do mar 
Botando as solas de molho, 
 Oh! tolina, 
Para de noite jantar. 
 
A sola era tão dura 
Que a não pudemos tragar 
Foi-se vendo pela sorte, 
 Oh! tolina, 
Quem se havia de matar 
Logo foi cair a sorte, 
 Oh, tolina,  
No Capitão General. 
 
Sobe, sobe meu gajeiro, 
Meu gajeirinho real 
Vê se vê terras d’Espanha, 
 Oh, tolina, 
Areias de Portugal. 
 
Não vejo terras d’Espanha 
Areias de Portugal 
Vejo sete espadas nuas, 
 Oh, tolina, 
Todas para te matar. 
 
Sobe, sobe meu gajeiro 
Meu gajeirinho real 
Olha pra estrela do norte, 
 Oh! tolina, 
Para poder nos guiar. 
 
Alvistas meu Capitão 
Alvistas meu General! 
Avistei terras d’Espanha, 
 Oh! tolina, 
Areias de Portugal. 
 
Também avistei três moças 
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Sentadas num parreiral 
Duas cozendo cetim, 
 Oh! tolina, 
Outra calçando dedal. 
 
Todas três são minhas filhas 
Ai, quem m’as dera dera abraçar 
A mais bonita de todas, 
 Oh! tolina, 
Para contigo casar. 
 
Eu não quero tua filha 
Que te custou a criar 
Quero a Nau Catarineta, 
 Oh! tolina, 
Para nela navegar. 
 
Tenho meu palácio nobre 
Como não há outro assim 
Com suas telhas de prata, 
 Oh! tolina, 
Suas portas de marfim. 
 
Eu não quero teu palácio 
Tão caro de edificar 
Só quero a tua alma, 
 Oh! tolina, 
Para ao Inferno levar. 
 
Sai-te daqui ó cão sujo 
Mofino e arrenegado 
Que minha alma é de Deus, 
 Oh! tolina, 
Meu corpo do mar sagrado. 
 
• Versão tradicional recolhida por Pereira 

de Melo, transcrita em seu li vro A 
Música no Brasil, Bahia, 1909, e 
incluída no CD Teatro do 
Descobrimento, com o Grupo Anima, de 
Campinas-SP.  

 
 
O ROMANCE DA NAU CATARINETA* 
 
Ouçam meus senhores todos, 
Uma história de espantar! 
Lá vem a Nau Catarineta 
Que tem muito o que contar. 
Há mais de um ano e um dia 
Que vagavam pelo mar: 
Já não tinham o que comer, 
Já não tinham o que manjar! 
Deitam sorte à ventura 
Quem se havia de matar: 
Logo foi cair a sorte no Capitão-General! 
– Tenham mão, meus marinheiros! 
Prefiro ao mar me jogar! 
Antes quero que me comam 
Ferozes peixes do mar 

Do que ver gente comendo 
Carne do meu natural! 
Esperemos um momento, 
Talvez possamos chegar. 
Assobe, assobe, gajeiro, 
Naquele mastro real! 
Vê se vês terras d’Espanha, 
E areias de Portugal! 
– Não vejo terras de Espanha, 
E areias de Portugal! 
Vejo sete espadas nuas 
Que vêm para te matar! 
– Vai mais acima, gajeiro, 
Sobe no topo real! 
Vê se vês terra de Espanha, 
Areias de Portugal! 
– Alvíssaras, Capitão, 
Meu Capitão-General! 
Já vejo terras de Espanha, 
Areias de Portugal! 
Enxergo, mais, três donzelas 
Debaixo de um laranjal! 
Uma sentada a coser, 
Outra na roca, a fiar, 
A mais mocinha de todas  
Está no meio, a chorar! 
– Todas três são minhas filhas: 
Ah! quem me dera as beijar! 
A mais mocinha de todas 
Contigo a hei de casar! 
– Eu não quero a vossa filha, 
Que vos custou a criar! 
– Dou-te meu cavalo branco 
Que nunca teve outro igual! 
– Não quero o vosso cavalo, 
Meu Capitão-General! 
– Dou-te a Nau Catarineta 
Tão boa em seu navegar! 
– Não quero a Catarineta, 
Que naus não sei manobrar! 
– Que queres então, gajeiro, 
Que alvíssaras hei de dar? 
– Capitão eu sou o Diabo 
E aqui vim pra vos tentar! 
O que eu quero é vossa alma 
Para comigo a levar! 
Só assim chegais ao porto, 
Só assim vos vou salvar! 
– Renego de ti, Demônio, 
Que estavas a me tentar! 
A minha alma eu dou a Deus, 
E o meu corpo eu dou ao mar! 
E logo salta nas águas 
O Capitão-General! 
Um anjo o tomou nos braços, 
Não o deixou se afogar! 
Dá um estouro o demônio, 
Acalmam-se o vento e o Mar, 
E à noite a Catarineta 
Chegava ao Porto do Mar! 
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• Versão extraída do romance de Ariano 

Suassuna, A Pedra do Reino, Rio de 
Janeiro, José Olympio Editora, 1972) e 
constante do CD Brasíli ca, de Antonio 
Madureira, selo Ancestral, 199.004.393 
Compact Disc Digital Audio.  

 
SUITE DA NAU CATARINETA 
 
Romance 
Bela Nau Catarineta, dela vos venho contar 
Sete anos e um dia, ô tolinda 
Por sobre as ondas do mar 
Já não tinha o que beber 
Nem tão pouco o que manjar 
Matamos o nosso galo ô tolinda 
Que tínhamos para cantar 
Vai lá pra cima gageiro, meu gageirinho real 
Vê se avista terra Espanha, ô tolinda 
Areias em Portugal 
Não avistei terra Espanha 
Areias em Portugal 
Avisto espadas de fogo ô tolinda 
Prontas para te cravar 
Também avisto três moças 
Debaixo de um parreiral 
Uma tecendo ouro fino ô tolinda 
Outra mais fino metal 
A mais chiquitinha delas ô tolinda 
A procura de um dedal 
Todas três são minhas filhas, 
Todas três hei de lhe dar 
Uma para te vestir, ô tolinda 
Outra para te calçar 
A mais chiquitinha delas ô tolinda 
Para contigo casar 
Eu não quero tuas filhas 
Nem tu não hás de me dar 
Só quero a Nau Carineta, ô tolinda 
Para no mar navegar 
   
Vitór ia (Peã) 
 
Lhe damos todos vitória 
Vitória meu capitão 
Viva a Nau Catarineta 
Com toda a tripulação... 
 
Barcarola final (Oi Pá!) 
 
Quando o mar quebra na proa, Oi Pá! 
Dessa Nau Catarineta 
Tenho saudades da terra, Oi  Pá! 
Da querida Julieta 
Oi Pá!, Oi Pá! 
Para ver a quem matá 
As sete sortes caíram, Oi Pá! 
No capitão Generá 
Oi Pá!, Oi Pá! Olha as ondas (bis) 

Do mar vão quebrá 
A vida do marinheiro, Oi Pá! 
É uma vida de labor 
Quando pensa que é descanço, Oi Pá! 
É quando chega o vapor 
Oi Pá!, Oi Pá!, olha as ondas... (bis) 
Do mar vão quebrá 
 
•  Versão extraída do CD Firoliu (Kuarup 

Dis- 
Cos KCD-088) de Teca Calazans, por ela   
pesquisada e adaptada. 
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RESUMO: Análise da residualidade, cristalização e mentalidade no romance da Nau Catarineta, 
recolhido no imaginário do Nordeste brasileiro, através da leitura de dois textos e dois registros 
fonográficos do citado romance, os quais aproveitam a versão de Pereira de Melo em A música no Brasil 
(Bahia, 1909), na interpretação do Grupo Anima (CD Teatro do descobrimento, 1999), e a de Ariano 
Suassuna, inclusa em A pedra do reino, trabalhada musicalmente por Antônio Madureira (CD Brasílica, o 
romance da Nau Catarineta, selo Ancestral, 1999).  Este trabalho tem por fim demonstrar a persistência 
da mentalidade medieval portuguesa na contemporaneidade nordestina do Brasil, o que se faz lançando 
mão da teoria dos resíduos culturais e sua cristalização progressiva. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Nau Catarineta, imaginário nordestino brasileiro, Ariano Suassuna, Grupo 
Anima,  
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ABSTRACT:  This work deals with Ana Hatherly and Alberto Pimenta's poetry. It intends to show how 
their poems play and discuss the problems of writing. So these poems teach their readers how to read 
poems better and open a space for a criticism of the relationship between art, imaginary and culture.   
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Quando Fernando Pessoa escreveu, em “A ‘alma antiga’, de Caieiro”, que este “no meio 
deste século doente, cristão, recriou de súbito, a alma antiga”, e que por isso fizera espontaneamente, 
naturalmente, a maior obra da alma portuguesa, ele estava, certamente, pressentindo que a afirmação das 
percepções sensoriais em reação ao racionalismo, à lógica, seria uma das marcas do século XX. De fato, o 
que Caieiro nos mostra é que as coisas não têm mistério, têm existência; por isso devemos desconfiar de 
qualquer pretensão de que nelas haja um sentido oculto. Pessoa-Caieiro ensinam a ver as coisas de um 
modo natural, sem pensar sobre elas, e com isso recolocam uma dimensão mítica num tempo corroído 
pela lógica subordinativa do pensamento. Em relação a Almada Negreiros, algo de semelhante acontece, 
pois conferiu ao estatuto da visão uma dimensão importante de sua obra, conforme observou Melo e 
Castro1. 

Essa recolocação do mito da linguagem  originária pelos poetas modernistas e 
contemporâneos portugueses nos leva a refletir sobre as contribuições da poesia visual e da relação 
interdisciplinar das artes para um pensamento sobre a escrita. É uma atitude que não reflete uma atitude 
ingênua, pois demonstra que, em alguns momentos, as produções artísticas podem sentir a saturação do 
logos, sendo por ela revestidas, o que traz, por conseguinte, uma necessidade de desaprender a ver/pensar 
para que se possa melhor compreender o mundo. Assim, essa visão mítica indica uma oposição ao modo 
científico de categorizar o mundo e as coisas. Esse ver “originário e genésico” corresponde, de certa 
forma, a um ideal mítico de uma linguagem adâmica e, por conseguinte, faz-nos pensar que essa idéia 
constitui também um aspecto permanente de nosso imaginário cultural, pois ela alude ao arbitrário do 
signo lingüístico e à natural desconfiança quanto ao que as palavras expressam. Por isso, uma das 
dimensões e um dos efeitos da eclosão do experimentalismo português nos anos 60 foi a radicalização, 
entre outras, das experiências vanguardistas de Almada Negreiros e do próprio Pessoa, configurando uma 
aprofundada reeducação do olhar e do gesto, algumas vezes esquecidos pela literatura. 

Trata-se de um exercício essencial da linguagem poética, pois, se pensarmos como Barthes, 
observaremos que a língua oferece pouca resistência ao mito. Ele pode se instalar sob a forma de uma 
captura dos sentidos, fechando a sua circulação, pois sua função é a transformação de um sentido em 
forma. Se o mito é “um roubo de linguagem”, na visão de Barthes, torna-se importante repensarmos o 
aspecto ambíguo que uma reapropriação crítica de suas representações pode trazer ao texto literário, já 
que este busca reativar os sentidos paralisados, algumas vezes pelo próprio mito. Esse caminho parece 
estar expresso no texto de Melo e Castro sobre Almada. Ao propor a impossível tarefa de alcançarmos, 
através da visualidade e da interdisciplinaridade artística, o ver claro dos antigos e dos deuses sugere uma 
proposta de apropriação crítica de nosso próprio imaginário cristalizado. É uma idéia semelhante àquela 
que Barthes discute a partir da linguagem matemática e da poesia moderna. Segundo ele, a primeira 
acautela-se contra a interpretação ao conferir a uma determinada fórmula matemática um sentido 
inalterável. Por isso torna-se presa fácil do mito, que dela se apodera em bloco, roubando-lhe a 
resistência, uma pureza. Ao contrário dessa linguagem “acabada”, o mito seria uma linguagem que se 
recusa a morrer, pois, como diz Barthes, ele arranca aos sentidos uma sobrevivência insidiosa, degradada, 
provocando um adiamento da morte. No caso da poesia, Barthes a vê como “um sistema semiológico 
regressivo”, já que, ao contrário do mito, ela visaria recuperar uma “infra-significação”, isto é, um 
“estado pré-semiológico da linguagem”. Em outras palavras, a linguagem poética  se esforça “por 
retransformar o signo em sentido: o seu ideal – tendencial – seria atingir, não só o sentido das palavras, 
                                                 
1 (...) Almada buscou, escrevendo, um outro ver: um ver que de Homero se reclama: Homero que era cego, segundo a 
lenda. É o ver, arquétipo das formas originais. O ver que estabelece a relação exacta entre o sagrado e o sensível. (...) 
O ver claro que Homero possuía e que caracterizava os homens da Grécia antiga. Ver que é, por isso, originário e 
genésico para a nossa cultura ocidental. (CASTRO, 1995, p.81). 
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mas o sentido das próprias coisas” (BARTHES, 1993, p. 154). Assim entendida, a linguagem poética 
seria uma linguagem que resiste tanto quanto possível ao mito. Porém, Barthes observa que, tal como no 
caso da linguagem matemática, é a própria resistência da poesia que faz dela uma presa ideal do mito: “a 
desordem aparente dos signos, face poética de uma desordem essencial, é capturada pelo mito, 
transformada em significante vazio, que vai servir para significar a poesia.” (Ibidem, p. 155)  

A recorrência do mito, ou seja, a mitificação produzida sobre o próprio mito, segundo 
Barthes, seria uma saída, uma vez que a tentativa de negá-lo e de se dele se libertar poderia ser também 
apropriada pelo mito, que captura essa resistência. Segundo essa proposta,  exemplificada com o Bouvard 
et Pécuchet, cujos discursos constituem uma fala mítica, a significação final seria sempre a própria obra, 
uma vez que o “poder do segundo mito provém da sua capacidade de instituir o primeiro como 
ingenuidade observada.” (BARTHES, p. 157). 

Sendo o mito uma questão própria da linguagem, somos levados a refletir sobre a relação 
entre o fictício e o imaginário. Trata-se de refletirmos como a obra lida com o real, ou, nas palavras de  
A.Wolfgang Iser, como pensar o fictício (a poetização) em  sua conexão com o imaginário, já que não 
podemos nos esquecer de que o fictício não é idêntico à obra literária e que o imaginário é sua condição 
constitutiva. 

Iser, ao descrever os intrincados processos de funcionamento da estrutura de jogo de que 
participa tanto o imaginário quanto o fictício, mostra-nos que o imaginário também é fluido, móvel e que 
se manifesta pelo jogo. E o jogo torna manifesta tanto a potência transformadora ou transgressora do 
imaginário quanto o sentido canalizador das instituições imaginárias. Com isso, o imaginário não possui 
forma própria, logo ele necessita de uma instância ativadora. O fictício é uma dessas instâncias e co-
existe com o imaginário através da esfera do jogo. Por isso, assim como o fictício, o imaginário também 
não pode ser determinado, embora possamos perceber sua manifestação. Esse é um ponto fundamental da 
análise de Iser, a que acreditamos corresponder a ênfase num tratamento lúdico do artístico nas obras 
poéticas e críticas de Ana Hatherly e de Alberto Pimenta.  

No percurso poético de ambos, percebemos uma preocupação constante com a escrita,  pois 
focalizam-na não apenas do ponto de vista de suas potencialidades criativas, mas, principalmente, como 
produto que ela é da história humana. A partir de suas produções poéticas e críticas, verificamos que a 
escrita é também passível de mitificação, porque sua imantação pelo logos, assim como sua limitação 
como medium, impõe-nos hábitos que podem direcionar a leitura e, desta forma, limitar o livre trânsito 
dos signos. Com isso, percebemos que a tendência para a visualidade e para uma comunicação sensorial 
que, no início deste texto, assinalamos existir na poesia de Pessoa-Caieiro, também requerida por Almada 
Negreiros e Melo e Castro, confirma uma pertinência prolongada, na medida em que nossa cultura da 
letra força uma saída para outros campos da percepção humana. Insere-se, desta maneira, nesta tensão 
entre a língua escrita e o vasto campo da linguagem, uma outra tensão que é própria do jogo entre o 
fictício e o imaginário, assim como dos jogos de poder fomentados pelas instituições imaginárias.  

No ensaio “Acerca da poética ainda possível”, Alberto Pimenta mostra-nos que a 
conceptualização da poesia se processou à semelhança da cultura, por isso ela passou de ritmo sonoro a 
efeito visual, de ritmo a conceito. Como conceito, ela permitiu a inserção de conhecimentos de todos os 
tipos, principalmente o visual e outros não visíveis, como ruídos e odores. A libertação, entretanto, do 
“culinarismo” após o romantismo, não foi suficiente porque os poetas, “ao substituírem a escrita retórica 
discursiva pela atomização sintática, isto é, por uma nova ordem visual, pouco mais fizeram que 
‘exorcismar o diabo com Belzebu’, porque se mantiveram dentro do mesmo médium de percepção e 
comunicação: o visual.” (PIMENTA, 1990, p.281). O abandono à sua função de criadora dos “êxtases do 
corpo” e a renúncia à transmissão oral, tornou-a primariamente escrita, lugar de decifração. A introdução 
do espaço na poesia por Mallarmé, assim como foi o do tempo na pintura pelo cubismo, promoveu um 
alargamento dos media, mas, segundo Pimenta, refugiaram-se uns dentro dos outros, de modo que 
continuaram a promover a sua própria delimitação. A saída, segundo Pimenta, seria “o abandono do 
próprio conceito de modelo ou de ordem exterior, para se chegar à ordem interior da própria vida”. 
(Ibidem, p. 283). 

Se acompanharmo s a produção poética, inquieta, de Pimenta perceberemos que a quebra e 
ou a fusão dos gêneros, a mudança  de medium, em suma a produção de arte intensamente intersemiótica 
mostra a coerência de seu pensamento, assim como a consciência que ele tem da linguagem como produto 
social a ser constantemente reinventado. Com isso, percebemos que sua poesia requer uma intervenção 
permanente operando uma reciclagem crítica das produções culturais do homem. No final de seu ensaio 
citado, ele discute a relação da arte (poesia e pintura) com a memória, a partir de Goethe. Invertendo a 
fórmula do poeta alemão de que é preciso perscrutar através da memória se o vivido fez avançar, Pimenta 
afirma:  
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“(...) a nós interessa viver. Criar percursos poéticos onde todos os estímulos sensoriais 
estejam presentes e sejam vividos de dentro por cada que os percorra. Realizar Sade, e 
esquecer Miranda. Misturar o ‘público’ na acção: abolir o ‘público’, abolir a ordem 
exterior, a memória, o modelo. Abolir a eterna presença da distância, reiterar o contacto, 
iluminar os sentidos por dentro, eliminar o sentido da sua exibição por fora.” (PIMENTA, 
1990, p. 283). 
 

Um exemplo de poemas que se encaminha para essa proposta pode ser a  “poesia de ação” 
em que o poeta exercita sempre a interação com o público, que deve buscar suas próprias respostas ao que 
vê. É o que podemos observar com o texto que surgiu de sua performance “Homo Sapiens” no Jardim 
Zoológico de Lisboa, em 1977, quando o poeta se fechou numa jaula e deixou o público presente 
perplexo. O mesmo se deu no Chiado, em 1991, no Dia do Turista, quando esteve exposto, sentando num 
banquinho e muito bem embrulhado, com a placa “Homem – Vende-se” (Fig. I).   

Essas ações performáticas são sempre bem preparadas por Alberto Pimenta. Algumas vezes 
são discretamente gravadas as falas do público, que se transformam depois em textos de poesia. A pesar 
do fato de que as performances são atos poéticos  não repetíveis - se repetidas, jamais se darão nas 
mesmas condições de público -, os registros parcos nos dão provas de que esses trabalhos são exemplos 
raros e extremamente críticos de uma discussão sobre a artificialidade do discurso. 

A mobilização do próprio corpo contra uma leitura automatizada, dominada pelo 
pragmatismo do logos, é também realizada por Ana Hatherly.  Dificilmente se pode decidir se seus 
trabalhos são obras de pintura ou poéticas. A visualidade é central na sua obra poética e em seus estudos 
críticos, tendo sido mesmo um dos motivos que a levou a estudar com profundidade a arte barroca, 
ajudando a tirá-la do limbo a que foi subjugada por séculos, também em Portugal. Por isso, seus trabalhos 
visuais mantêm-se indiscerníveis entre a poesia e a pintura.  

Assim como Alberto Pimenta, ela procura alargar as possibilidades de leitura, forçando-nos 
a uma (des)aprendizagem dos modos tradicionais de ler. Essa preocupação nos lembra Valéry, em 
“Poesia e pensamento abstrato”, quando diz que só conseguimos compreender aos outros e a nós mesmos 
graças à velocidade da nossa passagem pelas palavras, isto é, precisamos passar rapidamente por elas para 
que o pensamento tenha curso, caso contrário perceberemos a frágil resistência delas. (Cf. VALÉRY, 
Apud SELIGMANN-SILVA, p.102). Diríamos, então, que Alberto Pimenta e Ana Hatherly provocam-
nos para que testemos essa fina resistência das palavras, e descubramo -las frágeis como receptáculos de 
verdades. Assim, por exemplo, a obra visual de Ana Hatherly tende a desafiar o leitor ocidental a 
reformular o próprio hábito de se postar diante da página escrita. Em geral, esse leitor se depara com 
obras inclassificáveis, de modo que ele se vê obrigado a refletir sobre a natureza dos signos, lingüísticos 
ou não, que o trabalho de Hatherly lhe oferece, como podemos verificar em Leonorana (Cf. Fig. II- 
Variação XIX). 

Neste caso, a finalidade da escrita se perde, já que o discurso se torna ilegível, mas também 
no campo da  pintura a situação se torna embaraçosa, pois não se representa algo e nem se trata de uma 
abstração de um objeto ou cena interior. Como lembra Manoel Caldas, esses elementos heterogêneos se 
limitam e se mantêm coesos. Ele também nos lembra que 

 

“a eficácia – a dimensão dita mágica – destas obras reside no que poderíamos chamar um 
efeito de pura inscrição. E o que é, nas artes da palavra e nas artes da imagem, 
simplesmente inscrever? É reduzir a obra ao estatuto de um gesto, de uma ocupação do 
espaço/tempo que não recorre às regras que governam, no caso das artes literárias como no 
caso das artes plásticas, a representação do espaço e do tempo” (CALDAS, In: 
HATHERLY, 1990, p.107). 
 

Em Ana Hatherly e em Alberto Pimenta, a própria tradição poética portuguesa é convocada, 
como se dá com a retomada de Camões. Ana Hatherly, em Leonorana, e Alberto Pimenta, em Metástase 
I, produziram em versos uma poesia dificilmente digerível pelos amantes da metáfora cristalizada ou 
apaziguadora. Num misto de irreverência e reelaboração poética,  revalorizam, sem mitificar, a obra de 
Camões. Hatherly, a partir do mote de um vilancete de Camões, produziu trinta e uma variações, 
seguindo um rigoroso programa baseado em possibilidades combinatórias de elementos sintáticos, 
semânticos, estruturais, temáticos e lógicos do poema de Camões.  Assim, os três versos do famoso 
Vilancete (“Descalça vai para a fonte/Leonor pela verdura/Vai formosa e não segura”) se abrem a uma 
infinidade de leituras a partir de sua própria estrutura. A espacialização, por exemplo, na variação III, 
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permite a leitura em múltipla direção que amplia as possibilidades de leitura do verso metrificado e já 
canônico de Luís de Camões. A variação XVIII é estruturada ideograficamente, de modo que o nome 
“Lionor” intensifica os recursos visuais do verso camoniano e condensa a leitura. As variações XIX e XX 
dão aos versos uma feição ininteligível, de forma completa em XIX e parcial em XX. A variação XXXI é 
definida como um “obscurecimento por logicização e submissão formal”. O resultado dessa variação é 
uma espécie de acróstico barroco, mas com uma sintaxe que atrita com o elemento semântico, de modo 
que não haja a submissão dos sentidos à estruturação dos versos. 

Por vias semelhantes de combinação sintática, Alberto Pimenta produziu Metástase I para o 
Colóquio “Imaginário do Espaço”, realizado no Funchal em 1987. 
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Camões – Soneto 96 
Transforma-se o amador na cousa 

amada, 
Por virtude do muito imaginar; 
Não tenho, logo, mais que desejar, 
Pois em mi[m] tenho a parte desejada. 
 
Se nela está minha alma transformada, 
Que mais deseja o corpo de alcançar? 
Em si somente pode descansar, 
Pois consigo tal alma está liada. 
 
Mas esta linda e pura semidéia, 
Que, como o acidente em seu sujeito, 
Assi[m] coa alma minha se conforma, 
 
Está no pensamento como idéia; 
[E] o vivo e puro amor de que sou feito 
Como a matéria simples busca a forma. 
 

Alberto Pimenta [Camões por 
interposta pessoa] 

Ousa a forma cantor! Mas se da 
namorada 

Nua d’imagem, tido rio por  vir tu 
Não tens, oh joga, sem que ide 
Ia e mente passem, admito, d’harpejo, 
 
Nada, terno mar, falsamente ilhas. Amas 
Desejando amor que cale cio, parcas 
Rimas, e os desencantos pedem 
Odi et amo, caos, sigla. Ali plantas 
 
Setas em idéia, ainda mel, puras, 
Semente que caído sujeito como eu, 
A lama minha informam. Com acessos 
 
Te penso e cato o mínimo. Se nada 
Muda, vê que frio e pó e riso e voto ou  
Ímpio amor mata o ser e busca famas. 
                                               L. C.  

 

Formalmente, o segundo poema surge da recombinação de letras e palavras do famoso 
soneto Camoniano, com que explora um campo aberto pelo experimentalismo poético em torno da lógica 
combinatória. Esse procedimento é definido por Alberto Pimenta como uma “reconstrução do campo 
poético”, e não de um “campo semântico”. Segundo Pimenta, esse segundo poema  

 

não é uma interpretação (ou reinterpretação), mas uma reconstrução feita dos segmentos 
mínimos alternáveis, minimal. Digamos (e isso é que define a poesia em oposição à 
comunicação pragmática) que o segundo soneto estava já contido no primeiro, e se separou 
dele por uma reorganização da energia que o disse pela primeira vez, porque a poesia diz-se 
ou comunica-se a si mesma (e a mais nada). (PIMENTA, 1990, p.319). 
 

No plano temático, podemos verificar que a simples recombinação formal faz o poema 
camoniano transitar de uma visão de mundo renascentista para a perspectiva barroca de uma visão 
desenganada do mundo e a consciência da condição precária do ser humano. 

Diante desse trabalho poético, podemos nos remeter a uma afirmação de Alberto Pimenta 
no ensaio “Acerca da poética ainda possível”, em que diz que “toda a arte do passado está à espera de 
integração, está a espera de entrar e de ser penetrada” (Ibidem, p.283). Ambos, Hatherly e Pimenta, assim 
procederam ao interferirem nos poemas de Camões. Consideraram que a poesia de Camões, sendo 
patrimônio cultural português, precisava ser deslocada para continuar a gerar a tensão que é própria à obra 
de arte. Assim, não importa que o “soneto” que se desmembrou daquele que a cultura imortalizou não 
seja  rigorosamente um soneto pelas normas poéticas ou que ele apresente uma sintaxe frouxa. É essa 
frouxidão sintática, somada ao fato de que o segundo “soneto” é uma minuciosa combinação mágica de 
sons e letras do primeiro, que nos adverte da vitalidade criativa que persiste no poema camoniano. Em 
outras palavras, é o que diz também Ana Hatherly em texto originalmente publicado no Diário de Lisboa, 
em 1970, a propósito de uma polêmica com o crítico Nelson Matos:  

 

“Sei que escolhi um dos temas mais populares da poesia portuguesa. Foi precisamente por 
isso que o preferi, por ele ser um dos mais conhecidos, divulgados, vulgarizados, portanto e 
aparentemente, aquele que ofereceria em princípio menos possibilidades de reintegração, 
ou seja, mais dificuldades.” (HATHERLY, 2001, p. 376-7) 
 

Como se vê por esses exemplos discutidos a respeito da poesia de Ana Hatherly e Alberto 
Pimenta, a dimensão lúdica nos faz pensar criticamente sobre a escrita, na tentativa de percebê-la como 
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uma manifestação do corpo, mas que pode, se dominante, obscurecer os outros sentidos. Assim, a 
discussão que eles desenvolvem ou na crítica ou nos textos poéticos a respeito da linguagem e de seus 
suportes obrigam-nos a trazer à tona problemas que se relacionam ao representado, mas também às suas 
representações, já que são questões que dizem respeito ao imaginário social. O lúdico torna-se, deste 
modo, uma dimensão importante da leitura, a partir do qual a consciência poética e social do artista, a 
abertura máxima da obra e a sensibilidade do leitor se inter-relacionam.  

Isso fica muito evidente na obra poética e visual de Ana Hatherly, que tem entre os seus 
títulos vários que funcionam como emblemas da escrita, como por exemplo: Anagramático, A cidade das 
palavras, A idade da escrita, Mapas da Imaginação e da memória, O Escritor, A escrita natural, O pavão 
negro da escrita. De A idade da escrita, refiro-me ao poema “A máscara da palavra”, em cujo início diz: 
“A máscara da palavra/revela-esconde/o rosto vago/de um sentido mudo (...)” (HATHERLY, 1998 , 
p.17). E também o poema “A varanda de Julieta”, em que, nas duas últimas estrofes, sintetiza o trabalho 
do poeta contra a ação do tempo e o poder do presente em imantar o passado:  

 
 
“(...) Fui procurar 
A memória da história  
E encontrei a tecnologia 
Gritando 
 
 

Contra o endurecido mito 
Do sentimento 
Petrificado no tempo. 
Tinha esquecido que o 

amor  
É coisa mental 
 

E que na superfície do 
real 

É como um grito branco 
Numa boca escura.” 

(Ibidem, p. 43) 

 

Assim, no caso deste poema, a transformação ocorre em virtude da própria mudança do 
espaço, pois, diante da casa de Julieta em Verona, a simples instalação de uma loja de design com sua luz 
fluorescente, “no mesmo átrio mítico”, provoca um olhar de estranhamento e de redescoberta do que foi. 

Para que este texto se acabe com uma janela, termino-o com a primeira parte do poema “O 
Pavão Negro”, que dá nome a um dos livros lançados por Ana Hatherly neste ano de 2003: 

 

O pavão negro da escrita 
abre um leque de opções 
exibe o luxo  
do seu traje-cárcere 
 
 

 

Babel silente 
no vazio da página 
prende o tumulto da voz 
fixa o assalto da mão 
 
última instância rebelde 

 

é jogo 

           luta 
                luto 
                    grito calado 

(...) 
(HATHERLY, 2003, 

p.19)

 
 

RESUMO: Estudo da poesia de Ana Hatherly e Alberto Pimenta, com o objetivo de mostrar a forma 
lúdica com que seus textos discutem os problemas da escrita. Com isso,  reeducam seus leitores e abrem 
espaço para uma crítica das relações entre imaginário, arte e cultura. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Ludismo, imaginário e poesia. 
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ANEXOS: 
Fig. I – Homem vende-se – Alberto Pimenta 

 
(In:__. IV de ouros, 1992, p.25) 
Fig. II –  Ana Hatherly – “Variação XIX” 

 
In:__.m calculador de improbabilidades, 2001, p.219) 
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Rosa Maria MARTELO (Universidade do Porto) 

 
 
1. 

No último li vro de Ana Hatherly, Itinerários, publicado em 2003, mais precisamente no 
poema intitulado “Fim de Século” , reencontramos o velho Robinson Crusoe, já longe do exílio forçado 
numa ilha do Pacífico, se bem que prisioneiro outra vez. É ele, e talvez não seja exactamente ele: na 
verdade, Ana Hatherly parece apenas recordar o seu nome como pretexto para a apresentação de uma 
outra forma de isolamento individual, agora na omnipresença de outro mar – a do “novo solitário 
Robinson urbano” , “mergulhado / numa abundância informativa / onde tudo se torna vago” .1   

Nos dois poemas que a este se seguem, “O novo flâneur I” e “O novo flâneur II” , o lexema 
“mar” mantém-se na origem de idênticas metáforas, e “o novo Robinson urbano” dá lugar a “o novo 
flâneur urbano” , que “deambula / pelas grandes superfícies / do consumo” e “contempla / e depois 
sucumbe / no mercantil mar iluminado / onde cintila / a avidez jamais satisfeita / do mais querer”. Ou 
então “navega / num informático oceano / feitos de simulacros / de imaginadas redes de sentido” .2 

A relação entre a inapreensibilidade do espaço – o “mercantil mar”, o “ informático oceano” 
– e uma ideia de erosão da identidade está bem patente no modo como, no mesmo poema, o écran é dito 
“o novo espelho” , logo surgindo a pergunta: “Onde é que há / um espelho que tranquilize?” Com efeito, a 
imagem no écran parece não assegurar a identidade do sujeito: “A imagem é só ela: / uma constelação de 
impasses / um palimpsesto / feito de interfaces” .3 

A opacidade de falso espelho que é a do écran pode ser lida aqui no duplo sentido de 
traduzir o perpétuo diferimento do mundo, ou uma espécie de nostalgia do real, e também a dificuldade 
de auto-reconhecimento identitário por parte do sujeito, duas questões que, significativamente, apareciam 
articuladas no final de um poema de Joaquim Manuel Magalhães publicado em 1981 e, desde então, 
frequentemente citado quando se pretende aludir à reconfiguração do sujeito lírico na poesia portuguesa 
pós-setenta: 

 

(…) 
Voltar ao real, a esse desencanto 
que deixou de cantar, vê-lo 
na figura sem espelho, na perspectiva  
quase de ninguém, de um corpo 
pronto a dizer até às manchas 
a exacta superfície por que vai 
onde se perde. Em perigo. 4 
 

Este e outros poemas de Joaquim Manuel Magalhães têm sido associados à explicitação de 
uma inflexão nova na poesia portuguesa, porquanto, ao longo do último quartel do século XX, é 
perceptível o desenvolvimento de um tipo de lirismo que, clara e premeditadamente, se afasta da 
construção impessoal e abstractizante que dominara a teorização poética e o corpus poemático da 
Modernidade. Como se sabe, este outro entendimento do registo lírico é frequentemente associado com a 
emergência de uma poesia que valorizaria uma relação mais imediata ou mais legível com a experiência, 
do que decorreria uma maior cumplicidade com o leitor e com o que podemos chamar o seu mundo 
habitual. Trata-se de uma poesia onde o intimismo, o coloquialismo e a narratividade são mais 
valorizados, daí decorrendo o uso de um tom mais falado, a emergência de personagens e mesmo a 
produção de um efeito autobiográfico, embora este último não deva ser detectável em função do maior ou 
menor conhecimento que o leitor possa ter da vida do autor, mas apenas do estabelecimento de um 
contrato de leitura que apela ao entendimento do poema nestes termos. 

Não é meu objectivo analisar aqui as muitas implicações do reconhecimento da existência 
de um novo tipo de li rismo, isto é, daquele tipo de lirismo que José Luís Garcia Martín procura recobrir 

                                                
1 Ana Hatherly, Itinerários, Famalicão, Quasi Edições, 2003, p. 70. 
2 Idem, pp. 72. 
3 Idem, p. 74. 
4 Joaquim Manuel Magalhães, “Princípio” , Os Dias, Pequenos Charcos, Lisboa, Presença, 1981, p. 13. 
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através do conceito de “poesia figurativa”, criado por analogia com o conceito de pintura figurativa e 
tomando por referência o binómio abstracto/figurativo.5 Limito-me a assinalar que, sob o nome de poesia 
figurativa ou poesia da experiência, no contexto espanhol, ou de novo li rismo no caso francês, tem sido 
colocada em evidência uma linha de desenvolvimento da escrita poética que notoriamente se afastaria de 
alguns dos traços definidores das poéticas da Modernidade. É também nesse sentido que Jean-Claude 
Pinson reescreve o título do emblemático “Estruturas da Poesia Moderna” , de Hugo Friedrich, sob a 
forma de “Structure de la poésie contemporaine”, assim intitulando um ensaio recente,6 no qual procura 
demonstrar que a matriz abstracta que Friedrich fazia remontar a Mallarmé, e da qual resultariam as três 
características maiores da poesia da Modernidade – a desrealização, a despersonalização e o recuo do 
poeta perante o absoluto da língua –, teria deixado de poder descrever a complexidade e os múltiplos 
caminhos da poesia contemporânea. “L’actuel «paysage» de la poésie française est suffisamment différent 
de ce qu’ il pouvait être il y a une vingtaine d’années pour qu’on puisse faire l’hypothèse qu’un tournant a 
eu lieu” – defende Jean-Claude Pinson. E justifica a sua perspectiva em função da necessidade de 

 

mieux respecter le caractère plurilinéaire, éclaté, de l’évolution en cours, une mutation, par 
laquelle la poésie sortirait, non du moderne lui-même, mais d’un régime strictement 
moderne ; échapperait, en partie, à l’egémonique empreinte du canon moderniste, ne 
pouvant plus du coup, être adéquatement décrite à la lumière de cette «structure de la 
poésie moderne» mise en avant il y a bientôt cinquante ans par Hugo Friedrich.7 
 

Não pretendo, como disse, alongar-me muito sobre esta questão. Apenas gostaria de fazer 
notar que também no caso português é perceptível o desenvolvimento de uma poesia onde a 
subjectividade lírica adquire contornos mais figurativos, visto ser nesse contexto que procurarei abordar o 
tópico das relações entre identidade e espaço. Isto porque o lirismo figurativo não me parece excluir uma 
certa des-figuração (de-facement) do sujeito,8 num processo que certamente nos ajuda a compreender as 
identidades contemporâneas. 

 

2. 
Se permanência e singularidade podem ser consideradas como dois traços essenciais para a 

construção das identidades pessoais,9 estas também não são dissociáveis de uma relação com o mundo e, 
portanto, não são dissociáveis da identidade social, ou, mais precisamente, da “representação que o 
sujeito faz para si do seu contexto social, isto é, dos diferentes grupos aos quais se refere, grupos de 
pertença e também de não-pertença (grupos de oposição)” .10 Ora a componente de ficcionalização do 
sujeito, tal como ocorre frequentemente no lirismo contemporâneo, associada à exploração de uma certa 
narratividade, parece reflectir-se numa espécie de paraficções identitárias, incorporando todas estas 
dimensões, o que também conduz à explicitação de relações com o espaço urbano, tópico este bastante 
presente na poesia contemporânea. 

A tematização do espaço urbano pela poesia constituiu, como se sabe, uma questão 
particularmente importante na emergência da Modernidade estética. O lugar escolhido por Baudelaire 
para encenar a morte de um certo arquétipo do poeta romântico, “bebedor de quintessências” e “comedor 
de ambrosia”, foi precisamente o macadam enlameado de uma rua citadina. É aí, no meio do “caos 
movente onde a morte chega a galope de todos os lados ao mesmo tempo” (“chaos mouvant où la mort 
arrive au galop de tous les côtés à la fois” ), que o poeta deixa cair a auréola e, não podendo arriscar-se a 

                                                
5 José Luís Garcia Martín, La Poesia Figurativa, Crónica parcial de quince años de poesía española, 
Sevill a, Renascimiento, 1992, pp. 209. 
6 Jean-Caude Pinson, “Structure de la Poésie Contemporaine” , in Daniel Guillaume (org.), Poétiques & 
Poésies Contemporaines, s. l., Le temps qu’il fait, 2002,   pp. 43-67. 
7 Idem, p. 43. 
8 O termo des-figuração é usado no sentido em que ocorre em Paul de Man, “Autobiography as De-
facement” , The Rhetoric of Romanticism, Nova Iorque, Columbia University Press, 1984, 
designadamente quando o ensaísta considera a prosopopeia – etimologicamente, o conferir a um rosto  
uma máscara – como o tropo da autobiografia: “Our topic deals with the giving and taking away of faces, 
with face and deface, figure, figuration and disfiguration” (p. 76).   
9 Cf. Hélène Chauchat,  “Du fondement sociale de l’ identité du sujet” , in Hélène Chauchat e Annick 
Durand-Delvigne (org.), De l’I dentité du Sujet au Lien Sociale, Paris, P.U.F., 1999, p.7. 
10 M. Zavalloni, referido in Hélène Chauchat, art. cit., p.10. 
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parar no meio do tráfego, dela prescinde para sempre. O pequeno texto de Le Spleen de Paris a que me 
reporto11 é a vários títulos fundador e emblemático, pois o poeta desaureolado é manifestamente objecto 
de um movimento de catábase, por parte de Baudelaire, do que deriva a perda da dignidade (aliás, dita 
“enfadonha” ) e o mergulhar incógnito na multidão. Desprovido de auréola, o poeta deixa de apresentar 
quaisquer sinais distintivos e confunde-se com os “simples mortais” . De ora em diante irá transformar-se 
no “flâneur”, para quem 

 

c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le 
mouvement, dans le fugiti f et l’ infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout 
chez soi ; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont 
quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que 
la langue ne peut que maladroitement définir. (…) Ainsi l ’amoureux de la vie universelle 
entre dans la foule comme dans un immense réservoir d’éléctricité. (…) C’est un moi 
insatiable du non-moi, qui, à chaque instant, le rend et l’exprime en images plus vivantes 
que la vie elle-même, toujours instable et fugiti ve.12 
 

Há, no entanto, alguns aspectos que importa sublinhar nesta caracterização do “ flâneur”. 
Repare-se que se trata de alguém que entra na multidão, e a escolha do verbo entrar por parte de 
Baudelaire transporta consigo a clara sugestão de que este frequentador dos ambientes citadinos mantém 
relativamente a eles uma distância de quem vem de fora, e que é exactamente aquela que se explicita na 
relação entre o eu e o não-eu formulada no desenvolvimento do mesmo texto.13 Apesar do fascínio 
exercido sobre o “ flâneur”, a multidão permanece um grupo de não-pertença, mais uma instância do 
Outro do que um grupo de pertença, o que significa que o movimento de catábase que comecei por 
referir, rapidamente se transforma em novo movimento de anábase, embora sem repor a primitiva 
situação do poeta aureolado. Paul de Man chama, aliás, a atenção para o facto de a poesia de Baudelaire 
privilegiar os pontos altos, os quartos elevados, dos quais é possível captar a cidade vista de cima, embora 
sublinhando que a verticalidade ascensional desta relação, ao implicar a possibili dade da queda e a 
vertigem, não deixa de ser mais precária do que nunca.14 Mas, o que me interessa vincar é sobretudo que a 
relação entre o poeta/“ flâneur” e a cidade, entre o poeta e a multidão, se faz de aproximação e de 
distância, ou melhor, consiste no próprio movimento de aproximação, executado sobre a distância. 

Como observa Walter Benjamin, o “ flâneur” mantém-se no limiar da grande cidade, capaz 
ainda de um olhar apaziguador da desolação à qual estará destinado, em breve, o habitante da grande 
metrópole.15 A experiência de choque que Benjamin considera o fulcro da escrita baudelairiana 
pressupõe, de resto, essa ambivalência, esse estar entre aproximação e distância. A frequentação das 
cidades enormes, a percepção das suas inúmeras relações, duas situações colocadas por Baudelaire na 
origem da prosa poética de “Le Spleen de Paris”,16 são objecto de um distanciamento inerente ao próprio 
processo de construção alegórica característico do poeta. 

Não deixa de ser significativo que Baudelaire recorde um conto de Poe, que traduz, 
“L´homme des foules” , a propósito da modernidade da pintura de Constantin Guys, vincando a situação 
espacial da personagem, um homem sentado atrás dos vidros de um café e observando através deles a 
multidão onde irá depois lançar-se, em busca de um rosto desconhecido que o fascinara.17 O contacto do 
“flâneur” com a multidão pressupõe quer a distância prévia e analítica, aqui corporizada pelos vidros, 
quer o movimento inconcluso de aproximação do Outro desencadeado pelo olhar que os mesmos vidros 
permitem.  

                                                
11 Charles Baudelaire, “Perte d’auréole” , Le Spleen de Paris, Oeuvres Complètes, I, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p.352.  
12 Idem, “Le Peintre de la Vie Moderne” , Oeuvres Complètes II, pp. 691-2. 
13 Baudelaire emprega igualmente o verbo entrar para descrever a relação do poeta com a multidão em 
“Les Foules” : “Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’ il peut à sa guise être lui-même et autrui. 
Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun” 
(Le Spleen de Paris, XII, Oeuvres Complètes, I, p. 29. Itáli co meu). 
14 Paul de Man, “Allegory and Irony in Baudelaire” , Romanticism and Contemporary Criticism, ed. E.S. 
Burt, Kevin Newmark, Andrzej Warminsski, The John Hopkins University Press, Baltimore, London, 
1996, p.110. 
15 Walter Benjamin, “Paris, capitale du XIXe siècle” (1935), Oeuvres, III , Paris, Gallimard, 2000, p. 58. 
16 Baudelaire, “À Arsène Houssaye” , Le Spleen de Paris, Oeuvres Complètes I, pp.275-6. 
17 Idem, “Le Peintre de la Vie Moderne” , Oeuvres Complètes II, p. 690. 
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3. 
Julgo que esta relação ambivalente, feita de aproximação sobre a efectiva distância é 

determinante para o modo de articulação entre o sujeito e o espaço urbano na emergência da 
Modernidade e também no Modernismo. No contexto português, a deambulação do sujeito/observador 
característico da poesia de Cesário pode inscrever-se no seu contexto. E se pensarmos na poesia de Mário 
de Sá-Carneiro, por exemplo, poderemos vê-la ainda, embora articulada de outro modo. Para este poeta, 
a cidade é acima de tudo vibrante de movimento, agitação, cor e luz. Mas, apesar de um desejo fremente 
de lhe pertencer, o olhar sobre a cidade é sempre um olhar estrangeiro, e a celebração da grande 
metrópole é conduzida por um fascínio futurista que assenta num pressentimento periférico de não-
pertença, como facilmente se depreende da seguinte intervenção de uma das suas personagens de ficção:   

 

- atentava para fora de mim, e, em face do rio latino que se esgueirava sob as pontes, 
tumultuante de luzes, em face do ruído urbano e longínquo que era a partitura do 
movimento, olhando os candelabros esguios, li túrgicos por iluminarem aquela vida imensa 
– um orgulho enlevado todo me possuía, e um júbilo infinito, por viver também na capital 
assombrosa.18 
 

Mais complexa será já a presença do espaço urbano na poesia de Álvaro de Campos, 
embora também aí possamos recordar a posição de exterioridade mantida pelo sujeito no início da Ode 
Marítima, “Sozinho no cais deserto…”. Este poema, que constitui certamente uma das mais elaboradas 
reflexões poéticas sobre o próprio conceito de distância, pode conduzir-nos a uma questão essencial: a de 
a distanciação existencial do sujeito tender, na poesia da Modernidade, a adquirir uma consistência muito 
mais figural do que figurativa. Mesmo as múltiplas ficcionalizações do sujeito lírico em Ode Marítima 
não anulam a impessoalidade decorrente da sua proliferação dentro do mesmo poema, e, por esse motivo, 
a dilaceração do sujeito é acima de tudo visível na própria tessitura enunciativa do texto. Julgo ser deste 
tipo de fenómeno que fala Benjamin, quando reconhece que o mergulho baudelairiano na multidão não 
podia traduzir-se numa receptividade imediata por parte dos leitores, tanto mais quanto o contacto com a 
experiência desses leitores (afinal impossíveis) se teria transformado em estrutura da poesia.19 Se bem 
entendo esta afirmação de Benjamin, isso significa que a poesia é vista a funcionar como uma espécie de 
mecanismo de somatização estrutural da “experiência de choque” , processo do qual não deveremos 
excluir a ambiguidade e a ambivalência enunciativas. Daí adviria a reconhecida tendência para a 
impessoalidade, posteriormente formulada por Rimbaud ou Mallarmé, por exemplo. 

 

4.   
Se observarmos agora os modos de presença do espaço urbano na poesia pós- setenta 

poderemos verificar que a relação de aproximação sobre a distância a que anteriormente me referi deixa 
de colocar-se. Na obra de um poeta para quem a cidade constitui uma presença fortíssima, como é o caso 
de Al Berto, um primeiro aspecto a assinalar consiste na forma como o sujeito emerge do espaço urbano, 
não podendo separar a experiência interior de uma condição existencial citadina. Contrariamente ao que 
acontecia na poesia futurista, por exemplo, a velocidade facilmente é agora identificada com o 
sofrimento: “a cidade é veloz / (…) / aqui tudo se tornou dia após dia mais doloroso” .20 Num texto como 
“Rádio Pirata” , a experiência da cidade não pode mesmo ser separada da própria condição identitária 
inerente à experiência do corpo. A cidade está “por baixo da pele” , escreve Al Berto. E continua:  

 

há uma cidade de alarmes e um tilt lancinante de flipper dentro do meu pulmão adolescente 
e uma dor de chuva fustigando o sexo adormecido no soalho do quarto da pensão… (…) há 
uma cidade crescendo no grito e na gasolina no fogo nocturno da minha vertigem presa nas 
alturas de cimento armado onde coabitam sexos de naftalina…21 
 

                                                
18 Mário de Sá-Carneiro, “O Fixador de Instantes”, Céu em Fogo, Lisboa, Assírio & Alvim, 1999, p. 189. 
19 Walter Benjamin, “Sur quelques thèmes baudelairiens” (1940), Oeuvres III, p. 331. 
20 Al Berto, O Medo, 2ª ed., Lisboa, Assírio & Alvim, 2000 p. 391. 
21 Idem, p. 147 
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Repare-se que a instabil idade inerente à relação do sujeito com a cidade adquire os 
contornos de uma experiência comum e generalizável que, por isso mesmo, pode facilmente tornar-se 
objecto de um registo narrativo: 

 

5 de Abril  
fotocopiar a vida nómada das Tribos do Néon. 
depois da catástrofe, nenhum fio de luz fende a noite. em redor do fogo erguem-se silhuetas 
e vozes, contam-se histórias. (…) as cidades apodreceram, estão cobertas por corrosivos 
bolores, desmoronam-se, e a erva cresce pelos terraços em cimento rachado. 
os últimos sobreviventes repetem em voz alta o que lhes sobejou da memória. é noite, as 
Tribos do Néon percorrem a desolação da cidade. nas casas vazias a sarna e a peste, nos 
corpos de quem passa o abandono.22        
 

Não será preciso dizer que este tipo de visão apocalíptica nada tem a ver com o fascínio do 
“flâneur” pela cidade, tal como nada tem a ver com a distância que o separava da multidão. Agora, o 
sujeito pertence a essa massa indistinta que preenche o tecido urbano, fala a partir de um espaço 
partilhado. E, por isso mesmo, o eu pode transformar-se, por vezes, num nós que abrange o Outro no 
mesmo grupo de pertença. Ou dialogar/agir com um tu, como acontece no poema de Joaquim Manuel 
Magalhães que passo a recordar:  

 

Atira tu agora este tijolo 
ao verde parado na esquina.  
Dá-me a navalha eu lixo 
os detrás daquele Toyota  
e depois a capota do Dyane. 
 
Pega na lona do outro lado 
não a largues, eu seguro deste, 
bate agora com a pedra 
deixa os cacos do espelho no chão 
de mais este elevador. 
 
As pedras maiores ficam  
para as montras e as janelas  
das escolas. Toma o spray, 
escreve SEM SAÍDA.23 
 

Um primeiro ponto a destacar neste poema é o facto de o lugar ocupado pelo sujeito de 
enunciação nesta situação urbana ser rigorosamente partilhado com um tu, ambos ficcionados como 
personagens numa micro-narrativa. Poder-se-ia, naturalmente, argumentar que tanto aqui como nos textos 
de Al Berto o que se configura é, no entanto, uma situação marginal que de modo algum pode ser 
generalizável. Assim é, sem dúvida, mas o interesse deste tipo de texto também reside precisamente aí. 
Porque o que podemos observar é o mesmo estilhaçar da identidade pessoal que a Modernidade exprimira 
através do rompimento da unicidade do sujeito sob um plano figural, mas com uma diferença importante: 
a de esse estilhaçamento ser agora apresentado a partir de uma experiência comum e, por isso mesmo, 
ficcionável numa linguagem muito próxima do registo coloquial, se bem que inscrita num ritmo poético. 
Simultaneamente, o registo discursivista utili zado parece procurar conter, ou suster esse mesmo 
estilhaçamento. 

Apesar de não encontrarmos neste tipo de textos nada que possamos aproximar do fascínio 
do “ flâneur” perante a cidade, poderíamos estabelecer algum paralelismo com um certo sentimento de 
rejeição dos processos de massificação que também está presente em alguma da poesia da Modernidade. 
Mas a diferença parece ser menos temática do que topológica e tropológica: é que o lugar de que fala o 
sujeito de enunciação é um lugar partilhável com o leitor, por um lado, e, por outro lado, a relação do 

                                                
22 Idem, pp. 369-70. 
23 Joaquim Manuel Magalhães, Os Dias, Pequenos Charcos, Lisboa, Editorial Presença, 1981, p.53 
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poema com o mundo depende menos de um funcionamento referencial por exempli ficação (a somatização 
estrutural que pudemos observar em Baudelaire e que se prende com a lógica de autonomização 
referencial do poema na Modernidade) do que de um efeito de reali smo obtido por uma estratégia 
ficcional. 

Se a categoria do sujeito continua a ser objecto de uma des-figuração, tal implica menos 
uma retórica da impessoalidade e a sua actualização figural, nos termos de uma textura discursa, do que a 
construção de personagens facilmente reconhecíveis para o leitor como des-figurações identitárias 
referenciáveis no seu mundo habitual. Podemos considerar que o efeito de dissolução identitária não é 
muito diferente; porém, é muito diferente o modo de exprimi-la. 

Se observarmos a evolução de poesia de António Franco Alexandre, que, a partir da 
publicação de Quatro Caprichos,24 tem vindo a tornar-se mais narrativa, mais marcada pela presença da 
circunstancialidade e mais centrada na experiência sentimental do sujeito, podemos verificar que este 
poeta mantém o sujeito sob um efeito de reformulação permanente. O leitor pode, por exemplo, encontrar 
informações muito circunstanciadas que quase lhe permitem construí-lo como personagem. No entanto, 
quando julga ter-lhe definido a face, ele dissolver-se-á completamente, dando lugar à emergência de um 
Outro, e o leitor deverá recomeçar tudo de novo. O que parece mostrar que a ficcionalização do sujeito é, 
de facto, outro modo de conceber a sua des-figuração identitária: 

 

Não tinhas, reparei, “ identidade” . Faltara-te, ou perderas, 
identikit, umbigo de fabrico, carte de séjour; só ficaram 
as marcas distintivas de um humano rosto, e depois 
também elas se apagaram ou multiplicaram 
nos humanos gestos amados, e na cegueira 
do humano desejo desejado, da palavra “ tu” .25 
 

A solidão experimentada pelo poeta “moderno” , no meio da multidão urbana, bem como o 
olhar niili sta e não projectivo que lança à sua volta estão hoje presentes em inúmeras descrições nas quais 
reconhecemos o nosso mundo habitual. Talvez por isso, o “novo flâneur”, de que fala Ana Hatherly nos 
poemas que comecei por citar, é hoje mais comum e mais prosaico (e, consequentemente, em grande 
medida, é também a própria negação do “flâneur” ). A experiência vivencial e identitária que a escrita da 
Modernidade refere por exempli ficação, ao fazer estilhaçar o processo enunciativo, está mais perto de nós 
do que nunca. E talvez esse seja precisamente o motivo que conduz à possibili dade de recorrer a 
estratégias enunciativas mais figurativas. Quanto mais a experiência da Modernidade se vulgariza, mais a 
poesia parece poder afastar-se dos processos retóricos pelos quais ela se instituiu. 

 

RESUMO: Partilhando uma inflexão perceptível também noutras literaturas, a poesia portuguesa do 
último quartel do século XX caracteriza-se frequentemente pelo desenvolvimento de um lirismo 
figurativo (em contraponto ao lirismo abstracto dominante na tradição da modernidade pós-
baudelairiana). Nesse contexto, a experiência do espaço urbano constitui um tópico recorrente, podendo 
ser articulada com a problematização das identidades culturais e pessoais. Recordando que a relação entre 
experiência urbana e construção da subjectividade deteve um papel privilegiado na emergência da poesia 
da Modernidade, procura-se agora avaliar a especificidade dessa mesma relação tal como é actuali zada na 
poesia portuguesa a partir da década de 70 do século XX.    

 
PALAVRAS-CHAVES: poesia portuguesa; lirismo figurativo;  

                                                
24 Depois de Quatro Caprichos (Assírio & Alvim, 1999), António Franco Alexandre publicou Uma 
Fábula (Assírio & Alvim, 2001) e Duende (Assírio & Alvim, 2003). 
25 António Franco Alexandre, Quatro Caprichos, Lisboa, Assírio & Alvim, 1999, p. 57. 
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Onde começa uma história, perguntava-se ela a si própria, onde 
estão as raízes todas do que aconteceu hoje? 

(Maria José Barreno) 
 
 
0. Introdução -  

Para assinalar o vigésimo quinto aniversário do "25 de abril " em Portugal, a Editorial 
Caminho lançou a Coleção "Caminho de Abril ". Vários autores de língua portuguesa foram convidados a 
escrever um texto de ficção que tivesse como tema, de forma direta ou indireta, a "Revolução dos 
Cravos", além do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que deveria mostrar com imagens esse momento 
histórico. Todos os li vros foram apresentados ao público no mês de abril de 1999, e dessa coleção faz 
parte As vésperas esquecidas1, de Maria Isabel Barreno. 

No li vro Vozes e olhares no feminino, que reúne uma coletânea de textos de escritoras 
portuguesas contemporâneas, Maria de Fátima Marinho apresenta a autora da seguinte forma: 

 

É com a publicação de Novas Cartas portuguesas (1972),  de parceria com Maria Velho da 
Costa e Maria Teresa Horta, que Maria Isabel Barreno  se tornará conhecida do grande 
público.  Nesta obra a focali zação quase exclusivamente feminina e a alusão directa e sem 
subterfúgios a realidades e problemas que de regra  eram escondidos e modificados 
constituirão novidade no panorama cultural da época e até algum escândalo, que valerá às 
autoras um processo judicial. (Marinho, 2001, p. 166) 
 

A apresentação termina com a afirmação: "poderemos concluir que  a obra de Maria Isabel 
Barreno  analisa ironicamente a sociedade, através de locali zações várias (com incidência na feminina) e 
de processos vários (com o insólito ou o maravilhoso) ..." Assim, estamos frente a uma autora que possui 
a ousadia de escrever sobre temas polêmicos e buscar novos caminhos na literatura.  

Por isso, num livro sobre o "vinte e cinco", essa escritora não poderia lançar um olhar 
convencional sobre os fatos que aconteram então em Portugal, mas buscaria revelar aspectos e 
personagens não visitados pela imprensa ou pela literatura da época. Essa forma de buscar as "margens" 
confirma também uma tendência  dos escritores de nosso tempo, apontada por Linda Hutcheon como os 
"segmentos ex-cêntricos da sociedade, tradicionalmente excluídos da ficção e da história." ( Hutcheon, 
2002, p. 123) 

Além disso, ao discorrer sobre o romance português contemporâneo no livro A voz 
iti nerante, Álvaro Cardoso Gomes afirma: "Como não será difícil demonstrar, a marca registrada da 
ficção portuguesa contemporânea será a combatividade, que resulta de uma consciência sempre atenta aos 
magnos problemas políti co-sociais de Portugal" (Gomes, 1993, p. 84). Inserindo-se nessa tendência, 
Maria José Barreno mostra que a "Revolução dos Cravos" não é apenas o dia vinte e cindo de abril  
documentado pelos jornais e a televisão, mas que esse movimento estava sendo desejado e construído no 
imaginário do povo, mesmo no tempo em que todos pareciam estar completamente submetidos à 
opressão. 

Assim é que, no li vro As vésperas esquecidas temos a revelação de uma trindade singular: a 
dona de casa Bárbara, o soldado mulato Silvestre e o jornaleiro-poeta Constantino, que se encontram na 
manhã do dia vinte cinco de abril, nas ruas de Lisboa, para celebrar o nascimento de um novo tempo de 
liberdade. Três pessoas comuns, daquelas que formam a face obscura do povo, cada uma sobrevivendo e 
                                                
1Todas as citações de As vésperas esquecidas serão feitas apenas pelo número das páginas. 
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resistindo, a seu modo, à opressão e ao medo dos tempos da ditadura. 
A partir do relato de suas lutas e sonhos, algumas perguntas se fazem: como um texto 

literário que retrata esse período da existência portuguesa revela o que representa a "Revolução dos 
cravos" para Bárbara, Silvestre e Tino, não os heróis que a mídia espalha em imagens, nos tempos de 
revolução,  mas apenas participantes obscuros, mas também  importantes, daqueles eventos? Quais foram 
as sementes que, plantadas nas "vésperas", ajudaram o povo a criar esse  momento da história de 
Portugal? 

 

1. Os Mitos e as Vésperas -  
Em 1910, numa rebelião que derruba o rei  D. Manuel II , a República portuguesa é 

proclamada. Após  um período de instabilidade, um golpe militar estabelece, em 1926, uma ditadura. 
António de Oliveira Salazar assume como primeiro-ministro em 1932 e fica no poder até 1968, à frente 
de um  regime que se torna conhecido como Salazarismo.  

Talvez pela longa duração do seu governo e ajudado também por um esquema amplo de 
propaganda, esse regime comandado por Salazar consegue criar em Portugal um clima de obediência e 
respeito a tradições que, no resto da Europa, já não possuíam mais tamanha força. Segundo Fernando 
Rosas, passam a ter papel destacado no imaginário português palavras como "Deus', 'Pátria', "Autoridade', 
'Família', 'Trabalho', velhas bandeiras dos discursos político-ideológicos das direitas autoritárias e 
conservadoras, agora transformadas em dogmas do Estado Novo, em cartilha de mando e obediência". 
(Rosas, 1998, p. 260) Assim, tudo o que se liga a renovação e mudança passa a ser visto com 
desconfiança e temor. 

Por causa dessa postura tradicionalista, Portugal é forçado a se isolar do resto da Europa.  O 
ditador consegue, com o uso de forte repressão e de um discurso persuasivo constante, manter o povo na 
ilusão de gozar de um privilégio pelo fato de pertencer a uma terra de paz e tranqüil idade, considerada 
como uma exceção em meio às ameaças aos valores cristãos e ao perigo do comunismo que outros países 
enfrentavam. Em artigo sobre o Estado Novo, o professor  Luís Reis Torgal assim resume essa  situação: 
"Salazar foi, assim, criando a idéia de que Portugal possuía seu próprio 'espírito', o que explica, à 
distância, a sua famosa expressão ''orgulhosamente sós', de grande impacto nos anos sessenta, quando a 
políti ca mundial se voltou praticamente toda  contra as posições assumidas por nosso país." (Torgal, 
2000, p. 321) 

Um fator  de grande peso na eclosão do movimento revolucionário é a questão das colônias 
de além-mar, cuja manutenção significa o envio de jovens  portugueses para a luta e até a morte, mas cuja 
posse é justificada pelo chefe de governo como o cumprimento da nobre tarefa de "chamar à civilização" 
os povos atrasados  da África. Essa posição, no entanto, não é mais compartilhada por outros países 
imperialistas da Europa, que já haviam libertado as antigas colônias. 

Em 1968, Salazar sofre um derrame e é substituído pelo advogado Marcelo Caetano. Com o 
prolongamento da guerra colonial que causa o sacrifício de muitas vidas, além do agravamento da 
situação econômica  por causa dos investimentos  que as lutas exigem, o descontentamento  toma conta 
das forças armadas. Acontece, então,  a "Revolução dos Cravos", que vem pôr fim a décadas de ditadura. 
A posição solitária de Portugal, desse modo,  só terminará após o vinte e cinco de abril , quando o país faz 
uma espécie de "volta à Europa". 

Estes são os fatos da História oficial. Como Maria José Barreno apresenta esse momento da 
vida portuguesa, numa visão que se desloca para as "margens" e procura desvendar o que realmente 
aconteceu, no dia-a-dia das pessoas comuns que ali viviam? 

 

2. O Reino de Bárbara –  
Bárbara é o estranho nome que um pai amante de Camões dera à filha, uma dona de casa 

portuguesa que se revela, por ironia, em tudo o oposto do que a palavra "bárbaro" evoca e, domesticada 
por um modelo feminino criado pela nossa civili zação, "cozinhava, limpava, lavava, passava a ferro, 
sentia freqüentemente um aperto no coração, uma solidão, uma nostalgia, nem ela sabia de quê..." (p. 9) E 
comovia-se com os males do mundo: a pobreza, a invalidez,  as guerras.  

Influenciada pelo pai – que fizera até os segundo ano de Liceu e era o homem com "mais 
habil itações literárias" na vila onde nascera -  Bárbara estuda até o quinto ano. Quando jovem e solteira lê 
muito, pois trabalha e compra li vros com as economias do salário, deixando espantadas com sua 
sabedoria e independência as pessoas de sua terra. Mas  "ao fim desses anos de "pioneirismo feminino", 
Bárbara apaixona-se e, apesar das apreensões do pai, casa-se com um bancário e torna-se a "rainha do 
lar", contentando-se com o papel de manter em ordem o seu pequeno mundo doméstico. 

O casamento de Bárbara pode ser visto como um espelhamento de Portugal durante o 
regime salazarista. Nele, tudo se faz para manter o privilégio e a dominação dos opressores, com o 
consentimento  e, se possível, até a colaboração dos oprimidos. É uma forma de ditadura que se esconde 
por trás de atitudes enganadoras e paternalistas, que durante todo o tempo não cessa de pregar a justiça e 
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louvar os benefícios  que o dominado, supostamente, recebe. 
Nessa espécie de casamento, os papéis devem ser bem definidos. Assim o marido, que 

havia cursado o Liceu até o segundo ano, sente-se no dever de fazê-lo até o sétimo, para não ficar inferior 
à esposa, pois embora não sendo machista, como repete freqüentemente à mulher, lembra-lhe que "não é 
por acaso que se acha que o esposo deve ser em tudo superior à respectiva consorte, incluindo na idade e 
na altura, se não como poderá ele fazer-se respeitar como chefe de família?" (p. 14) 

Mesmo sendo "rainha" do lar, Bárbara tem de se sujeitar a fazer sexo da maneira 
burocrática que o marido deseja, é obrigada a ter apenas um filho como o marido quer. Ela decepciona-se 
ao descobrir que "todas as paixões são ilusórias", coisas que se inventam nos li vros para enganar as 
raparigas, então passa a ler somente romances cor-de-rosa para aliviar as frustrações da vida real. Porém,  
é ainda capaz de perceber que não há liberdade no país, vê o medo das pessoas à sua volta, e, apesar de 
tudo isso, "...sentia que a sua própria esperança não morrera, só que não tinha onde a colocar, a não ser no 
esmero caseiro, no apuramento dos refogados e dos temperos..." (p. 16) 

Para se li vrar um pouco da solidão e dos temores em relação ao filho que seria mandado 
para servir ao exército nas colônias africanas, e apesar de nem ser religiosa, Bárbara recorre a uma 
permanente conversa com a Virgem Maria, com quem partilha as afli ções da maternidade e inveja "por 
ter tido um filho por arranjo direto com Deus", escapando assim das decepções do amor terreno, pois 
"...tivera um marido casto  - sem paixões, mas sem coitus interruptus; sem prazeres, mas sem promessas. 
(p. 18)  

Assim Bárbara continua a conversar com a Virgem, a sacudir almofadas, a preocupar-se 
com o filho e cuidar do marido, à espera de que alguma coisa mude, um dia. Continua a sonhar com o 
apaixonado ardente que lhe tinha sido prometido nos li vros, até que, uma noite, o marido acorda-a 
assustado para contar que uma revolução havia acontecido e "Bárbara acordou. Nada ouviu, só silêncio. 
Mas sentiu, sentiu o salto de alegria que se erguia de toda a cidade." (p. 22) 

Bárbara sabe que, às festas de nascimento deve-se comparecer levando um presente. Assim, 
apesar dos protestos do marido, ela sente que tem de participar das comemorações do povo, ofertar 
alguma coisa de seu como forma de agradecimento e louvor. Pela primeira vez na vida de casados, não dá 
ouvidos às sensatas ponderações dele, sai para as ruas, enquanto ele vai resmungando atrás. Num gesto 
generoso de mulher e mãe, leva leite para matar a fome a sede das pessoas que têm as bocas secas de 
emoções, e encontra o jornaleiro Tino e o soldado Silvestre. 

 

3. As Heranças de Silvestre –  
Sil vestre é um soldado mulato criado num orfanato, mas que guarda no corpo e nas 

lembranças muitas heranças. Da mãe loira platinada, herda os olhos azuis. Dos ancestrais negros, recebe a 
cor morena e o cabelo encaracolado. Do pai sonhador, além do nome dado pela madrinha para lembrar as 
origens africanas, recebe a recordação da história e das cores da bandeira: "...um republicano inspirado 
defendeu o verde e o vermelho,  falando das papoilas nas searas ao vento, no seu verde de primavera. 
Ganhou o sangue do povo no verde da esperança, acrescentava Silvestre sénior com emoção..." (p. 36) 

Também do pai lhe ficara a profecia de que iria participar, no futuro, de um "grande e 
decisivo acontecimento". E, apesar do filho nunca haver se interessado, como ele, por li vros, políti cas ou 
fantasias cinematográficas, sempre tem guardadas na lembrança as suas palavras:  " Silvestre júnior 
repensou as memórias do pai ao longo dos anos. Só um pouco, não era dado a grandes pensamentos, não 
seguira as instruções paternas, quase não lia; mais sentiu e intuiu. África entrou nos seus sonhos e 
desejos." (p. 37) 

Dos treinamentos na tropa participa sem entusiasmo, a princípio sereno porque a guerra lhe 
parece distante, às vezes curioso porque sente que talvez a ida à África seja a oportunidade, prevista pelo 
pai, para participar de um grande acontecimento e conhecer os parentes. Depois, quando percebe a 
aproximação da luta, passa a sentir a boca seca, está sempre ansioso e sedento. Conhece então um alferes  
que lhe lembra o pai numa versão branca e jovem, e nas conversas com ele começa a ver as contradições 
e injustiças da sua vida, a ter consciência da sua negritude. Por isso decide não lutar contra os africanos, 
diz sim ao movimento dos capitães e percebe, com alegria,  que a profecia de seu pai se cumpre. Na 
manhã do dia vinte e cinco vai para as ruas confraternizar com o povo, sentindo a boca seca, mas agora  
de emoção. Então um menino com uma papoula se aproxima dele. 

 

4. Os Versos de Constantino –  
Constantino também é órfão, mas não tem sequer as lembranças como Silvestre, pois não 

conheceu o pai, desaparecido na repressão por ser militante políti co, nem a mãe, que morrera quando ele 
tinha dois anos e muito menos a avó, que perdera aos cinco. Assim, ficara apenas com algumas vagas 
palavras, ouvidas aqui e ali, únicas referências de um mundo desaparecido. Cria-se na rua, torna-se ardina 
aos dez anos e  "Para arredondar os ganhos, continuou a ser ladrãozeco e pedinte, consoante os riscos e as 
oportunidades. " (p. 42) É, pois, um sobrevivente dos tempos sombrios da ditadura, que não tem 
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referências, passado ou futuro. 
Um dia, ganha quadras de um jornali sta, que lhe revela que tem o mesmo nome de um 

famoso soberano do império romano. A partir desse momento, ele encontra um novo caminho: 
"Constantino fez então a descoberta de sua vida: acima de tudo, gostava daquelas artes de palavras, 
daqueles jogos com sons. Descobriu ali  mesmo a sua vocação de poeta-repentista". (p. 44) Depois desse 
dia, não deseja mais ser chamado somente de Tino, pensa em estudar para conhecer até as rimas mais 
difíceis e sonha em construir versos cada vez mais perfeitos. 

Na madrugada do dia vinte e cinco, esse Constantino poeta corre alegre pelas ruas, 
pressentindo que algo vai mudar:   

 

Ia acabar a censura, tinham-lhe dito os jornali stas, e todos podiam passar a escrever o que 
entendessem, a fazer os versos que quisessem. Os polícias deixariam de lhe bater e de o 
levar para a esquadra, quando o apanhasse m a pedir esmola. Talvez até conseguisse 
estudar e conhece todas as rimas da língua, mesmo as mais difíceis...(p. 45) 
 

Constantino vê as pessoas ofertando cravos aos soldados, inventa uma trova em 
homenagem ao novo dia que nasce em Portugal e vai em busca de um cravo para também fazer a sua 
oferta. Não consegue roubar nenhum, mas apanha uma papoula num parque e tenta dá-la a algum 
soldado. Uns nem percebem seu gesto e outros fazem troças dele, até que Tino vê um soldado "moreno, 
com olhos azuis e cabelo de preto", que se lembra das palavras ditas há muito tempo pelo pai e aceita a 
papoula do  menino, enfiando-a no cano da espingarda: "As papoilas estão no vermelho da nossa 
bandeira, disse Silvestre. Antes as papoilas que o sangue do povo, não será por acaso que este miúdo me 
traz uma papoila depois de uma revolução sem tiros, pensou em voz alta." (p. 48) 

Então Bárbara, que se aproxima, vê a oferta de Tino e a aceitação de Silvestre. E decide 
participar daquela partilha. A mãe de um filho que agora não mais precisa ir para a guerra oferece leite a 
um soldado moreno e a um menino jornaleiro. O soldado, que havia participado do movimento da 
revolução e apoiara os capitães, oferta a história das cores da bandeira. O menino poeta também faz suas 
ofertas: uma papoula colhida na rua para o soldado Silvestre  e para a dona-de-casa Bárbara uma quadra, 
em que fala da ternura e do amor de mãe. Os três brindam com alegria, enquanto o marido dela, ainda 
preso ao medo das mudanças cultivado nos tempos da ditadura,  não participa dessa comunhão. 

 

5. Cravos e Sonhos, Histórias e Trovas –  
Por que ligar a figura feminina à idéia de revolução e luta? Em 1830, o pintor francês 

Delacroix representa a Liberdade como um formosa mulher que vai à frente do povo na batalha por 
mudanças sociais. No artigo "Mulher, literatura e irmandade nacional", Mary Louise Pratt  afirma: "Em 
discursos patrióticos, na escultura, na poesia, nos romances e peças, as imagens  femininas são usadas 
como símbolo da nação..." (Pratt, 1994, p. 133) 

Essa representação simbólica da mulher, embora sempre presente, não significa que ela seja 
figura de destaque, nos movimentos de libertação dos povos e das nações. Na verdade, sempre que 
possível, sua presença é relegada ao esquecimento e aos papéis secundários. Ainda é Mary Louise Pratt 
quem diz sobre a real presença da mulher na imagem das nações: "A população feminina das nações não 
era imaginada e sequer convidada  a se imaginar como parte da irmandade horizontal. O que a república 
burguesa oferecia oficialmente à mulher é o que Landis e outros críticos chamaram de 'maternidade 
republicana', ou seja, o papel de  produtora de cidadãos. "(Pratt, 1994, p. 131) 

Desse modo, o papel reservado à figura feminina na construção da nacionalidade, é apenas 
o de uma participação secundária. É significativo, portanto, que esse texto de autoria feminina que fala da 
Revolução portuguesa,  tenha dado destaque, entre os marginalizados, para uma mulher. E não apenas 
como símbolo idealizado, mas aquela mulher real que sofre a opressão - e luta, de diferentes maneiras, 
para derrotá-la, tanto na vida pessoal como no âmbito da sociedade. 

 No caso do texto estudado, que fala sobre a realidade de um Portugal  ainda colonialista, a 
situação de marginalização da sociedade  é agravada pelo fato do próprio país colonizador enfrentar uma 
situação de ambigüidade em relação à sua imagem no continente europeu, como é apontado por 
Boaventura de Souza Santos: 

 

A manifestação paradigmática desta matriz intermédia, semiperiférica, da cultura 
portuguesa está no facto de os Portugueses terem sido, a partir do século XVII , (...) o único 
povo europeu  que, ao mesmo tempo que observava e considerava os povos das suas 
colônias como primitivos ou selvagens, era, ele próprio, observado e considerado por 
viajantes e estudiosos dos países centrais da Europa do Norte, como primitivo e selvagem.  
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À época do 25 de abril, portanto, em Portugal vivia-se num país semiperiférico, em que a 
situação de horizontes limitados era agravada, também, pela falta de liberdade que existia em decorrência 
da ditadura salazarista, e atingia toda a população. Além disso, havia a tradição  imposta por uma cultura 
tradicionalmente machista e uma visão de superioridade do homem branco em relação aos povos 
africanos. Assim, os portugueses detentores do poder eram, de uma forma irônica, oprimidos em seu 
próprio país, que se tornavam opressores do povo dominado e dos africanos colonizados.  

É bem retratada no li vro essa situação dos oprimidos, que, no entanto, resistem da forma 
que lhes é possível. Bárbara continua sonhando com um mundo diferente e mais humano, enquanto 
cozinha e limpa. Sil vestre luta para encontrar sua identidade, e busca com determinação e simplicidade 
um espaço no mundo. Constantino busca nas palavras e na poesia uma maneira de interpretar a vida e de 
participar da sociedade. A mudança que a Revolução traz vem despertar, nesses seres humanos vítimas da 
opressão, o sentimento de que algo deve mudar também em sua caminhada. 

A situação vivida pelo povo português na época da ditadura é explicada por Álvaro 
Cardoso Gomes: "Com efeito, mais do que um regime político, o salazarismo acabou-se configurando 
como um fenômeno ideológico. De amplas ressonâncias,  a ponto de interferir no  modo de pensar dos 
portugueses, no modo de escrever, nas relações matrimoniais, na pedagogia, etc." (Gomes, 1993, p. 86) 
Por isso é difícil ao marido de Bárbara, preso ainda às amarras de uma vida burocrática, tolhido por anos 
e anos de propaganda a favor da tradição e do imobili smo, aceitar que os tempos mudaram e alegrar-se 
com o povo que celebra a chegada da liberdade. 

Mas Bárbara, saindo para comemorar e confraternizar nas ruas de Lisboa, mostra 
finalmente que tem vontade e tem voz. Sil vestre sente que pode participar como cidadão, de um país que 
seja mais justo e aberto às diferenças. Constantino, ainda que de forma inconsciente,  encontra na poesia 
uma forma de homenagear a memória  dos desaparecidos e expressar a alegria desse momento. Assim, o 
leite, a história da bandeira, a papoula e os versos -alimento, sonho, luta e palavra – ofertados como 
presente no texto de Maria José Barreno, mostram que as vésperas não foram esquecidas, mas ajudaram a 
construir , no silêncio e na resistência de cada dia, o novo tempo português. 

 

RESUMO: No li vro As vésperas esquecidas, a escritora Maria José Barreno  revisita a Revolução dos 
Cravos através do enfoque de três personagens: a dona-de-casa de meia idade Bárbara; o jovem mulato e 
militar Silvestre e o adolescente jornaleiro e poeta Tino, mostrando-nos uma nova visão dos 
acontecimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Maria José Barreno- Portugal- Revolução dos Cravos  
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ABSTRACT: One of the paradoxes of modernity is what Antoine Compagnon called theoretical 
terrorism. This text looks for to reflect on as this if it reflected in the workmanship of the Portuguese 
writer Eça de Queirós, from two of its texts: A Capital! and A correspondência de Fradique Mendes. 
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Cesário Verde, em seu mais famoso poema, O sentimento dum Ocidental, talvez tenha 
chegado à melhor síntese do que seja a modernidade. Logo na primeira estrofe, temos Nas nossas ruas, ao 
anoitecer, / Há tal soturnidade, há tal melancolia, / Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia / 
Despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Esse parece ter sido um dos insolúveis paradoxos da 
modernidade, tão teorizada por Baudelaire, por Benjamin, por Berman, por Compagnon: a noção de 
progresso é indissociável da noção de falência, ou melhor, de decadência. A experiência ‘moderna’ do 
caminhante em Lisboa é a de todos os ocidentais, cujas relações com o tempo e o espaço e, 
conseqüentemente com o outro, foram radicalmente modificadas pelo ‘progresso’ tecnológico. O absurdo 
desse desejo, desse anseio pelo sofrimento expresso pelo caminhante é a face cruel imposta pela 
consciência. A última estrofe do poema reafirma a ausência de possibilidades: E, enorme, nesta massa 
irregular / De prédios sepulcrais, com dimensões de montes, / A Dor humana busca os amplos 
horizontes, / E tem marés, de fel, como um sinistro mar!. As novas construções, novidades da engenharia 
se convertem em sepulcros, os movimentos da Dor, em marés, até poderiam sugerir intervalos, mas são de 
fel.  

Baudelaire, em seus escritos iniciais, havia se mostrado fascinado por esse admirável mundo 
novo; mas mais tarde, ele próprio perceberá o alto preço pago pela sociedade para que esse projeto se 
concretizasse. Já em 1855, no ensaio Sobre a moderna idéia de progresso aplicada às belas artes, citado 
por Berman, ele diz 

Existe ainda outro erro muito atraente, que eu anseio por evitar, como ao próprio 
demônio. Refiro-me à idéia de ‘progresso’. Esse obscuro sinaleiro, invenção da filosofância hodierna, 
promulgada sem a garantia da Natureza ou de Deus – esse farol moderno lança uma esteira de caos em 
todos os objetos do conhecimento (...). Tome-se qualquer bom francês, que lê o seu jornal, no seu café, 
pergunte-se-lhe o que ele entende por progresso, e ele responderá que é o vapor, a eletricidade e a luz 
do gás, milagres desconhecidos dos romanos, testemunho incontestável de nossa superioridade sobre os 
antigos. Tal é o grau de escuridão que se instalou nesse cérebro infeliz! (1986, p.135). 

Se colocarmos a questão no domínio específico do mundo da escrita, torna-se inevitável 
refletir sobre como essa noção de progresso atingiu, ou gerou, o conceito de analfabetismo. Embora não 
se pretenda aqui nenhuma precisão histórica, é possível perceber, já no Iluminismo (não sem propósito 
muitas vezes associado à noção de barbárie), uma sistemática preocupação, supostamente afinada com os 
mais nobres e relevantes objetivos, em dar acesso à escrita. O que, no ideário iluminista parecia a melhor 
das propostas, ficou longe de possibilitar alguma forma de independência, na prática não passou de 
tentativa, para muitos bem sucedida, de transformar a massa em classe trabalhadora, capaz de colocar não 
apenas músculos, mas também mentes a serviço do projeto civilizatório. O escritor e polemista alemão 
Hans Magnus Enzensberger, afirma que a palavra analfabetismo “surgiu pela primeira vez numa 
publicação inglesa de 1876, espalhando-se depois rapidamente por toda a Europa. Na mesma época 
Edison inventou a lâmpada, Siemens, a locomotiva elétrica, Linde, a máquina de refrigeração, Bell, o 
telefone, e Otto, o motor a gasolina. A relação é óbvia” (1995, p.48). 

Qual o papel da arte nesse processo? A arte será um dos caminhos de sobrevivência nesse 
mundo em que tudo é transitório, efêmero, o que explica por que o artista será, para Baudelaire, o grande 
herói da modernidade. E é desse herói que se exigirá o que Compagnon chamou de quatro traços da 
modernidade: o não-acabado, o fragmentário, a insignificância ou a perda de sentido e, aquele que mais me 
interessa neste momento, 

a autonomia, a reflexividade ou a circularidade, pois a definição baudelairiana da 
modernidade, pela dupla natureza do belo, exige do artista uma consciência crítica. Roland Barthes 
chamará de ‘autonímia’ esse componente essencial da tradição moderna, definida como ‘o estrabismo 
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inquietante de uma operação em caracol’. Essa é a condição de uma modernidade que não reconhece 
mais nenhuma exterioridade em relação à sua arte, nenhum código nem assunto e que deve, pois, fazer 
ela mesma suas regras, modelos e critérios. A obra moderna fornece seu próprio manual de instrução; 
sua maneira de ser é o encaixamento ou a autocrítica e a auto-referencialidade, aquilo que Mallarmé 
denominava a ‘dobra’ da obra, à qual ele opunha o ‘achatamento’, próprio do jornal. A partir de 
Baudelaire, a função poética e a função crítica se entrelaçam necessariamente, numa self-consciouness 
que o artista deve ter de sua arte. Destruir a pintura, a partir do Atelier, de Courbet, é pintar a pintura, 
e o auto-retrato é o gênero moderno por excelência. (1996, grifos meus, p.29-30). 

Essa quarta exigência gera, no entender de Compagnon, um terrorismo teórico, impõe aos 
artistas um permanente exercício de reflexão em que teoria e prática se misturam. Tudo teria começado com 
a querela entre clássicos e românticos. O conceito de valor na arte sofre um considerável abalo quando o 
modelo deixa de ser confortavelmente associado aos clássicos, às academias. Foi preciso repensar 
critérios, princípios (lembremos que o primeiro Baudelaire tratou Romantismo e Modernidade como 
sinônimos). A intensificação dessa consciência e, conseqüentemente, de uma produção cada vez mais 
auto-reflexiva é uma característica da modernidade, um reflexo do um certo mal-estar da avaliação. Assim, 
“cada vez mais livres, através do século XIX e sobretudo do XX, os escritores sentiram a necessidade de 
buscar individualmente suas razões de escrever, e as razões de fazê-lo de determinada maneira 
1(PERRONE-MOISÉS, 1998, p.11). 

O espaço ocupado pela literatura (pela arte em geral) nesse contexto era, obviamente, muito 
diferente daquele que ela ocupa hoje. Inserida nessa crença generalizada de uma teleologia positiva, a 
literatura também será vista como instrumento capaz de dar seu contributo para a revolução, para a 
civilização em processo. Acredita-se em seu poder transformador, de tal forma que se intensifica o desejo 
de justificá-la em escritos paralelos, mas também inserindo esse exercício de auto-reflexão na própria obra. 
A imposição do projeto civilizatório atinge, naturalmente, a literatura, é como se tudo precisasse ser 
incorporado ao universo letrado, assim, a relevância que a literatura recebe nesse momento acentua sua 
necessidade de se justificar. Dito de outro modo, discutir literatura é discutir civilização2. 

Esse será um fardo difícil de carregar. Num primeiro momento talvez os escritores tenham se 
regozijado com essa perspectiva revolucionária da literatura,mas não tardará e todos perceberão que o 
poder de fogo não era assim tão grande. Como já dissemos no início deste texto, a noção de modernidade 
vem impregnada de decadência. 

Mas vamos a alguns exemplos: Vinte horas de liteira , de Camilo Castelo Branco e Viagens 
na minha terra , de Almeida Garrett, só para ficar com duas obras anteriores a Eça e que radicalizam esse 
exercício. Nesses dois romances, o tradicional enredo é relegado a um segundo plano e a discussão sobre 
a própria literatura ganha o centro do palco. A metalinguagem se incorpora ao texto de maneira que fica 
difícil determinar os limites entre ficção e teoria. 

A obra de Eça de Queirós á às vezes tratada de forma reducionista, entendida apenas como 
parte do programa de reformas proposto pelo que se convencionou chamar de Realismo. Isso explicaria 
quase tudo, as críticas ao clero, à burguesia, a Portugal, em suma. A questão é que um olhar mais atento 
sobre o conjunto da obra do autor acaba por revelar outros elementos, como por exemplo aquilo que 
Carlos Reis chamou de “uma quase obsessão com a representação do escritor como personagem (...)” 
(1997, p.17). Creio que essa presença (do escritor) foi a forma encontrada para colocar a literatura, em 
consonância com seu tempo, no lugar de destaque para a discussão, de modo que as fronteiras entre a 
ficção e o ensaio de caráter teórico se tornam quase imperceptíveis. 

Em Eça, a escrita foi muitas vezes tematizada3: Gonçalo Mendes Ramires, de A ilustre casa 
de Ramires, escreve a história da família, ou pelo menos um episódio heróico; Raposo, de A relíquia, 
escreve suas memórias, propõe-se inclusive a emendar o livro de Topsius; Zagalo, de O conde 
d’Abranhos, escreve a biografia do conde, seu chefe durante vários anos; D. José, o cão de A Inglaterra e 

                                                 
1 Embora o trabalho da professora Leyla a que aqui me refiro, Altas literaturas,esteja voltado diretamente 
para autores do século XX que, paralelamente a sua obra ficcional, construíram um relevante número de 
obras teóricas, ela apresenta um estudo introdutório em que discute as possíveis origens dessa 
necessidade de teorização. 
2 É claro que isso serve para a literatura em qualquer momento da história. É assim desde sempre, mas o 
que quero acentuar é que, a partir do Iluminismo, ou no que convencionou chamar de Modernidade, essas 
discussões se impuseram de maneira radical. 
3 Não é minha intenção aqui refletir sobre a, por vezes exagerada, autocrítica exercida por Eça sobretudo 
em suas correspondências pessoais. Para isso, remeto ao verbete ‘Autocrítica’, do Suplemento ao 
Dicionário de Eça de Queiroz, p.40. 



Rosana Apolonia HARMUCH      943 
 

a França julgadas por um inglês, escreve uma carta à amiga Pussy, uma gata; Teodorico escreve suas 
memórias. Esses são exemplos óbvios, até porque os escritores são os próprios protagonistas, mas há 
outros, construídos de forma menos evidente, mas nem por isso menos importantes, como o poeta Tomás 
de Alencar, de Os Maias: “ao longo de cerca de quatro décadas, Alencar aparece, desaparece, 
reaparece como se a sua presença, juntamente com tudo que ela sugere, fosse a única certeza deste 
romance em que nada parece seguro ou consistente”4 (REIS, 1997, p.22). 

Mas, meu interesse específico, aqui, se concentra em A capital!5 e A correspondência de 
Fradique Mendes6. Proponho-me a construir alguns paralelos entre Artur Curvelo e Fradique Mendes:, 
sobretudo nas relações que esses dois personagens estabelecem com a literatura. O primeiro realiza sua 
obra, coloca sua arte em prática, mas sem nenhuma consciência, não reflete, não pensa no que faz, 
confunde-se com a obra, sofre um pouco do ‘doença’ de Ema Bovary, pois quer na verdade, no mundo 
real, o que supõe que a ficção poderia lhe dar: “... e a Vida Social aparecia-lhe com todo o romance dos 
amores aristocráticos, acompanhada de árias aos pianos, em salas espelhadas, onde se movia, 
graciosamente, a gentil senhora vestida de xadrez.” (p.753). 

Mesmo quando ouve críticas sérias àquilo que escreve, não as compreende, é incapaz de 
perceber a própria mediocridade. A cena do jantar patrocinado por ele, para que pudesse ler trechos de sua 
peça teatral, Amores de poeta, em que todos só querem comer e visivelmente se irritam com o texto, é 
exemplar dessa cegueira: “Os literatos estavam tranqüilos: o ato era ‘idiota’, o Artur inofensivo: 
gozavam, em atitudes recostadas, faces risonhas, a evidência daquela mediocridade” (p.782). A 
concepção de literatura que Artur possui está indissociavelmente ligada a duas idéias: impulso romântico 
X fama e dinheiro. 

Fradique, ao contrário, recusa a prática, não acredita na possibilidade da escrita. Embora 
tenha produzido alguns poemas, eles só são publicados contra sua vontade. Mas reflete sobre literatura, 
faz crítica literária, dá conselhos, inclusive ao próprio Eça... O narrador do texto que antecede as cartas de 
Fradique, espécie de biografia do autor das Lapidárias, esmera-se em justificar a recusa de seu biografado 
em escrever: “Desconfiança de si como pensador, cujas conclusões, renovando a filosofia e a ciência, 
pudessem imprimir ao espírito humano um movimento inesperado; desconfiança de si como escritor e 
criador de uma prosa, que só por si própria, e separada do valor do pensamento, exercesse sobre as 
almas a ação inefável do absolutamente belo – eis as duas influências negativas que mantiveram 
Fradique para sempre inédito e mudo (p.99). Para dar maior credibilidade, cita o que seriam palavras 
literais de Fradique: “_ Não! Não tenho sobre África, nem sobre coisa alguma neste mundo, conclusões 
que por alterarem o curso de pensar contemporâneo valesse a pena registar... Só podia acrescentar uma 
série de impressões, de paisagens. E então pior! Porque o verbo humano, tal como o falamos, é ainda 
importante para encarnar a menor impressão de um arbusto... Eu não sei escrever! Ninguém sabe 
escrever!” (p.101). 

Essa oposição se viabiliza nos textos de várias maneiras. Por exemplo: Fradique é o homem 
do efêmero, das viagens, da acumulação, da rapidez. Artur quer a constância, de tudo, do amor, da poesia, 
da estabilidade econômica, sofre de um desejo de totalidade, de apreensão daquele mundo que elegeu 
como melhor (a capital!), quer de qualquer maneira fazer parte. Fradique vê o mundo com os olhos de um 
turista, adapta-se facilmente a tudo e a todos, justamente porque não deseja ser visto como componente 
de nada. Aliás, mesmo em termos geográficos, esses dois personagens se distanciam. Artur nunca sai de 
Portugal, nasce em Ovar, vai para Coimbra (quando convive com supostos literatos), é obrigado pelas 
circunstâncias financeiras a se mudar para Oliveira de Azeméis, depois, pela graça de uma herança, muda-
se para Lisboa e finalmente há o melancólico retorno a Oliveira de Azeméis. Fradique vê o mundo... Brasil, 
África, Paris, China, Patagônia, Egito, enfim, a lista é grande. Nesse sentido, vale a pena lembrar, a 
experiência de viagem de Fradique, embora, aos nossos olhos, esteja atrelada aos limites tecnológicos do 
século XIX, representa muito bem a rapidez e a superficialidade com que esse turista experimenta novas 
paisagens. Como se vê, Fradique está bem mais perto de nós do que Artur. 

                                                 
4 Esse ensaio do professor Carlos Reis a que faço referência é bastante esclarecedor quanto a essa 
presença. 
5 Como A capital! conheceu diversas edições, bastante diferentes entre si, em função de não ter sido 
concluída pelo autor, é necessário esclarecer que utilizo aqui a que foi publicada no volume dois da Obra 
completa do autor, organizada por Beatriz Berrini. A professora Beatriz considerou a edição de 1992, de 
Luiz Fagundes Duarte. Para maiores detalhes sobre o histórico de publicações, o Dicionário de Eça de 
Queiroz, organizado por A. Campos Matos, apresenta, nas páginas 152-153 um verbete bastante 
elucidativo. 
6 A edição que utilizo á a da editora L&PM, conforme referências indicadas ao final deste texto. 
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Se escolhermos o universo amoroso como fonte de analogias, também teremos significativas 
diferenças. As mulheres que povoam o universo de Artur revelam todo o seu despreparo para a vida, e 
não me refiro apenas à vida amorosa. A primeira a quem somos apresentados é a desconhecida que Artur 
vê na estação de Ovar e cuja lembrança vai acompanhá-lo até quase o final do romance. Após encontrar 
um cartão de apresentação na plataforma, ficcionaliza toda a história da Baronesa de Pedralva (nome que 
constava no cartão), crê que é a mulher bonita que vira à janela do trem e constrói em torno dessa imagem, 
que não necessariamente corresponderia ao nome impresso, toda uma gama de esperanças que se 
converterão em muita esperança, mas também em muito sofrimento e frustração. Além dessa mulher feita 
de sonhos, Artur só conviverá com outras facetas do feminino: o amor pueril e, de certa forma asqueroso, 
que lhe devota a prima Cristina e o amor falseado que lhe oferecem duas prostitutas. A primeira quando 
ainda é estudante em Coimbra e a segunda, de quem nos são oferecidos maiores detalhes, quando de sua 
estada em Lisboa. Trata-se da espanhola Concha, que o usa para sustentá-la e depois o troca por outro. É 
mais um exemplo da cegueira do personagem, já que tudo na amante indicava esse final, mas, sobretudo as 
narrativas do passado de Concha seduzem Artur. Quase como Sherazade, ela o inebria, o encanta e o 
mantém cativo. É um capítulo de um romance romântico de aventuras que ele crê estar vivendo com ela o 
que o impede de ler ao seu redor o que as atitudes de Concha lhe diziam. 

Fradique, ao contrário, é o permanente sedutor. Bonito, rico, gentil, educado, inteligente etc., 
representa o típico galanteador. Quando o narrador o apresenta, faz questão de dizer que “Durante dois 
anos, em Paris, Fradique fora o eleito de Ana de Léon, a gloriosa Ana de Léon, a mais culta e e bela 
cortesã do Segundo Império” (p.16). Mesmo sendo ambas prostitutas, há uma enorme distância entre 
Concha e Ana. Ainda em relação a essas mulheres de vida supostamente fácil, a concepção de Fradique é 
digna de nota: “Havia a ´mulher de exterior´, flor de luxo e de mundanismo culto; e havia a ´mulher de 
interior´, a que guarda o lar, diante da qual, qualquer que fosse o seu brilho, Fradique conservava um 
tom penetrado de respeito, excluindo toda a investigação experimental. (...) Na presença, porém, 
daquelas que se ´exteriorizavam´ e vivem todas no ruído e na fantasia, Fradique achava-se tão livre e 
tão irresponsável como perante um livro impresso. ´Folhear o livro (diz ele a Madame de Jouarre), 
anotá-lo nas margens acetinadas, criticá-lo em voz alta com independência e veia, levá-lo no coupé 
para ler à noite em casa, aconselhá-lo a um amigo, atirá-lo para um canto percorridas as melhores 
páginas – é bem permitido, creio eu, segundo a Cartilha e o Código´” (p.86). Nenhum de nossos 
personagens escapa a analogias com a literatura, mesmo quando de um certo mau gosto, instituindo com 
ela (a literatura) um jogo inverso como reflexo de suas tão diferentes maneiras de ver o mundo. Um, Artur, 
não consegue se livrar daquela Sherazade ao contrário que representará para ele uma forma de morte. O 
outro, Fradique, associa essas efêmeras companhias a um objeto tão funcional como o livro. 

Clara e Libuska serão as mulheres com quem Fradique desenvolverá uma relação um pouco 
mais duradoura. Para a primeira, ele reservará o melhor de seu poder sobre a linguagem. Mas, como lhe é 
verossímil, interessa-lhe sobretudo a multiplicidade, o acúmulo, a sedução do visual, do efêmero, de modo 
que Clara, a quem dissera “Só posso deixar de te amar – quando deixar de ser”, na quarta carta 
(acrescentada após a morte de Eça) chama-a de “Minha amiga” e encerra o relacionamento com a 
justificativa de que assim escapariam ao terrível e inevitável desgaste do Tempo. Sobre Libuska, sabemos 
pouco, mas a ela serão concedidos privilégios de esposa: ficará com o espólio de Fradique, fonte de 
permanentes especulações, dentro da própria Correspondência, mas também fora dela7. 

Tentemos um outro paralelo entre nossos dois eleitos: o modo como nos são apresentados. 
Artur é colocado já em ação, um tanto perdido na estação de Ovar. Desconectado do mundo que o cerca, 
seu refúgio é a escrita, ou pelo menos o desejo de escrever. A partir da cena que vê, uma família se 
despedindo de um jovem rapaz, consola-se de não poder ir a Lisboa, imaginando toda uma história para 
compor aquele quadro. Ao ver partir o Joãozinho Mendes, o Chouriço, mais uma vez consola-se por achar-
se superior, já que capaz de comparações ‘poéticas’ que o outro jamais imaginaria: “Aquele bochechudo 
em Lisboa parecia-lhe semelhante a um lagarto de couve pousado sobre o mel dum cálice de 
madressilva, e esta comparação sutil, que o Chouriço nunca poderia ter inventado, consolou-o um 
momento das adversidades amargas da fortuna...” (p.657). Somente depois de algumas páginas em que 
Artur é de certa forma abandonado pelo narrador, mostrado em toda sua ingenuidade e despreparo, as 
rédeas são tomadas e somos informados de todo o passado do personagem, de modo que até nos 
compadecemos ou pelo menos o compreendemos melhor. 

                                                 
7 Mais uma vez, remeto ao Suplemento ao Dicionário de Eça de Queiroz, mais especificamente ao verbete 
Efabulações fradiquianas, assinado por Fernando Venâncio, p.263. 
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Quanto a Fradique8, temos exatamente o contrário. A estratégia foi criar um narrador, um 
tanto deslumbrado, que nos faz uma longa apresentação inclusive judicativa. Mesmo quando percebe algo 
que o desagrada em Fradique, como acontece logo que são apresentados e ele o considera pedante, 
apressa-se em não apenas justificar-se, mas também em mentir, para o bem de seu biografado: “Sim, mas 
inteiramente ‘novo’, dissemelhante de todos os homens que eu até aí conhecera! E à noite, na Travessa 
do Guarada-Mor (ocultando a escandalosa apologia de Boileau, para nada dele mostrar imperfeito), 
espantei J. Teixeira de Azevado com um Fradique idealizado, em que tudo era irresistível, as idéias, o 
verbo, a cabaia de seda (...)” (p.28-29). Como já foi assinalado, esse narrador explica, enumera 
exaustivamente motivos para Fradique não escrever. O pobre Artur, ao contrário, não economiza versos 
ruins, nem tampouco consegue separar o ficcional de seu mundo real, idealiza de tal forma o que vê que é 
também por isso que conhece apenas o fracasso. Ao ver os espanhóis no Hotel Espanhol pela primeira 
vez, transforma-os imediatamente em personagens: “espanhóis de barba de azeviche e faces cavadas (...) 
devoravam e falavam baixo, desconfiados (...) uma imensa admiração por eles. Eram republicanos 
perseguidos; decerto se tinham batido nas barricadas, conspiravam; e, como um deles estendia o braço 
para a sua azeitonas, Artur apressou-se a chegar-lhe o prato respeitosamente. O indivíduo disse com 
gravidade, ‘gracia caballero’ e Artur, muito lisonjeado, pensou que mais tarde poderia conhecê-los, 
ouvir-lhes episódios históricos, ligarem-se em simpatias revolucionárias!” (p.860). 

Como última analogia, embora muitas outras pudessem ser feitas, pensemos na morte. Para o 
Fradique de vida exuberante, para quem tudo foi muito, reservaram-se poucas linhas para sua morte. Numa 
noite sem nevoeiro, apenas “cortada por uma dessas brisas sutis, mais tênues que um hálito” (p.92), em 
que se recusa, por sofrer de “repugnâncias intolerantes” (p.92) a vestir a peliça de outro homem 
“rabugento e catarroso”, resfria-se e morre algumas horas depois. Justamente ele, que era tão bom em ver 
através de nevoeiros, dotado de uma percepção da realidade tão acima da média, não percebeu o risco a 
que se expunha, numa noite clara, sem nevoeiro... 

Artur, de certa maneira também morre em A Capital!, pois enterra-se em Oliveira de Azeméis 
depois de sua desventura em Lisboa. Para acentuar esse clima de ‘fim’9, a última cena se dá no cemitério da 
vila, quando Artur, ao fazer um longo balanço, finalmente mais coerente sobre sua vida, lembra-se daquela 
que ele julga ter sido a única que o amou de verdade, a tia Sabina. Apesar de ele insistir na cerimônia e na 
melancolia que o momento deveria exigir, a presença do coveiro e sobretudo de duas crianças fazem o 
contraponto. Vida e morte se encontram ali, nas inocentes brincadeiras das meninas por entre os túmulos e 
nos alimentos que, literalmente, o tio Jacinto (o coveiro) planta e colhe no cemitério. Até mesmo as ervas 
daninhas são aproveitadas para alimentar os coelhos. Assim, se o romance tivesse sido terminado, 
poderíamos imaginar uma mudança significativa em Artur a partir dessa cena tão emblemática, mas me 
parece possível pensar, mesmo que de maneira parcial, em um Artur que, finalmente, começa (ou 
começaria) a dissociar a própria vida de seus delírios literários. 

Como ‘escritores’, Artur e Fradique não se convertem nos heróis modernos de que falava 
Baudelaire. Mas como teoria encarnam duas concepções distintas de literatura, de modo que Eça sim, ao 
criar dois ‘escritores’ tão díspares, exerce plenamente seu terrorismo teórico, já que justamente na junção 
de Fradique e Artur podemos ler parte desse projeto, desse exercício em que a ficção e crítica literária são 
indissociáveis. 
 

RESUMO: Um dos paradoxos da modernidade é o que Antoine Compagnon chamou de terrorismo 
teórico. Este texto procura refletir sobre como isso se refletiu na obra do escritor português Eça de 
Queirós, a partir de dois de seus textos: A Capital! e A correspondência de Fradique Mendes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eça de Queirós; ficção; crítica literária. 
 
 
 
 

                                                 
8 Creio ter deixado claro que me detenho no personagem Fradique de A correspondência de Fradique 
Mendes. Embora reconheça toda a importância do ‘passado’ dessa criatura, como fruto coletivo, não é 
esse aqui meu foco de interesse. 
9 Estou, propositadamente, tomando a cena final do manuscrito de Eça, como conclusiva, embora não 
tenha assim sido considerada pelo autor. 
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ABSTRACT: This essay aims at detecting in O conto da ilha desconhecida by José Saramago several 
mechanisms which give support to the author’s critical of capitalist / bureaucratical society. The 
Saramago’s  discourse intends to discuss the journey like the space of rupture between the bureaucratical 
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... o estatuto retórico da imagem mítica, inscrito numa reflexão global sobre a função da 
arte, define-se pela combinação de duas funções de transformação: a imagem tem em 
primeiro lugar um pré-texto, isto é, faz referência a uma fábula narrativa de que ela é a 
representação ‘figurada’ e uma condensação; além disso, por reflexividade da imagem 
sobre si própria ou sobre o que ela condensa, ela produz, pela análise de seus atributos ou 
por intermédio da exegese alegórica, um novo texto, hiperbólico, que toma em 
consideração simultaneamente seu estatuto iconográfico e sua função mítica polissêmica. 
(Françoise Graziani) 
 

Apesar de trabalharmos com o conceito acima, temos consciência de que 
contemporaneamente mito é uma expressão difusa, usada para indicar desde os mitos da Antiguidade 
clássica (Édipo, Electra), celebridades freqüentadoras dos meios televisivos, cinematográficos, ou ainda 
modelos seguidos pelas pessoas ao longo dos tempos (a eterna juventude, a mulher ideal). 

Retomando como idéia central do mito a narrativa, observemos algumas acepções de mito 
apresentadas no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa : 

 

1. relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam, sob 
forma simbólica, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana (...) 2. 
narrativa acerca dos tempos heróicos, que geralmente guarda um fundo de verdade (...) 3. 
ANTRPOL. relato simbólico, passado de geração para geração dentro de um grupo, que 
narra e explica a origem de determinado fenômeno, ser vivo, acidente geográfico, 
instituição, costume social, etc. (...) 4. representação de fatos e/ou personagens históricos, 
freqüentemente deformados, amplificados através do imaginário coletivo e de longas 
tradições literárias orais ou escritas... (2001:1936). 
 

Todas elas são possibilidades interpretativas do mito que, em sua essência, não é 
verdadeiro, nem falso, sendo apenas um conto que já foi contado, narrado inúmeras vezes e nem por isso 
perdeu sua força no imaginário humano. Mas por que essa força não se perde? 

Antes de tentarmos responder a essa questão e chegarmos à análise da narrativa de José 
Saramago, O conto da ilha desconhecida, exploremos outros aspectos do mito. Sob uma perspectiva 
psicanalítica, os mitos residiriam em uma região da mente humana que Jung chama de inconsciente 
coletivo, isto é, uma espécie de repositório que todos os seres humanos possuem acerca de suas 
experiências. Por exemplo, o mito do casal primordial a quem foi dado viver no paraíso criado por Deus, 
não é uma exclusividade da tradição judaico-cristã, havendo-o nas mais diversas culturas. N’outro 
exemplo, Sófocles, autor das tragédias Édipo Rei e Antígona, explorou o mito de Édipo de forma circular, 
ou seja, o nascimento e a derrocada de Édipo se dão no mesmo local – a cidade de Tebas. Vejamos: Édipo 
nasce em Tebas; é abandonado no Monte Cíteron (com os pés amarrados em uma árvore); recolhido, é 
levado para Corinto, onde se inicia a dúvida sobre sua origem; indo ao oráculo de Delfos, tenta fugir da 
verdade; cruzando os caminhos que levam de Corinto a Tebas, encontra seu verdadeiro pai, Laio, e o 
mata, sem saber a verdade; na entrada de Tebas, é desafiado pela Esfinge – a quem pensa ter vencido com 
sua resposta; em Tebas, novamente, finalmente se encontra com sua verdade. 
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Essa estranha cadeia fatal é, no fundo, a marca da tragédia para a Antiga Grécia. Homens, 
como deuses da dor, lutando inutilmente contra desígnios dos deuses que, como homens 
sem dor, forjam destinos onde ambos – homens e deuses – se revezam implacavelmente ... 
O trágico desta existência reside exatamente nessa experiência de um beco sem saída 
(ROCHA, s.d:62) 
 

Sempre que se discute a relação entre mito e verdade, o que está em xeque não é a verdade 
do mito, mas o grau de eficácia de seu uso em determinado tempo cronológico. Haverá sempre o risco de 
o mito ser utilizado para esconder uma mentira, para veicular informações falsas e legitimar um poder, 
por exemplo, de grupos políticos. Lembremo -nos do uso que se fez do mito fundador da raça ariana na 
Alemanha nazista, um dos elementos dissimuladores para a eliminação de toda uma etnia – os judeus. Ou, 
por outro lado, o mito de que o bom funcionário é aquele que desempenha suas funções com correção, 
fazendo tão-somente o que é esperado de si, mesmo que isso provoque grandes acidentes. Este é, pois, o 
princípio da burocracia: 

 

Claro que é importante para as ciências políticas e sociais que a essência do governo 
totalitário, e talvez a natureza de toda burocracia, seja transformar homens em funcionários 
e meras engrenagens, assim os desumanizando. E se pode debater prolongadamente e com 
proveito o governo de Ninguém, que é o que de fato significa a forma política conhecida 
como bureau-cracia (ARENDT, 1999:312-13). 
 

Voltemos a nossa pergunta, desta feita acrescida de um qualificativo: por que essa força 
trágica do mito não se perde? Uma resposta possível, posto que a interpretação do mito nunca é uma 
certeza, mas um caminho que se nos é dado a desvendar, a fim de instaurar uma possibilidade, alia mito e 
estranhamento. Tomamos aqui estranhamento como um “efeito anímico exercido no indivíduo pelo 
inesperado, como fenômeno do mundo exterior. Este efeito é um choque psíquico, que se pode realizar de 
diferentes maneiras e graus” (LAUSBERG, 1993:112). Pois bem, esse estranhamento parece-nos um 
antídoto contra a banalização da realidade, do mal, enfim, de nós mesmos. Existem várias maneiras de 
contar uma história: a dizimação dos judeus na Alemanha nazista pode ser contada pelos anais da história, 
mas também pelo olhar de uma câmera cinematográfica – vide o filme O trem da vida, de produção 
judaica de 1998, sob a direção de Radu Mihaileanu. A luta entre pai e filho pelo poder pode ser lida em 
vários manuais de história, mas também pode ser tratada de um modo trágico e lírico, como no romance 
de Raduan Nassar Lavoura arcaica. O narrador de O tempo reencontrado, de Marcel Proust, sabiamente 
já dizia: “Mesmo supondo-se que a história seja científica, ainda assim seria preciso pintá-la como Elstir 
pintava o mar, ao revés” (apud Ginsburg, 2001:41). 

Parece que enfim chegamos ao ponto que desejávamos: o texto literário como uma forma 
de (re) atualização do mito e fonte de estranhamento. 

O princípio da mímese não é traduzível como a mera redução do imitante ao imitado; ele 
tem como premissa fundamental a existência da diferença entre o modelo e a imagem criada. Assim 
sendo, não há mímese na igualdade: a presença do modelo é necessária na medida em que é essa presença 
que engendra a tensão criadora, capaz de tornar o inverossímil em verossímil. Segundo RIBEIRO, 

 

É a ficção, a escrita que verossimiliza o inverossímil que vai construir esses homens, esses 
novos homens e seus descendentes, numa recuperação do que existia antes, no protótipo 
que se perdeu com a civilização mais exacerbada. É, pois, a linguagem literária que dará a 
realidade destas figuras imaginárias que são as personagens e que fará com que o leitor 
esqueça que são irreais e se identifique com seus sucessos e insucessos (2001:1038). 
 

Outro tema caro ao ser humano é o mito de origem, como já falamos em relação ao casal 
Adão e Eva, o par primordial. Em O conto da ilha desconhecida, publicado no Brasil em 1998, temos um 
homem que bate à porta do rei para pedir um barco. Há várias portas; o rei passa todo o tempo sentado 
junto à porta dos obséquios – “entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele” (SARAMAGO, 1998:5); o 
homem é encaminhado à porta das petições, onde o atende a mulher da limpeza: 
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Então, o primeiro-secretário chamava o segundo-secretário, este chamava o terceiro, que 
mandava o primeiro-ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí fora até 
chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta 
das petições e perguntava pela frincha, Que é que tu queres (SARAMAGO, 1998:6). 
 

A porta pode simbolizar a passagem de uma esfera, de uma realidade para outra; a porta 
fechada esconde um segredo, uma interdição; a porta aberta é um convite para sua travessia, para a 
revelação de um segredo, para a iniciação. Sintomaticamente, a porta é aberta para o homem que quer um 
barco por uma mulher. Na mulher, se estabelece uma falta, aquilo que se perdeu ou se está prestes a 
perder; tornar a mulher o par ideal do homem pode representar a possibilidade de acesso à completude 
primordial, adâmica, pelas vias do amor, da união entre o mundano e o mítico. É como se o homem 
estivesse exilado de sua própria existência e, para recompor-se, fosse necessário resgatar o que lhe falta, o 
outro, personificado pela mulher. Em O banquete, o diálogo amoroso de Platão, Diotima mostra a 
Sócrates a necessidade de homem e mulher unirem-se: 

 

... todos os homens, Sócrates, têm em si o seu fruto, do corpo ou da alma: quando chega a 
altura, desejamos naturalmente conceber; (...) O encontro do homem e da mulher é essa 
concepção: obra divina! 
A concepção e a procriação são a ponte de imortalidade presente no seio de uma vida 
mortal; mas não se podem produzir na desarmonia (PLATÃO, s.d.:98-9). 
 

A porta aberta é uma alternativa para o encontro de que nos fala o diálogo platônico. Mas 
voltemos ao conto de Saramago. O homem queria falar diretamente com o rei e por isso deitou-se ao 
largo da porta; ao cabo de três dias, o rei o atendeu. O número três é um número revelador, expressando o 
mistério da união. Segundo a Cabala, tudo provém do três, que distingue, num só ato, o princípio 
atuante/o sujeito da ação, a ação desse sujeito e o receptor dessa ação (cf. CHEVALIER, 1998:901), na 
obra de Saramago, a mulher, a garantia do barco e o homem, respectivamente. 

O rei, por sua vez, faz três perguntas ao homem: o que o homem quer, por que não falou 
logo o que queria e se pensava que o rei não tinha mais nada que fazer. O homem só responde à primeira 
pergunta – “Que é que queres” (SARAMAGO, 1998:15) – porque é ela quem garantirá o acesso ao barco, 
espécie de ponte entre ele e a mulher, mas em princípio o meio para atingir a ilha desconhecida... 

Barco, ilha, água, marinheiros: por que o homem quer navegar? Neste momento precisamos 
ir para além do lema comercial tornado verso por Pessoa: “viver não é preciso, navegar é preciso”. 
Falemos inicialmente da água: a água é um elemento embalador, feminino, ninando os homens como uma 
mãe. O homem do conto quer para si um barco e com ele adentrar nas águas do oceano. Ele diz querer 
achar uma ilha desconhecida; por traz desse desejo aparente, parece-nos que se esconde outro desejo: o de 
ser aliviado da carga terrena e ser transportado para um devaneio bem-aventurado e feliz, como que 
purificado. Há nessa água de renovação, de purificação, que o homem quer adentrar com seu barco, uma 
ilha, que ainda lhe é desconhecida, o que desperta o riso do rei: 

 

E tu para que queres um barco, pode-se saber, (...) Para ir à procura da ilha desconhecida, 
respondeu o homem, Que ilha desconhecida, perguntou o rei disfarçando o riso, como se 
tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não 
seria bom contrariar logo de entrada, A ilha desconhecida, repetiu o homem, Disparate, já 
não há ilhas desconhecidas, Estão todas nos mapas, Nos mapas só estão as ilhas conhecidas, 
E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura, Se eu to pudesse dizer, então não 
seria desconhecida, (SARAMAGO, 1998:16-7). 
 

Parece óbvio que uma ilha só possa ser atingida por alguém num barco. Mas reflitamos 
sobre o barco. Ele é o símbolo da viagem, da travessia, seja ela realizada pelos vivos ou pelos mortos, 
como na barca de Caronte, que carrega os homens para sua viagem rumo ao reino dos mortos. No conto, 
o barco seria uma espécie de segurança na perigosa travessia da existência humana, conduzindo o ser para 
além das dores do mundo. E o barco dado ao homem parece uma caravela: 
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Parece uma caravela, disse o homem, Mais ou menos, concordou o capitão, no princípio era 
uma caravela, depois passou por arranjos e adaptações que a modificaram um bocado, Mas 
continua a ser uma caravela, Sim, no conjunto conserva o antigo ar, E tem mastros e velas, 
Quando se vai procurar ilhas desconhecidas, é o mais recomendável (SARAMAGO, 
1998:28-31). 
 

Não é demais lembrar que os portugueses venceram os obstáculos de sua época (o medo de 
chegar a um abismo, a ameaça de encontrar terríveis monstros marinhos, o poderio das outras nações 
européias) em caravelas, com a aparência frágil de um ninho. Ninho... O ninho é uma imagem de repouso 
e que nunca é nova. Lugar de habitar, sempre à espera dos filhos pródigos que possam retornar em busca 
das ilusões perdidas. A caravela, assim como o ninho, aparentemente é precária, no entanto desencadeia 
uma sensação de segurança. De onde vem essa sensação? Como observa BACHELARD em A poética do 
espaço, 

 

... estamos na origem de uma confiança no mundo, recebemos um aceno de confiança, um 
apelo à confiança cósmica. O pássaro construiria seu ninho se não tivesse seu instinto de 
confiança no mundo? Se escutarmos esse apelo, se fizermos desse abrigo precário que é o 
ninho (...) um refúgio absoluto, voltaremos às fontes da casa onírica. (...) Para vivermos 
essa confiança tão profundamente integrada em nosso sono, não temo s necessidade de 
enumerar razões materiais de confiança (1993:115) 
 

Por isso o homem não precisa ter medo de não achar uma ilha desconhecida; afinal, ele 
estará protegido dentro de sua caravela/ninho. 

E a ilha? Toda ilha só é atingida depois da navegação/iniciação, sendo símbolo de um 
centro espiritual primordial. Ela é, pois, um mundo em miniatura, completo e perfeito, espécie de templo 
silencioso e pacífico em meio ao desconcerto do mundo. "(...) a ilha desconhecida (...) é um dos temas 
fundamentais da literatura, dos sonhos, dos desejos. (...) A ilha seria o refúgio, onde a consciência e a 
verdade se uniriam (...)” (CHEVALIER, 1998:502). 

O diálogo entre o homem e o rei impacienta os outros aspirantes à porta das petições, que 
 

... mais para se verem livres dele [do homem] do que por simpatia solidária, resolveram 
intervir a favor do homem que queria o barco, começando a gritar, Dá-lhe o barco, dá-lhe o 
barco. O rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que chamasse a guarda do palácio 
a vir restabelecer imediatamente a ordem pública e impor a disciplina, mas, nesse 
momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se ao coro com entusiasmo, 
gritando como os outros, Dá-lhe o barco, dá-lhe o barco (SARAMAGO, 1998:19). 
 

O rei cede às instâncias do populacho e dá o barco, como já sabemos, uma caravela, ao 
homem. Como uma viagem marítima é cheia de perigos para se fazer solitário, o homem será 
acompanhado mulher da limpeza, que toma o balde e a vassoura e sai atrás do homem pela porta das 
decisões, “que é raro ser usada, mas quando o é, é” (SARAMAGO, 1998:23). 

O homem que conseguiu o barco e a mulher da limpeza e da porta das petições, que optou 
por abandonar sua função “burocrática”, automatizada, (re) humanizando-se, ambos rompem os elos com 
sua vida imediata, cotidiana, instaurando o estranhamento de uma viagem à cata de uma ilha 
desconhecida num tempo em que se diz e em que se acredita que não há mais ilhas desconhecidas. As 
personagens parecem tentar voltar-se para um tempo mítico, atemporal, para entender o presente 
temporal, permeado por um racionalismo excessivo e, por vezes, absurdo. 

O homem que conseguiu o barco parece desprovido de raízes no presente temporal; ele 
respira um ar carregado pela perplexidade provocada pelo seu pedido e seu objetivo: um barco para 
chegar à ilha desconhecida. Ele está desprotegido, vivendo num mundo perturbado, conturbado. Para 
alcançar algo que se perdeu, mas que ele parece não saber o que é, faz-se necessário uma alteração na rota 
de sua vida: a busca de uma ilha desconhecida. O que é uma ilha desconhecida? Respondamos com uma 
observação de Boécio comentando a obra Da interpretação, de Aristóteles: 
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... quando dizemos ‘Deus é’ não dizemos que ‘é agora’, mas apenas que é em substância, de 
modo que nossa afirmação se refere à imutabilidade da substância, e não a um tempo 
qualquer. Mas, se dizemos ‘É dia’, não nos referimos à substância do dia, mas apenas à sua 
posição no tempo: é como se disséssemos ‘É assim’, ‘É agora’ (apud GINSBURG, 2001: 
50). 
 

Se estabelece, pois, na busca pela ilha desconhecida, não a busca por uma ilha absoluta, que 
ficaria a tantos quilômetros ou a tantos dias do continente, mas por uma ilha situada num espaço 
atemporal e que pode ser a memória de um passado mítico. Talvez, o próprio homem: 

 

[Disse a mulher] O filósofo do rei, quando não tinha que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a 
ver-me passajar as peúgas dos pajens, e às vezes dava-lhe para filosofar, dizia que todo 
homem é uma ilha, eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava 
importância, tu que achas, Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos 
se não nos saímos de nós (SARAMAGO, 1998:40-1). 
 

A ação da narrativa, despreocupada em atingir o fim, volta-se para a construção poética do 
texto. O retrato das personagens, o tempo, os espaços físicos não importam: importa é saber, é amar, é 
refletir sobre a própria existência. As personagens estão vivas porque se dispõem a querer saber, a querer 
amar, a querer encontrar-se; por isso, há nelas, especialmente no homem, uma espécie de indecisão e de 
medo, que são humanos e que o homem sabe respeitar como elementos constitutivos do ser-no-mundo. 
Mais importante que o trajeto que vai dar na ilha é o movimento rumo à ilha; no entanto, é necessário 
munir-se de coragem e de perseverança. O homem começa a desanimar, mas a mulher está resoluta em 
sua decisão, ela que saíra pela porta das decisões, ela que se determinara a se libertar dos mecanismos da 
banalidade: 

 

Em menos de um quarto de hora tinham acabado a volta pelo barco, uma caravela, mesmo 
transformada, não dá para grandes passeios. É bonita, disse o homem, mas se eu não 
conseguir arranjar tripulantes suficientes para a manobra, terei de ir dizer ao rei que já não a 
quero, Perdes o ânimo logo à primeira contrariedade, A primeira contrariedade foi estar à 
espera do rei três dias, e não desisti, Se não encontrares marinheiros que queiram vir, cá nos 
arranjamos os dois, Estás doida, duas pessoas sozinhas não seriam capazes de governar um 
barco destes, eu teria de estar sempre ao leme, e tu, nem vale a pena estar a explicar-te, é 
uma loucura, Depois veremos, agora vamos mas é comer (SARAMAGO, 1998:42-5). 
 

E é em meio a esse impasse e ao sonho de ter saído ao mar, que o homem passa a achar a 
mulher bonita: “O luar iluminava em cheio a cara da mulher da limpeza, É bonita, realmente é bonita, 
pensou o homem, que desta vez não estava a referir-se à caravela” (SARAMAGO, 1998:47). A 
descoberta da beleza da mulher, mais que um processo visual e fugaz, é mais um passo rumo à superação 
da negligência, da preguiça, da desordem, ou ainda, mais um trecho percorrido rumo à ilha desconhecida. 

A imagem da ilha desconhecida cria uma atmosfera de sonho e de esperança: o espaço da 
cidade do reino, é conhecido, seguro, mas não apresenta, ao menos aparentemente, qualquer possibilidade 
de mudança no percurso de vida das personagens. Daí a necessidade de se lançarem ao mar juntos, 
confundidos um no outro, mesmo que a ilha desconhecida esteja dentro de si mesmos: 

 

Acordou abraçado à mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os corpos, confundidos os 
beliches, que não se sabe se este é o de bombordo ou o de estibordo. Depois, mal o sol 
acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do 
outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava à caravela. Pela hora do meio-dia, com a 
maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma (SARAMAGO, 
1998:62). 
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Não nos custa lembrar, porém, que “Se o viajante não encontrar um companheiro igual ou 
melhor / Que não sofra a companhia de um insensato / Mas caminhe decididamente só” 
(DHAMMAPADA, apud LÉVY, 2001:139). 

Ainda bem que o homem que ganhou um barco estava acompanhado pela mulher que saiu 
porta afora... 

 

RESUMO: A proposta deste ensaio é detectar em O conto da ilha desconhecida, de José Saramago, 
alguns mecanismos que dão suporte à crítica do autor sobre a sociedade capitalista / burocratizada. O 
discurso de Saramago traz à tona a viagem como espaço de ruptura entre o processo burocrático e o 
processo de (re) humanização na sociedade contemporânea. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Portuguesa Contemporânea; Viagem literária; José Saramago. 
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Não queremos entrar no mérito das diversas definições de metáfora. Usaremos metáfora 

aqui na concepção fornecida por diversos teóricos elencados por Massaud Moisés em Dicionário de 
Termos Literários: transporte, translação, transferência, símile, condensação, comparação abreviada, 
enigma velado, confrontação, analogia, justaposição, tensão, transformação de sentidos, sentido figurado 

O texto de  Auto dos Danados do escritor português António Lobo Antunes ganha uma 
força extraordinária porque o narrador, ou os diversos narradores que compõe o romance em forma de um 
vitral, usam e abusam  constantemente da metáfora na caracterização dos personagens e na descrição do 
espaço. 

A metáfora também é usada para dar cheiro ao livro: os personagens cheiram, Guadiana 
cheira, o presente cheira, o passado cheira, a natureza cheira, os sentimentos têm cheiro. O uso da 
comparação envolvendo os cheiros, cria no texto uma sinestesia. 

 Mas é na descrição da família de Nuno e Ana, que a metáfora é usada quase que 
exageradamente. Os filhos de Nuno e Ana são descritos da seguinte maneira pelo narrador Nuno: 

 

"As crisálidas  dos meus filhos remexiam-se no compartimento a seguir, encerrados nos 
casulos  do beliche", ADD2, p. 20 
 

Nuno já demonstra ao assumir a narrativa, uma forma que será a preferida por todos os 
outros narradores dos capítulos seguintes: a comparação metafórica dos membros da família com insetos, 
aves e animais. Seus filhos são comparados à crisálidas. Este é o estado intermediário e latente por que 
passam os lepidópteros para se transformarem de lagarta em borboleta. Mais tarde surgirá a dúvida, quase 
certeza que seus filhos provavelmente são filhos de Rodrigo, o chamado boi de cobrição das mulheres da 
família de Ana. Por isto são descritos como seres intermediários. 

Nuno continua sua narrativa. Ao chegar a casa de sua mãe e encontrá-la jogando cartas com 
seu jovem amante Assírio, assim a descreve: 

 

"Olhei a minha mãe, que estudava as cartas espalhadas na mesa num risinho de abutre 
triunfal"  ADD, p. 56.  

 
"O Assírio acendeu um cigarro e a mão dele caiu no pano verde ao lado da mão de minha 
mãe. Os dedos da velha tiveram de trepar pelo pulso do outro, como os caranguejos da 
praia subindo na vazante as suas rochas. As pinças das unhas vermelhas beliscavam pêlos, 
brincavam com as veias, demoravam-se em carícias compridas no côncava da palma." 
ADD, p. 58,  

 
"O Assírio levantou uma carta e sorriu, a minha mãe agitou-se no assento numa angústia de 
libélula." ADD, p.  62 
 

                                                                 
1 Ferraz é profa. da Pós-Graduação em Literatura e do Departamento de Língua e Literaturas Vernáculas 
da  UFSC, Doutora em Letras pela Unesp, ensaísta e contista. 
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Nuno é impiedoso na descrição que faz de sua mãe: cocota de unhas vermelhas, saia curta, 
uma velha sem o mínimo  senso do ridículo. Ao caracterizá-la impiedosamente a compara com um  abutre 
diante do amante pronto a dar o golpe fatal, já que ela se prostituía tendo diversos amantes para pagar as 
contar do marido -  insolitamente feminino, ou seja , homossexual. Cabe aqui descrever uma libélula: 

 

"Gênero de insetos odonatos, de corpo estreito, dotados de dois pares de asas membranosas, 
transparentes, em geral brilhantemente coloridas, cujas larvas carnívoras e voracíssimas, 
se desenvolvem nas águas correntes ou estagnadas."3 
 

Sua mãe, enfim, é uma mistura de abutre que como carne podre, com uma larva carnívora e 
voraz. Não possui dedos, mas pinças que trepam nas mãos do amante. 

As pessoas em geral são vistas por Nuno como "crisálidas  de várias idades, idênticas às 
que se encontram nos álbuns de fotografias do passado, sepultados nos jazigos das gavetas."  ADD, p. 77 

Mas é na descrição dos membros da família de Ana que ele concentra em as metáforas mas 
contundentes: 

 

"... e eu calei-me por prudência... em lugar de dizer que se tratava de uma família nojenta 
de cabras e bois mansos a devorarem-se mutuamente no casarão do Guadiana..." ADD, p. 
86 
 
O narrador Nuno ao descrever Rodrigo, o provável pai dos filhos de sua mulher Ana,  ele é 

implacável:  
 

"...o boi de cobrição que o avô lhes oferecera todas..." ADD, p. 89.  
 

Quando Ana nasce, sua mãe, agora  dona do foco narrativo assim se expressa: 
 

"Quem é, quem será, porque me trazem ao quarto esta larva horrorosa. Uma enfermeira 
de óculos disse Vamos experimentar o leite, desabotoou-me a camisa, girou o mecanismo 
aos pés da cama, colocou contra mim a repugnante criatura enrugada e empurrou-lhe a 
cabeça contra o bico do meu peito, e senti que me mordiam a carne com um par de ferozes 
pinças cartilagíneas  de lagosta" ADD,  p. 149 
 

O nascimento da filha que deveria ser querida, é narrada a posteriore, quando a mãe de 
Ana, já sabe que sua filha é amante do seu amante Rodrigo, por isto descreve sua filha como uma larva 
horrorosa, repugnante criatura, com ferozes pinças de cartilagem no lugar da boca. 

Quando a mãe de Ana descreve o ato sexual de sua filha, que trai o marido Nuno com 
Rodrigo, primeiramente se refere à Ana como um pônei que obedece ao seu  tratador, no caso, Rodrigo. 
Assim que Ana chega à Guadiana, ela e Rodrigo sobem ao sótão da casa para fazerem sexo sem se 
preocuparem com as outras pessoas que estavam no andar debaixo, inclusive Leonor, a esposa da 
Rodrigo. A mãe de Ana, que também era amante de Rodrigo,  assim descreve o prazer final: 

 

".... calculando-lhe o gozo pelo frenesim do lustre, pela poeira da caliça que de deslocava 
do teto, e  falando cada vez mais alto à medida que se aproximavam do orgasmo, que até à 
mongolóide e às criadas na cozinha arrepiava como às mulas nos estábulos. Houve um 
crocito, uma espécie de berro e o lustro e caliça pararam." ADD, p. 105 
 

                                                                                                                                                                                              
2 Para o presente artigo utilizaremos a abreviatura ADD para Auto dos Danados  referente à edição 
realizada pela Editora Best Seller, São Paulo, 1985. Todos os negritos nas citações são de nossa autoria. 
3 Dicionário Aurélio Eletrônico. 
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Ana é retratada por sua mãe, como um animal, indiferente à qualquer regra de conduta, que 
faz amor como um animal e com um animal, e que no lugar de gemer emite o ruído de uma ave: o corvo.  

Quase no final do romance, Ana conduz a narrativa. Ela voltara do Brasil para tratar do 
inventário da herança deixada pelo patriarca Diogo e  assim descreve sua mãe ao exigir que ela expulse o 
velho Rodrigo, que tinha sido seu amante e amante de sua mãe, da  velha casa de Guadiana: 

 

"... e ela calada, imóvel, indefesa, mole, erguendo para mim as pálpebras vermelhas de cão 
triste , de cão batido de sempre... e a abandonei no meio dos outros rafeiros seus iguais, das 
galinhas e dos dejetos miúdos das cabras, a abandonei contra uma esquina, onde lhe 
pertencia ser abandonada como se faz às putas baratas e aos bichos tinhosos" ADD, p. 142 
 

O retrato cruel que Ana faz de sua mãe é um ser mais próximo aos cães, às galinhas, aos 
desejos das cabras. 

Francisco, irmão de Ana, já adulto, relembra-se também de Guadiana. Em suas 
recordações, prevalece a metáfora que deforma, e ele compara os membros de sua família como pássaros 
angulosos. Que procuravam lhe devorar os olhos. 

Para Francisco, em suas recordações de adulto, Guadiana é uma terra defunta, já que 
abrigava os defuntos de sua doente família, mesmo quando eles ainda eram vivos. As pessoas que 
habitavam aquela casa tinham gestos de fantasmas e um comportamento mais próximo das aves, dos 
animais, dos insetos. Relembrando Pessoa, eram cadáveres addiados que procriavam. Em Guadiana eram 
cadáveres por antecipação de animais  que se odiavam, mas mesmo assim procriavam. 

O narrador concede ao patriarca Diogo o foco narrativo e ele descreve da seguinte maneira 
a cena em que encontra o genro Rodrigo no meio da mata, tendo relações sexuais com a sua outra filha, 
que não tem nome no texto, apenas é nomeada como a mongolóide: 

 

"O feitor desatou a correr e extraiu dos arbustos, nu com o meu genro ainda pegado ao 
ventre, o animal incompreensível da minha filha mongolóide, excrescência do meu 
corpo, certeza da minha miséria, vergonha do meu sangue, que se devia ter escapado, do 
quarto onde a fechavam, a fim de vaguear, suja de lama, entre as rãs e o sapos da 
margem." p. 194. 
 

A mongolóide é descrita como miúda porca, um canguru doente, que transpirava um odor 
de merda, que uivava, que guinchava em vez de falar, que gania fito um macaco, enfim um animal 
incompreensível, mas próximo das rãs e dos sapos. 

Quando Adelina, esposa de Diogo, prepara-se para o abandonar, ele dá ordem à cadela que 
ataque sua esposa e assim descreve a cena: 

 

 "...de modo que tive de assobiar pela cadela, de ordenar-lhe Apanha, de vê-la galopar uns 
passos no quarto e imobilizar-se... Agarra, e assistir à hesitação do bicho", p. 198 
 

A cadela hesita, se humaniza, possui mais sentimentos que o próprio patriarca. Diogo 
continua a descrever com ricos pormenores a cena: 

 

"Agarra, disse eu como se lhe falasse de codornizes, de lebres e de patos, a procurar 
guiar-me, como os cegos, pelo odor da cadela, e o animal prendeu a perna da minha 
mulher que arranjava o estojo de toalete... e ela olhou para mim, finalmente real, finalmente 
de carne, finalmente ao alcance da espingarda... e eu, por fim, dono do que se passava, a 
introduzir um par de cartuchos na culatra... enquanto a perdigueira lhe triturava o tornozelo 
como aos pescoços dos gansos , lhe destruía os tendões, lhe sacudia a carne, Agarra." 
ADD, p. 198 
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Diogo caça sua mulher como mais crueldade do que se caça um animal. Os papéis se 
invertem: o animal hesita e Diogo manda atacar. Quando ele diz que estava sendo guiado pelo odor da 
cadela, não se sabe à qual cadela ele se refere, a cadela que tritura a perna de sua mulher ou à própria 
Adelina. 

Por outro lado a natureza por meio do recurso da metáfora se humaniza no texto de Lobo 
Antunes: 

 

"... a epiderme tensa do céu, a arder, prestes a rebentar numa espuma de nuvenzinhas 
microscópicas, rumando lentamente para o sul sobre as dores do estômago dos eucaliptos." 
ADD, p. 136 
 
"as raízes da figueira insinuando os músculos..." ADD, p. 141 

 
"ouvi os frutos da figueira que rebentavam, como beiços, nas trevas... " ADD, p. 165 
 

A narrativa é cedida aos diversos integrantes da família de Ana:  Nuno, a mãe de Ana, a 
própria Ana, Francisco, o Patriarca Diogo, etc. Todos os personagens são transformados pelo poder da 
metáfora em animais, em bestas feras, num processo de zoomopomorfização absoluto.  Os animais e a 
natureza, pelo contrário, ganham características humanas, antropomorfizam-se. 

Mas, todos os narradores que constróem a narrativa em forma de vitral, descrevem 
Guadiana, localizada em Monsaraz, como o espaço do sexo, da traição do nojo, no qual as pessoas fedem, 
agem como animais, a ponto de em meio à promiscuidade, ninguém ter certeza sobre quem é filho de 
quem. São seres animalescos, localizados em outro espaço, além das normas sociais e da realidade, o 
espaço dos excluídos. O romance Auto dos Danados, nos é apresentado por Lóbo Antunes, como uma 
grande tela de Boch, um Jardim das Delícias, mas também jardim da danação, na qual membros de uma 
família doente e insana, desfilam deformados, com suas pinças no lugar de mãos, seu odores animalescos. 

O espaço de Guadiana, no qual se localiza a casa dos pais de Ana, dos sogros de Nuno, pelo 
poder irreverente e transformador da metáfora, constitui-se numa locus animalis, numa pocilga, em que as 
pessoas, animalizadas, fazem sexo sem olhar grau de parentesco, lugar e hora, liberando todos os instintos 
mais perversos, sem nenhum sentimento de espécie alguma. Toda ternura ali é postiça, um pântano 
subterrâneo. 

Tudo isto leva Nuno a outro espaço: o espaço do cinema em que ele se aliena 
propositadamente. Ele é Coiote do desenho infantil Papa Léguas, ele é Leslie Caron, ele é Gene Kelly 
dançando ao ritmo da orquestra, ele é enfim, o mafioso Eduardo G. Robinson com seu revólver acima da 
lei e de todos, o justiceiro transportando das telas do cinema e metamorfoseado nele próprio 

Nuno  dança, em verdade, o grande sapateado da desilusão, com sua família, com a família 
de Ana, consigo próprio, com o espaço Guadiana, com o próprio Portugal. Enfim, dança a dança de todos 
os excluídos, os deformados pelas desgraças que o cercam e que não acham lugar neste mundo.  

 

RESUMO:   O presente artigo analisa o uso da metáfora na obra Auto dos Danados do escritor português 
António Lobo Antunes, enquanto espaço de exclusão. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Literatura Portuguesa; António Lobo Antunes; metáfora; exclusão.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. 3ª ed. São Paulo: Cultrix, 1982. 
ANTUNES, António Lobo. Auto dos Danados. São Paulo: Best Seller, 1985. 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (958-963) 

 
CONSTRUÇÃO DE LUGAR: CONSTRUÇÃO SATÍRICA E REALIDADE HISTÓRICA 

 
Sandra M. STROPARO (Universidade Federal do Paraná) 

 
 
ABSTRACT: O desertor: poema herói-cômico, by Silva Alvarenga, and Reino da estupidez, by Francisco 
de Melo Franco, are both poems that deal with the pedagogic changes in the Universtity of Coimbra, 
during the eighteenth century, and they actualize satirically both temporal and spacial relations as well 
as their literary status. 
 
KEYWORDS: mock-heroic; eighteenth century; brazilian poetry. 
 

 
Uma particularidade sempre reconhecida ao texto satírico é sua contemporaneidade. 

Mesmo recorrendo a outros autores, antigos ou modernos, fazendo uso de uma forma repetida, de 
modelos clássicos, a sátira será sempre, primeiramente, uma sátira do seu tempo. As melhores obras 
conseguem uma validade universal, mas jamais se desligam completamente de suas referências temporais 
e, freqüentemente, geográficas. Ao mesmo tempo, ainda que datadas, as sátiras parecem apontar para 
algumas características humanas que permaneceram, mais que as virtudes de um herói como Ulisses, por 
exemplo, inalteradas entre nós. Da avareza à mediocridade mais completa, passando por todos os pecados 
capitais, estamos nós todos, sempre, citados em alguma parte delas. 

Assim, além de todos os nossos defeitos, as sátiras sempre deram a oportunidade a certos 
assuntos mundanos, distanciados do mito e da lenda, de se transformarem em literatura. Durante toda a 
história da literatura anterior à modernidade, foram apenas as comédias e as sátiras que deram um estatuto 
literário a assuntos pequenos como a domesticidade ou infames como a mesquinhez, ou ainda 
propriamente populares como a rua e a festa, numa perspectiva bakhtiniana. Os textos e gêneros mais 
nobres trataram de atos e personagens nobres , em seus nobres mundos.  

Mas a comédia e a sátira são formas, ou “modos” literários que facilmente usam a forma de 
qualquer gênero. Essa versatilidade é também um instrumento, um recurso de efeito, porque boa parte do 
resultado de uma sátira, sua funcionalidade de crítica e riso, pode estar no seu meio e forma de expressão. 
Assim, o uso de formas e registros literários nobres e elevados para falar de assuntos triviais e 
comezinhos, baixos ou vulgares, é uma constante na tradição satírica. Recurso já presente na 
Batracomiomaquia, texto grego anônimo que satiriza Homero, será especialmente usado nos séculos 
XVII e XVIII. 

O mundo Neo-clássico, particularmente fértil em textos satíricos, vai fazer desse recurso 
uma constante. Na Espanha esses textos são genericamente chamados de “burlescos”. Na tradição inglesa 
temos “mock-epic” ou “mock-heroic”, numa apropriação evidente dos gêneros (o próprio adjetivo 
também existe: heroicomic ou heroicomical, 1756). Na tradição portuguesa usamos “herói-cômico”, 
importado da França (héroï-comique, 1640) que por sua vez o trouxe da Itália, onde surgiu (com Tassoni, 
em 1614).  

Ao ridicularizar ou caricaturizar estilo, personagens e ações heróicas, o poema herói-
cômico cai no gosto dos setecentos e vai ser uma vitrine exemplar para os poetas comprovarem a sua 
leitura dos clássicos e o refinamento de uso de regras retóricas, unido à crítica de linhagem iluminista da 
época. No primeiro prefácio de Le lutrin, de 1674, obra de Boileau que foi o paradigma do modelo em 
Portugal, o autor francês declara abertamente a novidade em seu país, e aproveita para defini-la: “C’est un 
burlesque nouveau, dont je me suis avisé en notre langue: car, au lieu que dans l’autre burlesque, Didon et 
Enée parlaient comme des harengères et des crocheteurs, dans celui-ci une horlogère et un horloger [em 
outra edição, perruquier, pérruquière, peruqueiro, peruqueira] parlent comme Didon et Enée.”1, 
BOILEAU (1933a: p. 10). Em Portugal a novidade chegaria um pouco mais tarde, mas com uma 
repercussão considerável, sendo Antônio Diniz da Cruz e Silva e seu O hissope, poema que ridiculariza o 
clero (escrito em 1768, circulou em manuscritos até 1802, quando foi publicado em Paris), um dos 
principais exemplos.  

                                                 
1 “É, segundo me consta, um burlesco novo em nossa língua: porque, ao contrário do outro burlesco, onde 
Dido e Enéas falam como grosseironas e estivadores, neste um relojoeiro e uma relojoeira falam como 
Dido e Enéas.” 
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No mundo das reformas instituídas no período pombalino (1750 - 1777), a propaganda das 
novas idéias e revisão de valores se manifesta em vários níveis, dos textos de doutrina às artes plásticas e 
à literatura, mas basicamente em duas vertentes: a encomiástica e a satírica.2  

A primeira delas é bastante fértil. Continuando uma tradição de mecenato e censura, o 
universo intelectual português era ainda dominado e subjugado pelo poder político e religioso e por tudo 
que essas instâncias decidissem como adequadas ou não à sociedade. Nesses termos, cair nas graças do 
poder, entre 1750 e 1777, dependia do elogio ao absolutismo um pouco iluminado de Pombal e às 
reformas por ele realizadas. Nada curioso, por exemplo, o fato de haver um número menor de 
homenagens à coroa de D. José I propriamente do que ao seu primeiro ministro. 

A vertente satírica, no entanto, foi mais profícua. E a longo prazo, inclusive, pois teve ainda 
uma razoável vida editorial durante o século XIX, o que não aconteceu com as obras encomiásticas, O 
Uraguai de Basílio da Gama representando uma exceção. Criticar violentamente os jesuítas, as estruturas 
corrompidas do clero e qualquer oposição a Pombal era, entre outras coisas, uma maneira de se defender  
reformas em Portugal, uma reorganização do governo e a separação paulatina da Igreja, no melhor 
espírito racionalista do século XVIII.  

Pombal passou 27 anos no poder, mas cai em desgraça depois, assim como muitas de suas 
reformas. Com a morte de D. José I e a ascensão de D. Maria I, a futura (se não já) Maria, a Louca, inicia-
se a Viradeira, e muitas das modificações pombalinas são revertidas ao seu estágio anterior, e a geração 
de portugueses educada segundo os novos ares percebe novamente não só o risco de um retrocesso 
intelectual e social danoso, como imediatamente sente na carne as novas determinações do Estado e o 
poderio retomado pela Igreja.  

Num contexto que tinha estimulado a mudança e se divertido com a sátira aos banidos, 
verem-se os perseguidores como perseguidos não foi um processo agradável. A Inquisição marcou 
novamente o seu espaço mas nem tudo voltou a ser como era. Nesse cenário as sátiras - e serão estas as 
melhores - não só continuam a existir como se insurgem contra a Viradeira. Circulando em manuscritos 
ou em edições piratas (sem a chancela da “Real Mesa Censória”) no mundo estudantil e intelectual 
português, elas mantêm vivo o ideal da Razão e estão entre os melhores documentos do mundo inteligente 
da época. 

É nesse quadro que encontramos as sátiras O desertor: poema herói-cômico, de Silva 
Alvarenga (1749-1814), e Reino da estupidez, de Francisco de Melo Franco (1757-1823). Ambos 
brasileiros, escreveram esses textos enquanto estudavam na Universidade  de Coimbra e viram acontecer 
a grande reforma pedagógica. Francisco de Melo Franco presencia a Viradeira e é inclusive perseguido 
por ela.  

No universo satírico elaborado pelos dois autores, a relação com uma Coimbra datada é 
explícita e não pode ser desprezada. Nesse sentido, poderíamos argumentar que os textos ganham em 
efeito satírico o que perdem em independência literária, mas isso se limitaria apenas a observações sobre 
o enredo das obras, pois na construção heróica de uma ação cômica encontramos a particularidade desses 
poemas, sua inserção na tradição da literatura e, em um limite temerário, um gesto que aponta para a 
modernidade. 

Pois o Portugal e a Coimbra dessas obras são a hipérbole satírica dos seus referenciais reais. 
Numa mimese particular – permitida à sátira, segundo Horácio – e que usa do ridículo com fins didáticos, 
os espaços imitados fundamentam o espaço satirizado, que por sua vez, numa dêixis cabotina, cumpre 
suas intenções críticas.  

Em O desertor temos uma versão dessa possibilidade. O herói do poema, Gonçalo, 
assustado com os novos ventos da reformas, com as “luzes da Verdade”, foge, deserta, vai isolar-se nos 
“Pátrios montes”. Junto com ele, Gonçalo levará alguns amigos. O poema de cinco cantos, em 
decassílabos brancos, começa, depois da invocação às musas, com a chegada de Pombal à cidade à 
margem do Mondego. A Justiça, a Paz, a Abundância, a Memória e as Ciências trovejam. A Ignorância, 
por sua vez, assustada, vendo seu trono ruir, planeja vingança. Transforma-se em um “antiquário”, um 
estudioso das coisas antigas. Numa aparição com alguma coisa de mefistofélica, a Ignorância... 

 

Toma a forma dum célebre Antiquário 
Sebastianista acérrimo, incansável, 
Libertino com capa de devoto. 
Tem macilento o rosto, os olhos vivos, 
Pesado o ventre, o passo vagaroso. 
Nunca trajou à moda: uma casaca 

                                                 
2Ver: TEIXEIRA, 1999: p.47. 
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Da cor da noite o veste, e traz pendentes 
Largos canhões do tempo dos Afonsos. 
Dizem que o tempo da mais bela idade 
Consagrou às questões do Peripato. 
Já viu passar dez lustros, e experiente 
Sabe enredos urdir, e por-se em salvo. 
Entra por toda a parte, e em toda a parte 
É conhecido o nome de Tibúrcio. 
 

Estabelecida a personagem do Antiquário no poema, a Ignorância, ou Tibúrcio, coopta o 
herói Gonçalo, convencendo-o de que os novos livros que desprezam a escolástica não servem mais para 
formar grandes homens. Convence-o a voltar a Mioselha, onde poderá novamente colher castanhas e 
passar os dias de “romaria em romaria”.  

Mioselha, o objetivo da viagem, torna-se então no poema o oposto de Coimbra. A 
Ignorância, versus a Razão... Para o país do poema, enquanto o Mondego é o caminho por onde chegam 
as Luzes, os montes são uma barreira para as novas idéias, e para atrás deles Tibúrcio levará Gonçalo e 
Cosme, o infeliz, Rodrigo, o desconfiado, o iracundo Gaspar, o alegre Alberto e Bertoldo, pretenso 
herdeiro dos Longobardos. Ao deixar as margens do Mondego, Gonçalo se volta e percebe que “a 
liberdade/ desses campos fugiu, e só ficaram/ A dura sujeição e o triste estudo.” 

Guiando um “exército de Brancaleone”, Tibúrcio usa as Fúrias para, no caminho, gerar as 
mais tolas e toscas confusões em que envolve os ex-estudantes. No canto III, enquanto proclama-se a 
grandeza do país e de sua universidade, que toda a Europa aplaude, no interior do país corre veloz a 
notícia do grupo desordeiro. E o texto vai apresentar um símile dos mais curiosos: 

 

Qual no fértil Sertão da Ajuruoca3 
Vaga nuvem de verdes papagaios, 
Que encobre a luz do Sol, e que em seus gritos 
É semelhante a um povo amotinado: 
Assim vão as notícias e estas vozes  
Pelo campo entre os rústicos semeiam. 
 

O que é especialmente interessante é o violento deslocamento criado pelo símile, 
deslocamento que é, antes de tudo, espacial, e que, embora a crítica nacionalista do século XIX brasileiro 
tenha valorizado como um dado de cor local, revela-se como mais um recurso do cômico e do ridículo no 
texto. Em outros momentos ainda aparecerão um bugio, uma pantera, um jacaré, um jaguar, quilombos e 
o Pão-de-açúcar: os animais e a paisagem brasileira, invadindo, ainda que em símiles, os rústicos campos 
portugueses, só fazem aumentar os absurdos da odisséia de Gonçalo. 

Mas a viagem ainda guarda outras surpresas. Usando de recursos comuns à épica clássica, a 
Discórdia, a mando da Ignorância, sacode suas negras asas, espalhando conflitos. Voa a Desordem. Da 
mesma maneira, a Verdade aparece em sonhos a Gonçalo, ladeada da Justiça e da Paz, tentando demovê-
lo da viagem... Como os deuses da lutam por seus filhos gregos e troianos, aqui a Ignorância e a Verdade 
tentam, cada uma a sua maneira, conquistar para si o herói.  

Ainda, num esforço final para deixar claro o que representa a voz da Ignorância, a que está 
sendo recusada às margens do Mondego, o herói, já perto de Mioselha, pára para cear na casa de Gaspar, 
onde há uma biblioteca. Longamente o poema descreve títulos e autores, numa referência metonímica 
evidente à bibliografia escolástica e à má literatura. É este o mundo banido por Pombal, incluindo 
referências bibliográficas, que a sátira descreve. 

Chegando finalmente a Mioselha, Gonçalo afirma que não voltará “a sofrer o trabalho dos 
estudos”. Sem acolhida, escorraçado pelo tio, sabe-se do Herói apenas que ainda vive, e tem “a glória de 
trazer consigo/ A derrotada estúpida Ignorância.” 

O reino da Estupidez, de Francisco de Melo Franco (1757-1823), é, de certa forma, um 
contrário e um complemento ao texto de Silva Alvarenga. O lugar também é Coimbra, a universidade, 
mas o momento já é o da Viradeira. Francisco de Melo Franco começa a cursar Filosofia em 1776, numa 
universidade já reformada. No ano seguinte, ano da morte de José I, transfere-se para o curso de 
Medicina. D. Maria I, no poder, inicia o retrocesso. Penitenciado pela Inquisição em 1781, acusado de 

                                                 
3Do tupi, casa de papagaios. 
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herege, naturalista e deísta, Melo Franco passa quatro anos preso em Rilhafoles, próximo a Lisboa. Em 
1785 volta para terminar o curso e escreve O reino da Estupidez, poema satírico em decassílabos brancos, 
que circula anonimamente (editado pela primeira vez em Paris, 1820).  

Essa sátira também pode ser classificada de herói-cômica, embora inicie negando um herói 
e apresentando uma deusa: 

 

Não canto aquele herói pio e valente 
Que depois de ter visto a cara Pátris  
A cinzas reduzida e campo vasto, 
Mil p’rigos contrastando, um clima busca 
Aonde com os seus ditoso seja.  
A mole Estupidez cantar pretendo 
Que, distante da Europa desterrada, 
Na Lusitânia vem fundar seu Reino. 
Dita-me, oh musa, que eu não posso tanto, 
Os nobres feitos, e diversos casos, 
Que a esta grande empresa acompanharam. 
Um feio monstro de cruel figura, 
Desgrenhados cabelos, olhos vesgos, 
Disforme ventre, circular semblante, 
Da lúgubre caverna aonde jazia 
Bocejando saiu... 
 

E é essa deusa disforme quem será o herói da narrativa. Cansada de se ver desprezada por 
toda Europa, outrora seu domínio e agora pertencendo a Minerva, a Estupidez, recorrendo à ajuda das 
Fúrias, Inveja, Raiva, Fanatismo, Hipocrisia e Superstição, resolve procurar um outro lugar para 
estabelecer o seu reino.  

Nesse texto os deuses não ajudam os homens em alguma luta, eles simplesmente se 
apossam do mundo e dos homens. Mas enquanto Minerva distribui no resto da Europa a Ciência e a 
Razão, a Estupidez fará de Portugal o seu reino. Depois de procurar abrigo em vários países da Europa, as 
Fúrias encontram, em Lisboa, várias provas de que Minerva ali, ultimamente, tinha perdido espaço. A 
Estupidez recebe de cada uma um relato respeitoso, em tom elevado, onde as Fúrias se esforçam para 
mostrar que estavam cumprindo a missão ordenada pela deusa. Depois de longo intróito, a Superstição 
comunica: 

 

Lisboa já não é, torno a dizer-vos, 
A mesma que há dez anos se mostrava. 
É tudo devoção, tudo são terços, 
Romarias, novenas, vias-sacras. 
Aqui é nossa terra, aqui veremos 
A nossa cara Irmã cobrar seu reino. 
 

Cabe ao Fanatismo ainda a discussão sobre se devem ficar em Lisboa ou ir para Coimbra, 
que lhe parece mais acolhedora, por causa da Academia, que “É um corpo sem alma que não pode/ 
Produzir ação própria, ou um fantasma/ Que em bem poucos minutos se dissipa.” 

Temos portanto uma outra busca. Gonçalo fugia de Coimbra para fugir da Ciência; aqui a 
Estupidez é quem precisa de lugar. Não será Mioselha seu objetivo: durante a Viradeira é justamente em 
Coimbra que a Estupidez escolhe morar. Na verdade, a Academia a acolhe, com pompa e circunstância. 

A exploração do efeito satírico proveniente do deslocamento de registros vai ser então 
levada ao seu ponto máximo. Reúnem-se os professores da universidade e discursam, longamente, 
argumentadamente, sobre se devem ou não aceitar novamente a deusa Estupidez que dali tinha sido 
banida com tanta violência alguns anos antes. O reitor abre a reunião: “Muito ilustres e sábios 
acadêmicos!/ Por direito divino e por humano,/ Creio que deve ser restituída/ À grande Estupidez a 
dignidade/ Que nesta academia gozou sempre.” Só o professor de astronomia, Tirceu, levanta-se contra a 
idéia e recebe o rancor dos colegas. A decisão está tomada. O reitor, com algumas dúvidas, consulta o seu 
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mordomo(!). Mas nessa noite, as Fúrias já em Coimbra, o Fanatismo disfarçado como um gordo e risonho 
rapaz vai visitá-lo durante o sono, em mais um recurso clássico. No dia seguinte Minerva deixa Portugal. 

O espaço da universidade retratado no texto vai, em vários sentidos, potencializar o efeito 
buscado. O assunto maior é o retrocesso intelectual porque Portugal está passando e a universidade, que 
pela reforma tinha chegado mais perto da Razão, será justamente onde se instalam, novamente, a 
escolástica, antiquados padrões de retórica, o silogismo, a casuística... cada um dos professores 
correspondentes vindo cumprimentar, pessoalmente, a deusa Estupidez quando essa retorna à cidade. 
Assim, símbolo dos símbolos da sabedoria, a universidade opta pela Estupidez, recebida como deusa, 
para reger a Academia. O último canto descreve cuidadosamente a chegada da deusa.  

Outro detalhe do texto: a descrição do cerimonial. Os rituais e aparatos típicos, títulos e 
vestimentas, de que a universidade se serve para demonstrar respeito e prestar homenagens, são 
detalhados no texto, cuidadosamente, quando apresentados à Estupidez. Mais um deslocamento: o rito, os 
procedimentos protocolares, já são representações simbólicas, por isso, se satirizados, são destruídos em 
essência: o objeto da homenagem e o próprio rito são invalidados. No limite, a própria universidade, 
espaço e símbolo. 

A descrição é extensa, ocupando quase todo o último canto, numa apoteose da Estupidez. 
Detalhes das roupas, das cores aos barretes, e da hierarquia dos professores, leigos e padres, protocolos 
dos discursos, mesuras e rapapés, tudo desfila em frente à deusa e em frente aos nossos olhos. Ivan 
Teixeira, tratando de alguns aspectos estilísticos de textos do século XVIII, se refere às construções de 
imagens em Basílio da Gama como sendo metáforas representativas, “mais espirituosas que as de 
significação porque fundem discurso e ação, tornando-os imediatamente visíveis para o destinatário, 
como uma cena teatral”, e afirmando que esse era um procedimento comum especialmente aos autores 
brasileiros – cita em seguida as sátiras de Silva Alvarenga e de Melo e Sousa. Os portugueses, continua o 
crítico, preferem as metáforas de significação; os portugueses “fazem discurso, optam pelo dito”, os 
brasileiros “contam estórias, optam pelo evento”, fazendo, mesmo da idéia, fábula, alegoria. É o “pôr 
diante dos olhos” (ðñü ïììÜôùí) aristotélico.4 Embora em menor medida que O desertor, O reino da 
Estupidez, vai repetir esse procedimento e fazer dele um aliado, e a constituição de um locus, ainda que 
baseado em um lugar real formado como uma caricatura, faz parte importante desse processo.  

A ação é também sustentada pelo dinamismo dessas descrições, o que inclui a linguagem, 
ou as linguagens de que o texto se serve. O dono de um bilhar, que vê os estudantes animados com a volta 
da deusa, simplesmente grita – e sua fala aparece inteira no texto: “Parceirinhos, pagar! Nada me importa/ 
Que venha a Estupidez ou que não venha!” Lá do fundo da rua, da casa do burguês comerciante, sai uma 
voz com alguma razão, e só ela basta para descrever o quadro. 

E depois da entrega da universidade à deusa, a sátira não tem mais para onde, literalmente, 
continuar. O espaço está concedido à Estupidez. Num recurso metalingüístico, a voz do aedo pede 
novamente pelas musas, mas já é tarde: 

 

Musa, renova no teu vate o fogo  
Que já fizeste arder na sábia mente 
Não digo de Despreaux5, daquele ativo 
E discreto Diniz6, na Hissopaida; 
Renova, enquanto acabo, que a preguiça 
Da mole Estupidez já me acomete, 
Já começo a sentir os seus efeitos. 
 
Pouco adiante, o aedo também desiste, e só a voz da Estupidez resta: 
 
– “Em paz gozai (a Deusa assim profere) 
Da minha proteção, do meu amparo; 
Eu gostosa vos lanço a minha bênção. 
Continuai, como sois, a ser bons filhos, 
Que a mesma que hoje sou, hei de ser sempre.” 
 

                                                 
4 TEIXEIRA, ibidem: p. 473, a partir de ARISTÓTELES. Poética. 1455a23 (agradecendo ao professor 
Alessandro H. P. R. de Moura pelos esclarecimentos quanto ao texto original de Aristóteles). 
5 Nicolas Boileau-Despréaux, por seu Le lutrin. 
6 Antônio Diniz da Cuz e Silva, por seu O hissope. 
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RESUMO: O desertor: poema herói-cômico, de Silva Alvarenga e Reino da estupidez, de Francisco de 
Melo Franco, poemas que se referem às reformas pedagógicas da Universidade de Coimbra, durante o 
século XVIII, realizam satiricamente as relações espaço-temporais e seu estatuto literário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: poema herói-cômico; século XVIII, poesia brasileira. 
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ABSTRACT: This work studies the romance O homem duplicado by José Saramago from an stylistic perspective. The 
idea of caos is taken from one of the epigrafes in order to metaphorize the writer’s intentions that are hidden by 
means of sylistic resources. Caos and text meet in one point: both are organized in term of certain rules that 
need to be known. 
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“O caos é uma ordem por decifrar”. Esta é uma das epígrafes do livro O homem duplicado, 
de José Saramago, retirada de um certo Livro dos Contrários. Conforme disse o próprio autor, em 
entrevista a Carlos Reis (1998:122), “a coisa funciona desta forma: é como se eu escrevesse os romances 
para justificar, para arredondar ou para desenvolver aquilo que já está contido numa epígrafe” ou, 
continua ele, é como se se “apresentasse o campo de trabalho onde depois a narrativa vai se desenvolver.” 
Em outro momento, em conversa com Juan Arias publicada no livro O amor possível, ao falar sobre a sua 
maneira de escrever, ou, mais exatamente, sobre o seu estilo literário, Saramago faz o comentário 
seguinte: “todo texto é um texto por decifrar e, por mais claro que esteja, com todas as pistas dadas, todas 
as indicações, por mais que eu diga como se deve entender o que ali está, ainda assim é preciso decifrá-
lo.”Arias (2003:75) Caos e texto se encontram, então, em um ponto comum: a necessidade de decifração. 

Para Katherine Hayles (1991:3), o caos pode ser visto como “a turbulência opaca que 
desafia e complementa a transparência da ordem”. A situação caótica é ambígua, já que no centro dos 
sistemas caóticos, em princípio imprevisíveis, existem estruturas de ordem. O caos representa a ordem 
desordenada desses sistemas e estas relações podem ser bastante complexas. 

A presença do caos é incontestável em qualquer situação artística. Na obra literária, o 
elemento caótico começa por desarticular a relação uma palavra/um significado esperada e desejada em 
um discurso científico. A linguagem, como se sabe, ao contrário de um instrumento passivo, é o resultado 
vivo de um processo interativo que supõe suas próprias relações, subversões, bloqueios. Explorar como 
padrões narrativos, metáforas, estruturas retóricas, questões sintáticas e semânticas afetam o pensamento 
e o discurso é, portanto, tentar decifrar a ordem que está por trás de um caos aparente. 

Ordem supõe regras e regras são parte integrante de jogos. Então, decifrar um sistema 
caótico, assim como aprender a jogar um jogo, pode significar conhecer as regras a partir das quais este 
sistema/jogo é ordenado. Seguindo esta trilha, decifrar um texto é, de algum modo, conhecer as regras 
que o ordenam. Vale trazer, então, o pensamento da ensaísta Susan Sontag para quem a idéia de jogo 
regulamentado por regras identifica-se ao estilo, princípio decisório da obra de arte, ou seja, a própria 
assinatura da vontade do artista. Diz Sontag (1996:33): “Se a arte é o supremo jogo que a vontade joga 
com ela mesma, o “estilo” consiste no conjunto de regras através do qual o jogo se realiza”. 

Segundo Theodor Adorno, a negação do estilo leva a um estado de caos, uma vez que 
afasta qualquer possibilidade de alguma avaliação lógica da obra de arte. O estilo surge quando 
determinadas convenções, na arte, encontram-se em estado de desequilíbrio; assim, a obra procura, de 
algum modo, adequar-se ao momento, podendo até chegar a uma situação paradoxal, na qual a própria 
ausência de estilo é um estilo. Observa, então, Adorno (1997:207), “a obra que não se adapta a estilo 
algum deve ter o seu próprio estilo”. Ainda quanto a este aspecto, Susan Sontag (1996:36) reitera que 
“estratégias estilísticas consistem, também, em técnicas de escape. Os elementos mais potentes numa obra 
de arte são, freqüentemente, o seu silêncio”. 

No movimento da arte entre o universal e o particular, a função do estilo é particularizante 
ou especificadora. É impossível conceber-se um estilo obrigatório, seja do ponto de vista social ou 
individual. Ambos os casos indicariam uma convergência para uma sociedade repressora. Ainda no 
entender de Adorno, a estilística deve ser admitida na medida em que a dialética entre o universal e o 
particular não seja anulada. Caminha-se, assim, para a possibilidade de uma propriedade individualizante, 
à qual deve ser dado um espaço que é o da transparência da alma do autor. 

“Estilo é o próprio texto”, define Michel Riffaterre (1989:4). É lá que se encontra a teia de 
relações que estabelece a comunicação literária, que, por sua vez, é um jogo dirigido e programado pelo 
próprio texto e garantido pelas palavras. Este jogo se desenvolve conforme as regras da língua, seja 
concordando com elas, seja transgredindo-as.  Assim, para Riffaterre (1989:7), pode-se considerar “o 
estilo de um texto como um dialeto ou subcódigo. Como todo dialeto, o estilo do texto toma emprestada 
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da língua – ou do código – sua sintaxe e até mesmo sua fonologia.” Porém, é importante ter em mente 
que, assim como o dialeto, ao tomar alguma coisa emprestada à norma, o estilo vai modificar este 
empréstimo, conferindo-lhe uma nova personalidade e confirmando seu caráter de algum modo 
transgressor. Essas novidades estilísticas, presentes no texto, é que vão atrair a atenção do leitor, 
dirigindo-a para as marcas próprias do autor. 

Uma vez que a análise estilística, proposta por Riffatterre, tem por base o texto, a palavra 
isolada é minimizada como unidade de estilo. A captação de qualquer fato de estilo supõe uma visão para 
além da palavra imediata, até porque, conforme ressalta o autor em questão, as palavras escolhidas pelo 
estilo revestem-se de características próprias que as distanciam daquelas encontradas nos dicionários, 
levando, assim, a novas possibilidades de combinação entre elas e, por conseguinte, a novas 
possibilidades de organização frasal e textual. 

Vale lembrar ainda que a noção de estilo tem um significado histórico específico. O 
reconhecimento de estilos é um produto da consciência histórica e a percepção do estilo de uma obra vai 
referir-se à historicidade do trabalho e à sua cronologia. Deste modo, a obra literária, ao mesmo tempo em 
que conta uma história, está inserida na História. Sobre este assunto, comenta Saramago na sua 
mencionada entrevista a Carlos Reis (1998:87):  

 

“De qualquer forma, a literatura não é nada que se sobreponha completamente à História, 
porque não pode, porque tem que alimentar-se até de versões opostas ou contraditórias, 
assim construindo, à luz de um tempo ou de um entendimento diferente a própria versão.” 
 

As opções estilísticas podem, assim, ser vistas de dois modos: de um ponto de vista que se 
pode chamar de “exterior”, isto é, de uma perspectiva histórica, quando as opções estão ligadas aos 
movimentos da História; e de um ponto de vista dito “interior”, ou seja, de uma perspectiva individual, 
uma vez que toda decisão estilística contém um elemento de arbitrariedade. O estilo é, portanto, 
inevitável em uma obra de arte, envolvendo-a  totalmente e refletindo o conjunto de opções feitas pelo 
autor para veicular a sua expressividade. De acordo com Sontag (1996:33), pode ser visto como uma certa 
“insistência” em atingir alguma coisa e deve dar ao observador a ilusão de que, naquele momento, o 
artista não tinha outra alternativa a não ser mergulhar em sus próprias escolhas. Sem dúvida, é assim que 
se sente José Saramago, diante do seu texto, ao se dizer, na mesma entrevista com Arias (2003:51), um 
escritor “desprogramado”. Os fatos surgem, sucedem-se e se encadeiam, numa série de pressuposições 
que, se por um lado são imprevisíveis, por outro dão sentido ao texto e ordenam o caos. Este, organizado 
na medida do possível, deve traduzir a assinatura do artista. Em outras palavras, é pela via do estilo que o 
leitor, ao concluir uma leitura, pode perceber, como quer Saramago, “o sinal de uma pessoa.” Reis 
(1998:98) 

O romance O homem duplicado conta a história de um professor de História de ensino 
secundário, Tertuliano Máximo Afonso, diante de um fato extraordinário: ao assistir a um filme, em sua 
casa, depara-se com um duplo de si próprio. Ou seja, com um outro homem exatamente igual a ele 
mesmo. Conforme o próprio Saramago, o título das obras “vem com a idéia”, não se tratando, de modo 
geral, de escolhas com intenções deliberadas. Pode acontecer, também, “que o título fique à espera da 
história, isso sim, mas simplesmente não a arrasta” Reis (1998:120). No O homem duplicado, título e 
texto correspondem-se perfeitamente, vindo sustentar a suposição de um nascimento simultâneo de idéia 
e título. 

José Saramago é um narrador presente. Coloca-se na primeira pessoa do plural e conduz a 
narrativa em um tom que vai do didático ao despótico. Interrompe-a para emitir opiniões, discutir idéias, 
fazer ironias, criticar o comportamento dos personagens os quais maneja como marionetes. É um narrador 
intruso que, apesar de situar-se fora da trama, dela participa, mesmo sabendo que suas intervenções, ao 
alterarem o comportamento dos personagens, “deveria ser expressamente proibida pelas leis do bem 
escrever” Saramago (2002:34). Reconhece que a narrativa, pela sua própria condição, tem “horror ao 
vazio” (idem:88). Por esta razão, quando não há o que narrar, uma vez que nem sempre existe algum tipo 
de ação ou de emoção por parte dos personagens, o narrador se permite refletir, considerar, supor. É da 
boca do narrador, conhecedor e manipulador dos acontecimentos, que saem os ditados e provérbios que 
pontuam a narrativa. Grande parte da sabedoria deste narrador todo poderoso vem da utilização primorosa 
de ditos populares. Na verdade, não seria absurdo dizer que tais expressões coloquiais, veiculadoras de 
um determinado tipo de conhecimento, e para as quais é reivindicado “um dicionário” (idem:148), se 
constituam em um dos elementos responsáveis pela tessitura do texto, isto é, em algo a ser decifrado no 
pretenso – e tenso - caos textual. 
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Não é por acaso que a narrativa assume um tom didático. Afinal Tertuliano Máximo 
Afonso é um professor, dedicado a sua disciplina e com idéias inovadoras quanto ao ensino da História. 
No cotidiano, é um homem como tantos outros. “Tem tanto de corajoso como de cobarde”, informa, de 
saída, o narrador (idem:21). Tende à introspecção e à reflexão. Deste modo, elocubrações, deduções e 
suposições se apresentam no texto, seja por parte do narrador onisciente, seja pela via dos diálogos entre 
personagens, ou pelas intromissões do senso comum, conselheiro insistente de Tertuliano, que não 
abandona a pretensão de mantê-lo na trilha da sensatez e da prudência. É importante não perder de vista 
as inúmeras definições do que pode vir a ser este Senso Comum. Se, por um lado, passa por um certo 
processo de humanização – entra “pela porta dos fundos”, tem que se resignar a “perder batalhas” e “não 
faz mais nada na vida que dar conselhos e opiniões” – visto pela ótica do professor de Matemática, 
responsável involuntário pelo primeiro confronto de Tertuliano com seu duplo, o “senso comum é 
demasiado comum para ser realmente senso, no fundo não passa de um capítulo de estatística, e o mais 
vulgarizado de todos”. Além disto, continua o professor, “também de poderia ser um capítulo da História” 
(idem:66-67). Pode ser ainda “a mais previsível de todas as coisas que há no mundo”, conforme ele 
próprio se define, ou, simplesmente, ser chamado senso comum por não se saber que “melhor nome” lhe 
dar. (idem:224) Assim sendo, o senso comum transita por diversos rótulos, todos eles trazendo uma 
marca irônica, por conta, certamente, da natural dificuldade de uma definição consensual. Ao leitor, resta 
a escolha do caminho que melhor o conduza à esperada decifração do jogo, aconselhado, de preferência, 
por seu próprio senso comum. 

O suspense é habilmente introduzido na narrativa. Tanto o leitor, quanto Tertuliano, este 
pelo senso comum, aquele pelo narrador, são, aos poucos, avisados de que alguma coisa está para 
acontecer. Recursos expressivos como “ai dele”, “ai de nós”, “agora é tarde”  sinalizam nesta direção. A 
tragédia iminente é preparada pelos longos exercícios de raciocínio, nos quais suposições são levantadas e 
derrubadas, idéias são trazidas e descartadas, possibilidades e impossibilidades são enfrentadas. Assim, 
criam-se situações a partir de um processo de inexorabilidade tal que apenas o Destino, “com maiúscula”, 
poderia ser o responsável. Sobre esta questão, disse Saramago a Juan Arias: “Às vezes são situações tão 
complexas que o lógico seria voltar atrás, dar o feito por desfeito e procurar uma situação mais fácil. Isso 
eu não faço. Fico ali a esperar que a saída apareça, e ela aparece.” Arias (2003: 51) Por sua vez, o leitor 
também espera. 

O narrador define seu texto como um romance ao explicar, didaticamente, que descrições 
de cenas de cunho positivo sempre preparam o seu contraste, ou seja, o vislumbre de uma situação 
dramática. Leitor e personagens estão, portanto, avisados; as convenções que regem os gêneros literários 
são tão fortes quanto o determinismo do Destino. É impossível, por conseguinte, fugir da fatalidade. 

Ainda na já mencionada entrevista a Arias, Saramago comenta que os diálogos, em seus 
romances, são elaborados de modo a expressar “talvez, grandes sentimentos, mas sempre com pequenas 
palavras”. Arias (2003:59) Em O homem duplicado, estes podem ser excepcionalmente longos, às vezes, 
resultando em situações de rebuscada elocubração, ou de expressão de sentimentos por parte dos 
personagens. Outras vezes são rápidos e ágeis, refletindo a rapidez própria de momentos de ação ou 
daqueles que a antecedem. A excepcional habilidade no manejo dos tempos verbais é essencial na 
dinâmica da narrativa. Verbos no futuro do pretérito introduzem situações ou diálogos hipotéticos, agora 
com verbos no presente e no passado:  

 

Então a concórdia regressaria, os erros e as faltas seriam perdoados sem condições nem 
reservas, Maria da Paz pedir-lhe-ia Não sigas com essa loucura, que pode vir a dar mau 
resultado, e ele responderia Pareces a minha mãe a falar, e ela perguntaria já lhe contaste, e 
ele diria Só lhe dei a entender que estava com certos problemas, e ela concluiria Agora que 
desabafaste comigo vamos resolvê-los juntos.  Saramago (2002:186)  
 

Verbos no futuro sinalizam na direção de premonições, indicações ou iminência de 
acontecimentos trágicos: 

 

Se tu fores à lista telefônica, disse, poderás saber onde ele vive, não precisarás de perguntar 
à produtora, e até, no caso de estares com disposição para isso, poderás ir ver a rua onde ele 
mora, e a casa, claro que deverás ter a prudência elementar de te disfarçares, não me 
perguntes de quê, isso lá é contigo. Saramago (2002:113)     
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As palavras pequenas, opostas às ditas “grandiloqüentes”, são as preferidas porque 
desempenham melhor o papel que lhes destina o autor: afastam-se de qualquer retórica e evitam que o 
leitor pense: “As pessoas não falam assim”. Arias (2003:58) É freqüente vê-se a palavra de um 
interlocutor repetida na resposta do outro, quer seja na sua forma plena, quer enquanto pronomes 
interrogativos ou indefinidos, como “quem” ou “o quê”. Trata-se, sem dúvida, de um recurso de 
encadeamentos de idéias, cada palavra precisando da palavra anterior e, ao mesmo tempo, pressupondo a 
posterior.  

Lutar com palavras não é coisa simples. Criá-las foi - e ainda é - um processo tortuoso que 
se iniciou com a percepção da sua necessidade. As conseqüências desta criação permanecerão 
imprevisíveis para sempre, uma vez que as palavras não se mantém estáticas quer seja sua na forma 
fonética, na sua morfologia ou, muito menos, no seu significado. Esta “tendência congênita” resultou num 
“gravíssimo e se calhar insolúvel problema de comunicação”, informa o narrador Saramago ( 2002:62). 
São aprendidas, no decorrer da vida, pelas mais diversas vias, mas os homens permanecem sabendo muito 
pouco sobre elas. Mesmo assim, apesar desta situação de insegurança entre homens e palavras, elas são 
utilizadas para convencer, argumentar, deduzir e concluir, simultânea e paradoxalmente promovendo e 
organizando o caos comunicativo. Exemplificando este jogo caótico e, ao mesmo tempo, revestido de 
dramática beleza estilística, tem-se o parágrafo a seguir: 
 

Morreu, mas logo outra palavra lhe veio tomar o lugar, e essa gritava, Mataste-a, não a 
matou por condução temerária António Claro, supondo que tivesse sido essa a causa do 
acidente, matou-a ele, Tertuliano Máximo Afonso, matou-a a sua fraqueza moral, matou-a 
uma vontade que o tornou cego para tudo quanto não fosse a desforra, foi dito que um 
deles, ou o actor ou o professor de História, estava a mais neste mundo, mas tu não, tu não 
estavas a mais, de ti não existe um duplicado que venha substituir-te ao lado da tua mãe, tu 
sim, eras única, como qualquer pessoa é única, verdadeiramente única. Saramago 
(2002:297) 

 

A pontuação peculiar, característica da escrita de Saramago, ao amalgamar-se pela 
musicalidade da fala pode ser vista como fator de ordenação textual. “A frase tem de soar-me bem”, disse 
ele a Arias, “embora possa parecer desnecessário, mas eu preciso disso, porque, ainda que a frase 
estivesse completa no seu sentido, ficaria incompleta na sua realização musical”. Arias (2003:76) O leitor, 
então, deve permanecer atento a esta união da música com o sentido, fato que a pontuação canônica não 
consegue recuperar. Dito de outro modo, a musicalidade verbal traz consigo parte considerável e 
imprescindível do significado das frases em um diálogo e, sem ela, o leitor se perderia no reiterado caos 
frasal. 

 “O caos é uma ordem por decifrar”. A epígrafe surge no decorrer de um diálogo entre o 
professor de História e sua namorada, Maria da Paz. Nesta frase, aparentemente mera seqüência de 
palavras, está latente uma ordem, assim como acontece em um conjunto de algarismos, que pode parecer 
caótico a quem não conheça a sua ordenação. Saramago (2002:103) Ou no conjunto de imagens que 
formam um filme. É necessária uma ordem para que delas surja uma história e o caos desapareça. Uma 
história – ou a História – é, portanto, um caos ordenado. Cada processo de decifração leva a uma 
ordenação deixando para trás um caos de algum modo organizado. Porém, como não é possível ao 
homem vislumbrar o conjunto final da sua história - assim como é impossível, também, estabelecer-se um 
conjunto definitivo de palavras a serem conhecidas e decifradas -, um novo caos irá sempre se apresentar 
e, com ele, novas possibilidades de decifração. 

Os destinos do mundo, certamente, tomariam novos rumos, se as pessoas refletissem sobre 
as armadilhas que as palavras trazem em si, ou, ao menos, sobre o momento minimamente oportuno de 
utilizá-las em ordenações minimamente determinadas. Quais seriam, é difícil prever. Deste modo, uma 
simples e cotidiana voz na secretária eletrônica pode ter os mais diversos efeitos, desde o que diz ao que, 
na realidade, quer dizer, passando pelo que efetivamente é ouvido. E, é importante lembrar, deixando 
aberta ao ouvinte a possibilidade de responder agora, daqui a pouco, ou simplesmente nunca. Uma 
secretária eletrônica tanto pode ser o fio condutor de uma busca, quanto a eventual tradutora de um 
chamado trágico. Reveste-se de incontroláveis e, por conseguinte, caóticos poderes sobre o destino de 
seus donos. Espera, simplesmente, que o homem a organize. 

Os personagens se caracterizam em função do narrador. Não há como fugir desta “instância 
narrativa que vai conduzindo o leitor por um mundo que parece estar se criando à sua frente”,diz Beth 
Brait (2002:68). A construção de personagens obedece a determinadas leis, cujas pistas só o texto pode 
fornecer. E que, uma vez mais, compete ao leitor decifrar. Traço a traço, palavra a palavra, o escritor vai 
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construindo os habitantes deste mundo ficcional, ao mesmo tempo garantindo a sua existência e os seus 
movimentos. N’O homem duplicado, os personagens centrais são pessoas comuns com profissões 
comuns: dois homens, um professor de História e um ator secundário de filmes medíocres; e duas 
mulheres, uma bancária que vive com a mãe doente e uma outra mulher que se divide entre os cuidados 
domésticos e seu trabalho. São protagonistas do cotidiano que têm suas vidas empurradas umas pelas 
outras e todas pelo destino, em direção da fatalidade. Ao dar-lhes uma trajetória incomum, o 
narrador/criador José Saramago, paradoxalmente, evita o desperdício de suas vidas. Pois são, exatamente, 
estas “vidas que falharam,” que passariam pelo mundo “sem deixar sinal” que o interessam. Reis 
(1998:83) 

Assim, sem deixar rastros, seria a vida de Maria da Paz, de “esperançoso e doce nome” 
Saramago (2002:62), “mulher jovem, bonita e elegante, bem torneada no corpo e bem feita no caráter” 
(idem:250), não fosse ela a amorosa namorada do professor de História, não fosse ela mais uma das 
mulheres de José Saramago: 

 

...pessoas muito especiais, muito particulares, que verdadeiramente não pertencem a este 
mundo, pois duvido que neste mundo se encontre uma Lídia, de O ano da morte de Ricardo 
Reis. São como idéias, como arquétipos que nascem para propor-se.” Arias (2002:57)  
 

A proposta – ou, melhor dizendo, o Destino, com maiúscula –, da doce Maria da Paz é, 
então, morrer por amor, morrer para que seu noivo, Tertuliano Máximo Afonso, agora identificado 
António Claro, decida-se a enfrentar, sozinho, o novo caos que acaba de se apresentar, via uma voz ao 
telefone. 

Pode-se, então, concluir que será para sempre necessário o decifrar das regras do jogo, o 
descobrir de um sentido para a “arrumação caótica” dos fatos, dos acontecimentos, das pessoas, que, disse 
Saramago a Carlos Reis, não se organizam diacronicamente no tempo ou na História, mas se projetam, 
lado a lado, como se “espalmados” numa grande tela. Reis (1998:80) Que se incluam, nesta 
imprescindível e reiterativa ordenação, as palavras e as frases, para que se evite o caos textual e se 
encontre, no texto, a assinatura do artista. 

Nem que, para tanto, seja necessário mudar de roupa, entalar a pistola no cinto e sair. 
 

RESUMO: Este trabalho estuda o romance O homem duplicado, de José Saramago a partir de uma 
perspectiva estilística. A idéia de caos é retirada de uma das epígrafes para metaforizar as intenções do 
autor que se escondem por meio de recursos estilísticos. Caos e texto se encontram em um ponto: ambos 
são organizados em termos de determinadas regras que precisam ser decifradas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: caos, ordem, texto, estilo. 
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RÉSUMÉ: Ce travail a le but de présenter les repports entre la poésie lyrique d’Almeida Garrett et sa 
correspondance amoureuse avec la Vicomtesse da Luz, à partir du témoignage de Gomes de Amorim, le 
biographe, l’ami et le secrétaire particulier du poète. 
 
MOTS-CLÉS: amour – désir – lettres d’amour  
 
 

É Gomes de Amorim — amigo, secretário e depois biógrafo de Garrett — quem faz 
referência, pela primeira vez, em 1884, às cartas de amor de Garrett, detendo-se na correspondência com a 
Viscondessa da Luz. Segundo Amorim, logo após a morte de Garrett, em 9 de dezembro de 1854, na casa 
que ficava na antiga rua de Santa Isabel, em Lisboa, freguesia de Santa Isabel, reuniram-se ele, Gomes de 
Amorim, D. Pedro Pimentel de Brito do Rio (esposo de D. Maria Kruz e testamenteiro do poeta) e Manuel 
José Gonçalves (amigo de todos). Acenderam o fogão da livraria e deram início aos trabalhos.  

Havia muitas cartas de amor. Diz Gomes de Amorim, em Memorias biographicas: 
 

Dobravamos e emmassavamos as dos homens, que nos pareciam de 
importancia e interêsse; todas as de familia; e queimavamos, sem discussão, e até sem 
mutuamente nos consultarmos, as das mulheres. De uma unica destruimos mais de cem! Que 
de expressões ternas, que de protestos ardentes e apaixonados, que de pérfidas mentiras ali 
consumiu, silenciosamente, a chamma plácida e serena do fogão, defronte da cama onde 
penou e mo rreu o homem que inspirára! Eu sabia que existiam mais cartas d’aquellas, n’uma 
espécie de mala ingleza, arca santa, em que nunca até aquelle dia ousei tocar, porque o poeta 
guardava n’ella as suas memorias mais íntimas. Fui buscar o cofre mysterioso, que estava na 
alcova; e abrimol-o com as devidas solemnidades. Achamos dentro mais provas de que a 
alma do immortal se prendia á terra pelos mesmos processos que as nossas: um retrato, 
madeixas de cabello, flores secas... Que o leitor pense, antes de abrir os labios ao riso 
aristhophanico ou mephistophelico da zombaria, se não foi já, ou se não é ainda susceptivel 
de se interessar por essas relíquias, filhas de sentimentos que teem o que quer que seja de 
religioso, em que viceja a eterna juventude do coração humano. É certo que os tres juizes 
sorriram, registrando aquellas coisas; como quem approvava e queria dizer, talvez 
desvanecendo-se: “tambem temos... ou tivemos!” 

Além d’essas e outras lembranças similhantes, que todas teriam tido, 
provavelmente, bem interessante historia, continha o cofre mais de trezentas cartas, irmãs 
das cento e tantas que já haviamos queimado1! Após o natural espanto, que causára aos 
meus dois amigos a enorme correspondencia, dispunham-se elles a lançál-a no fogão, 
quando eu os detive, aconselhando que a restituissemos a sua dona. Apoiado o alvitre, 
decidiu-se que D. Pedro mandasse fazer a entrega por meio de uma senhora, amiga da 
correspondente.2 

Confesso que me deixei vencer pela curiosidade, e que li, para mim só, muitas 
d’essas missivas, na presença dos meus collegas juizes, sem me preoccupar com a opinião 
d’elles. Em vida de Garrett, não lêra nenhuma. Sabia-lhe da paixão ardente e cega, fôra 
testemunha dos seus despeitos, quando o ciúme lhe arrancava protestos de fingido desdem, 
ironias cortantes como navalhas de barba, phrases similhantes ás que lhe ouviu um dia 
Francisco Palha, indo com elle de carruagem por baixo de certas janellas... Todavia, nunca 
em sua vida ousaria, por nenhum motivo, devassar os mysterios d’aquella correspondencia. 
Depois d’elle morto, e tornado confidente involuntario da mulher amada, entendi que podia, 
na minha qualidade de biographo, analysar taes documentos. Precisa estudál-os como 

                                                                 
1 Em itálico na edição de Memorias biographicas. 
2 Nota de Gomes de Amorim: “Entregadora e recebedora são já fallecidas. 
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critico consciencioso e como juiz severo. Isso fiz. As cartas revelavam intelligencia 
cultivada, e acima do vulgar. Algumas tinham o que afrancezadamente se chama espirito. 
Começavam todas por esta formula banal: “meu querido amigo”. Outras faziam rhetorica, 
substituindo com flores murchas e sem perfume as expressões ingenuas do amor verdadeiro. 
Parece incrivel que aos olhos do amante (e que amante!) aquillo passasse por bom oiro de 
lei! Bem certo é que o coração apaixonado, seja elle o do maior sábio, o do mais sublime 
poeta, engole tolices e mentiras do tamanho das montanhas! 

Á  parte a exageração dos protestos, continham esses papeis venenosos 
elementos para perder os próprios santos — que fossem susceptiveis de tentações, porque 
essa mulher era bella, mais bella talvez do que Lucifer no momento da quéda. Garrett foi 
vencido, seduzido, fascinado pelo podêr da belleza intelligente e instruida, que é invencivel 
sempre que se propõe a dominar o genio dos homens, quebrar-lhes o orgulho, escravisál-os, 
manchar-lhes a gloria e a fama. Mulheres como aquella, anjos e demonios a um tempo, 
quando a vaidade lhes toma posse das almas, é força que triumphem; e triumpharão, 
fatalmente, ainda que cuidem arrastar comsigo na quéda o universo inteiro! (AMORIM, t. III, 
1884, p. 405-407) 
 

Em seguida, Gomes de Amorim relata seus esforços para obter as cartas de Garrett a Rosa 
Montufar, sempre, entretanto, mantendo a discrição que o fazia referir-se à destinatária como “a senhora”.  

 

Diligenciei obter as cartas de Garrett, que attestavam a sua fraqueza — é certo —; mas que o 
justificavam; porque, como nos seus versos, ahi transparecia o delirio, que levava na revolta 
vaga esse alcyon perdido. Escrevi á senhora a quem tinha mandado entregar o cofre da 
rethorica amorosa, para que se dignasse alcançál-as. Respondeu-me que na sua presença 
tinham sido queimadas. Esta noticia consternou-me. Eu queria poder perdoar, em nome de 
Jesus, e do homem que tanto a amára, á transviada peccadora; e contava para isso com as 
disposições em que a leitura d’essas cartas me deixaria o ânimo. A admiração e o 
enthusiasmo favorecem as intenções generosas. Destruidas as provas, a irritabilidade 
suggeriu-me estas reflexões um tanto paradoxaes. 
Acaso a mulher, que tivesse amado realmente homem tão grande, ousaria aniquilar 
documentos, que, embora a accusassem, a tornariam immortal? Desde que o destino se 
apossára d’ella, para musa de tamanho poeta, não lhe seria permittido expor-se, vangloriosa, 
diante dos seculos, não com a cynica impudencia da bacchante, mas como a estatua da 
belleza antiga, que, apesar de núa, é casta e pudica? Se dizemos a Laura de Petrarcha, a 
Beatriz de Dante, a Fornarina de Raphael, não é porque as amadas por esses genios 
privilegiados perderam a qualidade de pessoas de familia, adquirindo a de divindades 
inspiradoras do bello, do mesmo modo que os genios sobre quem ellas dominam deixam de 
ser patrimonio exclusivo da terra em que nasceram, e pertencem em commum á humanidade? 
Peço perdão ao leitor, pela abstrusa theoria em que me enredei, pensando no attentado que 
nos roubou aquellas cartas, obras-primas de sentimento, photographia do coração que 
jámais pulsou em peito de poeta das Hespanhas, depois que morreu o cantor de Natercia. 
Ah! se essa mulher o tivesse amado, ao menos com metade da admiração que elle inspirava 
aos invejosos, não se privaria a si e ao mundo dos testemunhos da paixão que inspirára! 
Julgou ella porventura que queimando as cartas extinguia a memoria do facto que as 
produzira? Oh! não; homens como Garrett vivem dentro de círculos luminosos: ninguem 
lhes toca os corações, sem ser visto de longe. A posteridade, adindo a herança de um dos 
mais apaixonados livros que se tem escripto, poderia talvez perdoar a falta de quem o 
inspirou... mas não perdoará nunca a destruição das preciosas missivas, que eram a historia 
d’esse livro3.  (AMORIM, t. III, 1884, p. 408-409) 

                                                                 
3 Nota de Gomes de Amorim: “Se foram destruídas, que eu duvido ainda. E duvidarão comigo todos os que 
tiverem ouvido affirmar que a musa do sublime cantor se orgulhava tanto de lhe terem sido dirigidas essas 
epistolas, que as mandava mostrar a outra illustre dama de Madrid, querida de um escriptor celebre do 
reino vizinho, recebendo em troca amostras das d’aquelle. Assim se compraziam em comparar os estylos e 
a maneira de “amar por cartas” de dois grandes homens! E quem fazia isto, por amor da arte, não queimaria 
as cartas de Garrett...” 
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O relato de Gomes de Amorim deixa claro que o biógrafo não quis registrar o nome da 
correspondente de Garrett. Entretanto, não era segredo que se tratava da Viscondessa da Luz.  

Em 1899, o nome da Viscondessa (Rosa Montufar) não aparecerá no folheto de Xavier da 
Cunha As cartas amorosas de Garrett.  

Na obra Garrett e os dramas românticos, também Teófilo não o menciona, embora consagre 
muitas páginas às Folhas caídas e à sua inspiradora.  

Em 1913, na 1a. edição do folheto Garrett e as Cartas de Amor,  Júlio Brandão mantém o 
silêncio. Mas na 2a. edição, publicada em 1926, já aparece o nome da Viscondessa da Luz, assim como uma 
carta de Garrett na íntegra, acompanhada do fac-símile de duas páginas de outra carta.  

Passados cem anos da morte de Garrett, José Bruno Carreiro organizará a edição das Cartas 
de amor à Viscondessa da Luz. Vinte e duas cartas de Garrett a Rosa Montufar tinham escapado da 
destruição e, não se sabe como, foram parar na livraria do bibliófilo açoriano José do Canto, depois 
adquirida pela Biblioteca Pública de Ponta Delgada (Açores), onde se encontram hoje os autógrafos. 
Segundo Carreiro, “é rara a carta que não contém páginas inteiras com escrita atravessada”. 

A edição de José Bruno Carreiro busca ordenar as vinte duas cartas a partir das nove cartas 
cujas datas puderam ser seguramente estabelecidas. E assim Carreiro estabelece o provável período de 
duração do romance, de 1846 a 1854 (ano da morte de Garrett): 

 

1 — Não foi (como até agora de supôs) a 29 de Março de 1845, durante um 
baile de subscrição a favor de emigrados políticos, que começou a paixão de Garrett, mas 
sim a 2 de Janeiro de 1846, visto dizer que nesse dia pela primeira vez viu Rosa “com os 
olhos de alma”; 

2 — Rosa entregou-se-lhe pouco mais de dois meses depois, a 9 de Março; 
3 — Alguns incidentes devem ter ocorrido durante esses dois meses, visto 

Garrett recordar mais tarde “como foram inúteis os empenhos, as intrigas e até os mesmos 
sucessos infelizes que os perseguiram”; 

4 — Logo menos de um mês depois do começo das suas relações, a 3 de 
Abril, separaram-se, partindo Rosa, por mar, de Lisboa para Cádis; 

5 — Regressou da Espanha em fins de Julho, recomeçando então as suas 
relações com Garrett, interrompidas durante cerca de quatro meses. (CARREIRO, 1954, p. 28-
29) 
 

A Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 18, no verbete NOSSA SENHORA DA 
LUZ (Visconde e Barão de), registra, segundo Carreiro, que Rosa Montufar “casou em 1837 com o oficial 
de engenharia António Vélez Barreiros, que durante a guerra civil portuguesa ascendera ao posto de 
tenente-coronel” (CARREIRO, 1954, p. 9).  

Gomes de Amorim refere-se ao aparecimento de Folhas caídas, em 1853, como um 
assombroso sucesso. Isto porque “todos queriam saber quem era ignoto deo”4, título do poema que abre 
o livro.  

Em 1975, em sua “Indroduction” à edição francesa de Flores sem fruto / Folhas caídas, R. A. 
Lawton confirma, com base na obra de Ferreira Lima, Inventário do Espólio de Garrett, que a primeira 
edição de Folhas caídas não traz indicação de autoria. Também mostra que a primeira edição conta com 
apenas trinta e três poemas, aos quais seriam acrescidos mais treze na segunda edição, esta sim já com a 
indicação de autoria.  

 

La première édition de Folhas caídas est, en effet, un volume de x+112 pages, sans nom 
d’auteur: “Folhas caídas / Lisboa / Em Casa da Viúva Bertrand e Filhos / 1853”. (LAWTON, 
p. 11) 
 

                                                                 
4 Em itálico, na edição de Memorias biographicas (AMORIM, 1881-1884, vol. III, p. 397) 
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Garrett planejava editar sua poesia lírica completa em quatro volumes: Lírica de João 
Mínimo , Flores sem fruto, Fábulas e contos, Folhas caídas. A primeira edição de Lírica de João Mínimo  
é de 1829. A segunda (de 1853) é entregue aos editores em 1851. É após a publicação de Flores sem fruto 
(1845) que Garrett revê e corrige Lírica de João Mínimo .  

A segunda edição de Folhas caídas (com quarenta e seis poemas), também de 1853, acaba 
saindo junto com Fábulas e contos, conforme observa Lawton: 

 

Devant le succès de la première édition, Garrett decide d’en faire imprimer une seconde, qu’il 
fait précéder de Fábulas e contos, après avoir ajouté treize poèmes aux trente-trois de la 
première édition. Ainsi Folhas caídas, de “brochure” devient un “volume régulier” de 
dimensions sensiblement égales à Flores sem fruto, et paraît cette fois comme le volume 
XVII des OEuvres  complètes du Viscomte d’Almeida Garrett. L’avant-titre annonce les 
“Obras / do V. de Almeida Garrett / XVII / (Segundo dos Versos)”. La page du titre: “Versos 
/ do / V. de Almeida Garrett / II / Fábulas — Folhas caídas / Segunda edição / Lisboa / Em 
casa da Viúva Bertrand e Filhos / 1853”. Il s’agit d’un volume XXV+273 pages, dont Folhas 
caídas constituent les pages 123 à 273. (LAWTON, p. 11-12) 
 

Em síntese, a segunda edição de Folhas caídas vem a público com mais treze poemas, e 
ainda acrescida da primeira edição de Fábulas e contos. 

Parte da conclusão de Lawton também está embasada no testemunho de Gomes de Amorim: 
“As Folhas caídas publicaram-se primeiro n’um voluminho5, que na segunda edição se reuniu às Fabulas 
e contos.” (AMORIM, t. III, 1884, p. 399) 

Amorim refere-se ao juízo de Alexandre Herculano, logo que saiu o livro: “Não há senão um 
homem em Portugal capaz de fazer taes versos! São do Garrett?!” E completa: “Parece que tem vinte 
annos!” (AMORIM, t. III, 1884, p. 399-400) Garrett acabara de completar cinqüenta e quatro. 

A primeira edição saiu em abril de 1853. Em maio estava esgotada. Fez-se a segunda edição, 
neste mesmo mês, e esta voou como a outra. Amorim faz menção à possibilidade de ter sido “segregada do 
mercado”, hipótese que ele próprio se incumbe de refutar: 

 

Deve ter sido equivoco: andou bastante annunciada, e na casa Bertrand se vendeu sem o 
menor mysterio. Seria absurdo que a ‘segregassem’ do mercado, sem ter havido accôrdo 
com o auctor para que não publicasse mais nenhuma. A verdade é que apenas uma se 
esgotava logo elle saía com outra. Fizeram-lhe parodias, o que é outra prova do seu 
altissimo merecimento. Uma se intitulava Folhas e cascas, outra Folhas caídas apanhadas 
a dente, e quejandos titulos. Nada posso dizer dos merecimentos porque não vi nenhuma. 
Garrett magoou-se profundamente,  quando lhe referi o que vogava ácerca  do livro, e que se 
promettiam folhetins contra elle. (AMORIM, t. III, 1884, p. 401-402) 
 

Gomes de Amorim segue narrando os comentários dos salões com relação aos amores de 
Garrett: as mulheres eram indulgentes, os homens qualificavam de pouca vergonha. Enquanto isso, liam-se 
às escondidas os versos, cochichava-se pelos cantos. Enquanto isso, Garrett retomava hábitos e costumes 
de homem novo e elegante. Chegou a ser repreendido por Gomes de Amorim, certa vez, no largo do Rato 
“com um collete de grandes ramagens”. Completa o biógrafo: “Disse-lhe que o achava vistoso, 
espectaculoso, com aquelles floripondios.” (AMORIM, t. III, 1884, p. 403-404). 

Amorim também faz referência a certa crítica da época que atribuíra o sucesso de Folhas 
caídas unicamente ao escândalo, o que só fez aumentarem as vendas. 

O moralismo da sociedade portuguesa de então não deixou incólume Gomes de Amorim, 
embora também ele não deixe de lançar sobre Lisboa a pecha de “velha hypocrita” (AMORIM, t. III, 1884, 
p. 402): 

 

                                                                 
5 Nota de Gomes de Amorim: “Folhas caídas, Lisboa, 1853, 8o grande de 112 pag.” 
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Segundo os malsins, o maior escandalo consistia em ser ignoto deo mulher casada. Não 
discutirei sobre se fôra mais conveniente que o poeta houvesse pervertido donzellas ou que 
preferisse deixar-se perverter pelas que não o eram. Deploro profundamente o facto; e 
declaro, com a maior sinceridade, apesar de toda a minha admiração pelas Folhas caídas, 
que antes quizera que o auctor as não tivesse produzido, do que ver-me obrigado a 
defendêl-o pela origem d’ellas. A sua gloria não carecia de mais um livro para ser 
immorredoura; mas desde que se deu o erro, fallemos claro e sem rodeios. Que culpa teve 
elle ou em que póde ser responsavel  da desmoralisação que o rodeava? Eu disse já, e todos 
sabem, que a sociedade do seu tempo comêra na infancia os fructos apodrecidos da arvore 
do despotismo. Ainda que influenciada pelas novas e grandes idéas do seculo, fôra creada 
a la leche de la servidumbre6, e transmitiu aos descendentes os resultados d’essa educação 
com todas as suas virtudes e vicios.  Se estes predominaram, attribua-se a causa á 
quantidade de elementos nocivos que do cadaver do passado vieram aggregar-se ao novo 
corpo da nação. Aqui não é logar para mais largas explanações; por isso, resumindo-me ao 
que é pessoal ao nosso auctor, direi, que n’este segundo baixo imperio muitas mulheres 
casadas o requestaram á porfia; li as cartas de quatro ou cinco, e conheci pessoalmente as 
auctoras; algumas eram dignas émulas d’aquellas matronas illustres, que, em Roma, subiam 
de noite aos rostros, segundo referem os escriptores coevos. 
Protesto que não faço a satyra d’esta Palmyra moral, como Herculano qualificou Lisboa: 
toco, muito ao de leve, um assumpto, que daria numerosos volumes ao erudito escriptor 
Parent du Chatelet, se elle subisse das infimas camadas, que apenas forneceram dois aos 
seus estudos. Porque, pois, berrar contra o poeta, que a si proprio se puniu, de não ter sido 
superior, como fôra sempre em tudo mais, á maioria dos seus contemporaneos, trazendo, do 
barathro onde fôra precipitado, nova joia resplandecente para a litteratura da sua pátria?! 
(AMORIM, t. III, 1884, p. 402-403) 
 

Esta visão do amor, como o báratro em que se precipitara, também dela Garrett não escapou, 
como não escapou de trazer para a sua obra os dilemas morais de sua época, retrabalhando-os 
poeticamente.  

É a este ponto que chegamos: a obra de Garrett vem representar uma gama de hipóteses 
correntes na ficção do século XIX, passando por Balzac, Camilo, Alencar e até grande parte da obra de 
Eça, onde o desejo não é reconhecido pelo sujeito. Mas aparece como efeito colateral, como disfarce 
(sintoma). Melhor: o desejo não é reconhecido porque é repudiado pelo sujeito. Uma vez recalcado, 
retorna como sintoma. Naquilo que chamam de querer, desejo sexual, em última análise, o sujeito parece 
que não é barrado — mas é claro que é, o sujeito é sempre barrado para Lacan, só não é na psicose —,  
porque a posição desejante aparece julgada e condenada, com a sombra da indignidade à qual o homem se 
crê arrastado.  Vejamos o poema “Não te amo ”: 

 

Não te amo, quero-te: o amor vem d´alma. 
E eu n´alma tenho a calma, 
A calma — do jazigo. 
Ai!, não te amo, não. 
 
Não te amo, quero-te: o amor é vida. 
E a vida — nem sentida 
A trago eu já comigo. 
Ai!, não te amo, não! 
 
Ai!, não te amo, não; e só te quero 
De um querer bruto e fero 
Que o sangue me devora, 
Não chega ao coração. 
 

                                                                 
6 Em itálico e em espanhol, na edição de Memórias biographicas. Tradução nossa: “com o leite da 
servidão”. 



974     A FORÇA DO DESEJO SEXUAL EM FOLHAS CAÍDAS E EM CARTAS DE AMOR À VISCONDESSA DA LUZ 

Não te amo. És bela; e eu não te amo, ó bela. 
Quem ama a aziaga estrela 
Que lhe luz na má hora 
Da sua perdição? 
 
E quero-te, e não te amo, que é forçado, 
De mau feitiço azado 
Este indigno furor. 
Mas oh!, não te amo, não. 
 
E infame sou, porque te quero; e tanto 
Que de mim tenho espanto, 
De ti medo e terror... 
Mas amar!... não te amo, não. (GARRETT, 1965, p. 142)  
 

Aqui podemos identificar claramente o conceito de impotência psíquica, discutido por Freud 
em Contribuições à psicologia do amor, no capítulo “Sobre a tendência universal à depreciação na esfera 
do amor”7, enquanto impotência de fundir as duas correntes, de afeição e de sensualidade. Freud aqui 
parece rastrear a idéia de que é impossível amar e gozar ao mesmo tempo. Atenção: está escrito “ao mesmo 
tempo” e não “com a mesma pessoa”. Digo “ao mesmo tempo” porque o amor implica uma certa suposição 
de Ser da qual o amante reveste o objeto de seu amor. E também porque não pode haver gozo fálico sem 
algum tipo de depreciação do objeto causador de desejo. Mas Garrett transforma este “ao mesmo tempo” 
em “com a mesma pessoa” e é por isso que, porque deseja sexualmente, não pode amar. E é por isso que 
denega o amor repetindo “não te amo”, “não te amo”, “não te amo”... Cito Freud: 

 

A principal medida protetora contra essa perturbação a que os homens recorrem nessa 
divisão de seu amor consiste na depreciação psíquica do objeto sexual, sendo reservada a 
supervalorização, que normalmente se liga ao objeto sexual, para o objeto incestuoso e seus 
representantes. Logo que se consuma a condição de depreciação, a sensualidade pode se 
expressar livremente e podem se desenvolver importantes capacidades sexuais e alto grau 
de prazer. Há um outro fator que contribui para esta conseqüência. As pessoas nas quais 
não houve a confluência apropriada das correntes afetiva e sensual geralmente não 
demonstram muito refinamento nas suas formas de comportamento amoroso; elas retiveram 
suas finalidades sexuais perversas, cuja não-realização é sentida como uma grave perda de 
prazer e cuja realização, por outro lado, só parece possível com um objeto sexual depreciado 
e desprezado.(FREUD, 1997, p. 82) 

 
(...) o comportamento amoroso dos homens, no mundo civilizado de hoje, de modo geral traz 
o selo da impotência psíquica. Existe apenas um pequeno número de pessoas educadas em 
que as duas correntes, de afeição e de sensualidade, se fundiram adequadamente; o homem 
quase sempre sente respeito pela mulher, que atua como restrição à sua atividade sexual, e 
só desenvolve potência completa quando se acha com um objeto sexual depreciado; e isto, 
por sua vez, é causado, em parte, pela entrada de componentes perversos em seus objetivos 
sexuais, os quais não ousa satisfazer com a mu lher que ele respeita.(FREUD, 1997, p. 84) 
 

As cartas de Garrett a Rosa Montufar, mostram o autor de Folhas caídas incapaz de 
renunciar ao desejo sexual — por isso precisa chamá-la de “esposa” — e depois, quando do rompimento, 
sabe muito bem como fazê-la retornar subjetivamente ao lugar de puta, dizendo-lhe “Não, tu não amas, R., 
não te iludas. (...) Queres-me (...)” (GARRETT, 1954, p. 96). 

Isto já estava em Flores sem fruto (1845), no poema “As minhas asas” e na epígrafe de 
Lamartine que Garrett escolhe para abrir o poema “Ela”: 

                                                                 
7 Este texto foi escrito por Freud em 1912 e publicado ao lado de “Um tipo especial de escolha de objeto 
feita pelos homens” (escrito 1910) e de “O tabu da virgindade” (escrito em 1917-8) em Contribuições à 
psicologia do amor, em 1918. Ver FREUD (1997). 
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Oui, mon âme se plait à secouer ses chaînes: 
Déposant le fardeau des misères humaines, 
Laissant errer mes sens dans ce monde des corps, 
Au monde des esprits je monte sans efforts.  
 

No poema “Ela”, Garrett escreverá: 
 

Eu corri-me, chorei, quebrei a fronte 
Na laje dura que soava em oco, 
Quando acordei de meu sonhar tão louco, 
E vi enlodaçada e seca a fonte 
Desse ímpio templo — o do Prazer... Corri-me, 
Bradei, chorei, carpi-me, 
E tornei a vagar só, sem destino, 
No deserto da vida, 
N’alma apagada a luz, e o desatino 
Na vista amortecida. (GARRETT, 1963b, vol. II, p. 133) 
 

Antes de mais nada, agora que me encaminho para o final, quero ressaltar que o testemunho 
de Gomes de Amorim, associado aqui às circunstâncias que envolveram a publicação de Folhas caídas e 
de Cartas de amor à Viscondessa da Luz, não visam a reforçar o anedotário que tem tentado fazer de 
Garrett apenas um jogador dos salões, “o divino”, o amante insensato, no sentido que o senso comum 
costuma repisar. 

Se o romance de Garrett com a Viscondessa da Luz fez escândalo, culminando com a 
publicação de Folhas caídas, isto se deve sem dúvida à moral vitoriana que regia o Portugal oitocentista. 
De fato, Garrett inclui o sexual, seja como for, em poemas como “Não te amo”, “Coquete dos prados”, 
“Víbora”, “Seus olhos”. Mas a novidade de Folhas caídas, que já estava apontada em Flores em fruto, é 
fazer desta inclusão um drama moral para o sujeito. O sexual, uma vez denegado, só pode retornar sob a 
forma de um sintoma: a repulsa ao sexo; ou a recusa de amar (quando a força do sexual insiste e resiste). 
Este drama de Garrett termina por inquietar também seu próprio biógrafo. É assim que Gomes de Amorim 
comenta este poema verdadeiramente sensacional intitulado “Cascais”: “apesar de serem essas estrophes 
admiraveis, sente-se que ellas nasceram de uma chamma impura” (AMORIM, t. III, 1884, p. 412). 

Gomes de Amorim, narrou os últimos dias de Garrett, mostrando uma espécie de fervor 
religioso que tomou conta do poeta: 

 

Quando a doença o prostrou no leito, entrou-lhe um dia na alcova a musa de 
seus ultimos cantos. Cheguei eu de fóra no entretanto; e ella, ao sair, deitou-me ao pescoço, 
exclamando, com as lagrimas nos olhos: 

— Elle morre! elle morre! 
Eu conhecia-a apenas, e nunca nos tinhamos fallado! Tomei-a a serio; e, 

apesar da sua presença, n’aquelle santuário do genio moribundo, offender todos os meus 
sentimentos e melindres, disse-lhe banalidades, e supportei com paciencia o pêso da sua 
bella cabeça no meu hombro, por espaço de cinco minutos que ella esteve a soluçar. Foi 
assim que se viram e fallaram pela última vez. Finda a scena de comedia, que representou 
commigo não sei com que fim, saiu e não tornou. Garrett disse-me logo que voltei ao quarto: 

— Peço-lhe que não deixe aquella senhora tornar a entrar aqui. 
Dominava-o o arrependimento. A ella não. Invertiam-se os papeis: era elle que, 

como a peccadora da sagrada historia, devia ser perdoado pelo muito que tinha amado. 
(AMORIM, t. III, 1884, p. 404) 
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Temos aqui desenvolvido o drama que também está em Viagens na minha terra . Carlos, na 
carta final a Joaninha, escreverá: “Há três espécies de mulheres neste mundo: a mulher que se admira, a 
mulher que se deseja, a mulher que se ama.” (GARRETT, 1963a, p. 310) A mulher que se admira: a mãe. A 
mulher que se deseja: a puta. A mulher que se ama: Joaninha. Onde estará Rosa Montufar, a Viscondessa 
da Luz? 

À época da morte de Garrett, ficou famoso o chiste atribuído a Rodrigo da Fonseca 
Magalhães, então ministro na pasta do Reino8: “Morreu abraçado à CRUZ, com os olhos na LUZ.” Para ser 
mais exato, foi no Cemitério dos Prazeres, segundo Gomes de Amorim, que Rodrigo “proferiu (...) [o] 
epigrama” (AMORIM, t. III, 1884, p. 687). O chiste vale pelo que consegue resumir do drama que se abateu 
sobre Garrett. 

 

RESUMO: Este trabalho pretende apresentar as relações da poesia lírica de Almeida Garrett com a sua 
correspondência amorosa com a Viscondessa da Luz, dando ênfase especial ao testemunho de Gomes de 
Amorim, biógrafo, amigo e secretário particular do poeta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: amor – desejo – cartas de amor 
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Suicidar-me, não, — mas não fazer pela vida, pela cura, deixar-me 
cair no Nada. Estou assim. Talvez um amor me retenha, me dê 
coragem para a Vida. O que me têm feito! O que me tem 
acontecido! Todos a fugirem da minha tosse... Deus castigou-me. 
Quando era feliz e apenas tinha arranhaduras dos 19 anos, escrevia 
os «Males d’Anto», exagerando tudo. Agora é que eu os sinto, 
depois de os ter expresso em literatura. 

(ANTÓNIO NOBRE)2 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

A obra poética de Antônio Nobre recebeu diferentes interpretações, dialogando sobretudo 
com as abordagens de fundamentação psicológica, dado que tal viés foi considerado como o mais 
importante para abordar uma personalidade “narcísica”. Assim, os temas do lirismo nobriano, como a 
morte, o fatalismo e o narcisismo, foram explicados como derivações e ou sintomas de uma psique 
egocêntrica e narcísica. A “chave” freudiana, contudo, mostrou-se insuficiente no que se refere aos 
aspectos estilísticos do texto de Nobre, sobretudo quando se pretende vincular a personalidade do autor a 
aspectos de sua obra. Em termos de literatura comparada, fizeram-se aproximações entre Nobre e 
Laforgue3, Nobre e Baudelaire. Em relação a Garrett, um dos poetas mais citados no Só, releiam-se estes 
versos: “Saudade, saudade! palavra tão triste, / E ouvi-la faz bem. / Meu caro Garrett, tu bem na sentiste, / 
Melhor que ninguém!”4. 

Focalizando a poesia do poeta portuense, façamos um breve levantamento da recepção 
crítica. Guilherme de Castilho, considerando que o “solipsismo” como fulcro de toda a obra, afirma: “... o 
Só é, fundamentalmente, um livro de crise; de crise gerada pelo desencanto da vida, onde a alma do poeta 
se compraz em recriar, à luz da saudade, o mundo do passado, o único onde se tinha sentido feliz ou 
suposto sê-lo.”5  

Estudando a dissolução da alegoria e apóstrofe anterianas o uso do alexandrino 
emparelhado e o uso panteístico da simbologia bíblica ou litúrgica, o Prof. Óscar Lopes, enfatizando o 
predomínio do linguajar do povo em Antônio Nobre,  que parece mais falar do que escrever, salienta:  

 

Há nele[s] a saudade de um mundo rural ou litoral, de qualquer modo crente, supersticioso 
e humilde, onde a sua infância pequeno-burguesa se recorta como num paraíso, para daí 
subir até à idealização de um casamento e de uma vida conjugal com uma Purinha, toda de 
branco vestida, terna, submissa, esmoler, reencarnação da Beatriz de Dante em termos de 
sua geração e classe.”6  
 

Entre os críticos, João Gaspar Simões notabilizou-se pelo tom freudiano, que já sofreu os 
reparos de um Eduardo Lourenço e de outros ensaístas. As idéias do crítico foram expostas em António 
Nobre, precursor da poesia moderna (Inquérito, 1939), cujas idéias foram retomadas na História da 
Poesia Portuguesa . Neste último texto, ocupa-se da vida e da poesia de Antônio Nobre, desde a 

                                                 
1 Prof. Adjunto de Literatura Portuguesa. Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela 

Universidade de São Paulo. Entre outros textos publicados em periódicos regionais e nacionais, publicou 
A letra e a voz de Guilhade (São Paulo: EDUC/FAPESP, 1999) e No mundo de Esopo (Belém: UFPA, 
2000). 

2 NOBRE, António. Cartas e bilhetes-postais a Justino de Montalvão. Porto: Figueirinhas, 1956. 
p. 126.  Carta de 3 de julho de 1899.  

3 FERREIRA, Vergílio. António Nobre. Colóquio/Letras. Lisboa, n. 127/128, jan.-jun. 1993. p. 
20.  

4 NOBRE, António. Só. 13. ed. Porto: Tavares Martins, 1966. p. 69. 
5 CASTILHO, Guilherme de. Vida e Obra de António Nobre. Lisboa: Bertrand, 1980. p. 116. 
6 LOPES, Óscar. A oralidade de Nobre. In: Modos de ler. 2. ed. Porto: Inova, 1972. p.  173. 
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Mocidade de Hoje  até a publicação do Só. No meio literário de Coimbra, já se imporia “por qualquer 
coisa de muito especial: a sedução da sua personalidade”7. A interpretação proposta radica na defesa do 
pessoalismo do autor de Despedidas, aberto às estéticas do pós-romantismo, mas profundamente 
independente. Na sua evolução, teria passado pelas poéticas finisseculares, como o parnasianismo de 
Crespo (cf. Quadros de sangue), o realismo de Cesário Verde, para, numa conjugação incomum, confluir 
com o simbolismo e o romantismo:   

 

Bem certo que é na direcção de Cesário Verde que especialmente se acusam as 
originalidades de António Nobre dos Primeiros Versos, e que em versos como «Com o 
cabelo separado ao meio» ou «Com os meus dentes sólidos», iguais, os decassílabos do 
jovem poeta aceitam o recorte e a adjectivação das rimas daquele que espalhava a essa hora 
pelas revistas do Porto, Coimbra e Lisboa as suas cadências cheias de novidade, mas esse 
paralelismo é tudo quanto há de mais legítimo, visto ser, precisamente, da conjugação do 
realismo, do baudelairianismo e do simbolismo latentes na poesia do autor de O Livro com 
o romantismo inerente à personalidade de António Nobre que ia produzir-se o milagre do 
Só8. 
 

Em relação ao tema de que nos ocupamos, como ocorre na leitura da poesia pessoana, a 
leitura proposta por Simões assenta-se na importância interpretativa emprestada à infância, o que 
explicaria o seu pessimismo nato, na importância emprestada à fusão de personalidade e espontaneidade e 
ao tom pessoal, ao “ressoar da humanidade humana do artista”:  

 

De compleição delicada, não esconde o poeta desde os mais tenros anos uma espécie de 
enamoramento macabro por tudo quando diga respeito à morte. Em criança entretém-se a 
fazer jogos em que a morte é comparsa, e pela vida fora, antes, mesmo, de se lhe declarar a 
doença que o vitimou, fala dela a todo o instante, dedicando-lhe algumas das suas poesias 
mais originais 9. 
 

Em outro trecho, a partir da inseparabilidade da personalidade e da espontaneidade e da 
estética baudelairiana, João Gaspar Simões explica e apresenta os traços que fazem de Antônio Nobre um 
precursor da poesia moderna: a naturalidade, o sentido do real poetizável, a imaginação sensível às 
correlações imprevistas entre as coisas e as emoções. 

 

A poesia para a maioria dos nossos poetas era uma espécie de abdicação provisória de uma 
de duas coisas: ou da personalidade que espia e observa ou da espontaneidade que domina e 
devora.. A conciliação das duas era, por assim dizer,  impossível. Nobre marca o primeiro 
passo para o advento da nova poesia. A poesia moderna está aqui em germe. Era este o 
credo de Baudelaire que Nobre não devia desconhecer. Na verdade, Baudelaire definia 
assim aquilo a que ele chamava uma concepção moderna da arte: (criar uma magia 
sugestiva que contenha ao mesmo tempo o objecto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e 
o próprio artista». Que fazia António Nobre senão criar essa magia sugestiva em que era ao 
mesmo tempo objecto e sujeito, em que o mundo exterior a ele e ele próprio se fundiam, se 
davam mutuamente as mãos?10 

                                                 
7 SIMÕES, João Gaspar. História da Poesia Portuguesa . Lisboa: Empresa Nacional de 

Publicidade, 1955-1959. v. 3, p. 97.  
8 SIMÕES, João Gaspar. História da Poesia Portuguesa . Lisboa: Empresa Nacional de 

Publicidade, 1955-1959. v. 3, p. 101.  
9 SIMÕES, João Gaspar. História da Poesia Portuguesa . Lisboa: Empresa Nacional de 

Publicidade, 1955-1959. v. 3, p. 102. Cf. SAMPAIO, Albino Forjaz de. António Nobre. Lisboa: 
Guimarães, 1918. p. 9:   “António Nobre começou posando a sua dor, aos 16 anos. Nove anos depois 
publica o Só e arranja um ar de príncipe exilado e splenético, os amigos tecem-lhe lendas bizarras e 
quando morreu já a turba genuflectia ante a seu nome.” e p. 10:  “Ele é um profissional da Dor.”.  

10 SIMÕES, João Gaspar. História da Poesia Portuguesa . Lisboa: Empresa Nacional de 
Publicidade, 1955-1959. v. 3, p. 106-7.  



Sílvio HOLANDA      979 
 

 

Segundo João Gaspar Simões, o romantismo revelar-se-ia como uma “forma de 
insularidade.”: “Nobre — isto é um degrau no progresso do auto-conhecimento da alma humana — 
aproxima-se de Baudelaire neste culto do Eu.”11  

Como se vê, a crítica tem-se posicionado diferentemente em relação ao romantismo do 
autor. Vendo o poeta portuense como marcado pela sensibilidade, José Régio, em Pequena História da 
Moderna Portuguesa , defende a idéia de um Antônio Nobre essencialmente romântico, aceitando, muito 
embora aproveitando das inovações simbolistas no campo do ritmo, do vocabulário e da imagética: 

 

... é quase, ou só isto, — a sugestão rítmica, e a maior independência de realização — o que 
António Nobre apropria dos gostos e correntes do tempo. No fundo, é um romântico, se não 
um ultra-romântico; e é, também, aos nossos românticos que vai pedir, renovando-as e 
variando-as genialmente, algumas das suas cadências mais aliciantes: especialmente 
aqueles versos de oito, nove e onze sílabas em que ninguém, entre nós, se lhe avantaja, e 
que as esquisitices do seu temperamento de tísico e nevrópata, ora conduzem em lânguidos 
andamentos de procissão, ore. quebram, longe a longe, em desarticulações de gritos. Como 
é do realismo que se lembra e serve, em alguns dos seus traços mais crus e cores mais 
vivas; talvez, também, na inédita familiaridade dos seus retratos ou evocações. Foi, pois, 
misturando o romantismo, o realismo, o simbolismo, ao sabor da sua. boémia fantasia 
criadora, que António Nobre conseguiu essa maneira única, tão natural e tão extravagante, 
que vela todas as deficiências do seu livro, e ainda não deixou de enfeitiçar o país através 
de contínuas edições12.  
 

A natureza do poeta é de andrógino e de Narciso doente: 
 

Aceite que António Nobre tem mas é emoções, sentimentos e intuições marcados pelo selo 
dum temperamento muito particular, muito particularizante, como resistir a este poeta que 
em cada poemeto tanto nos possui e se entrega? Natureza de andrógino, começara, talvez, 
por brutalidades e orgulhos de macho com delicadezas e abandonos de mulher. Mas, 
triturando-lhe e macerando-lhe a mocidade, a doença fez prevalecer em grande parte da sua 
arte o muito que tinha o poeta de feminino. As suas atitudes perante o sofrimento e a vida 
são passivas. A volúpia da decadência — volúpia da dor, volúpia da humilhação, volúpia 
do abandono — dão aos seus versos essa resignação suavemente desesperada, nimbada 
desse inimitável humorismo que é um dos seus mais irresistíveis meios de sedução. A cons-
ciência da sua miséria, digamos do seu triste e grande fado, inspira-lhe por sua própria 
pessoa uma condescendência amorosa, respeitosa, compassiva. Fala de si mesmo com uma 
sinceridade, uma insistência, uma ternura e uma graça, — que serão ridículas ou irritantes 
aos olhos de quem não chegue a verdadeiramente simpatizar com tal hiper-sensibilidade; e, 
Narciso doente e por isso mesmo tanto mais apaixonado, com as suas próprias desgraças 
físicas se enfeita para se rever no espelho da sua arte13.  
 

Para Régio, sobressaem, na poesia de Antônio Nobre, o amor pelos simples, egocentrismo, 
o narcisismo, o gosto de exibição megalomaníaca e, sobretudo, a infantilidade: “Mas se, por tais 
caracteres, a arte de António Nobre pode ser tida por feminina, a própria essência dessa arte é infantil: 
Aqui se toca o génio de Nobre, que é a sua infantilidade divinatória”14. 

 

2 POEMAS ESCOLHIDOS 

                                                 
11 SIMÕES, João Gaspar. António Nobre, precursor da poesia moderna. Lisboa: Inquérito, 1939. 

p. 20. 
12 RÉGIO, José. Pequena História da Moderna Portuguesa . 2. ed. corrigida. Lisboa: Inquérito, s. 

d.       p. 75-6.  
13 RÉGIO, José. Pequena História da Moderna Portuguesa . 2. ed. Lisboa: Inquérito, s. d. p. 77.  
14 RÉGIO, José. Pequena História da Moderna Portuguesa . 2. ed. Lisboa: Inquérito, s. d. p. 79.  
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2.1 “Quando eu morrer” (PV) 
 

Quando eu, enfim,  morrer, oh! dêem-me por campa  
Um monte, alto, elevado, 
Sarcófago de luz, que tem por lájea e tampa  
O céu todo estrelado! 
 
As árvores, caindo em lânguido desmaio,  
O requiem cantarão, 
E, ao eco dos trovões, será a luz do raio  
A minha Extrema-Unção... 
 
As águias cor da neve, assemelhando astros,  
Mais brancas do que o arminho, 
Hão-de rasgar-me o corpo e levá-lo-ão de rastros,  
Em tiras para o ninho! 
 
E depois uma pomba, um Anjo ebúrneo e triste,  
Virá buscar-me, enfim, 
Para levar a minha alma, (se a alma existe),  
À Torre de Marfim...15 
 
Seixo, 1886. 
 

Escrito aos dezenove anos, o poema “Quando eu morrer” constrói-se em termos de uma 
projeção imaginária da morte, verbalmente assinalada pelo subjuntivo. Esse processo faz-nos lembrar, 
imediatamente, os seguintes versos de Álvares de Azevedo: “Quando em meu peito rebentar-se a 
fibra./Que o espírito enlaça à dor vivente,/Não derramem por mim nem uma lágrima”16. O tratamento do 
tema, neste poema, recorre ao sublime, adotando-se um processo tipicamente de António Nobre de 
animização da natureza, que, numa espécie de adesão sentimental à dor da morte, vêm contemplar a 
campa no alto do monte: “As árvores, caindo em lânguido desmaio, / O requiem cantarão, /E, ao eco dos 
trovões, será a luz do raio / A minha Extrema-Unção...”(PV, 25)17. 

Pela alusão ao mito de Prometeu (monte/águia), a morte, tema recorrente na produção 
poética de Nobre, recebe um tratamento sublimante; a natureza — monte, céu, árvores, raio, águias — 
compõe em torno da campa do eu lírico um sarcófago de luz, em que o corpo é dilacerado por águias, 
para que uma possível alma seja liberada e conduzida por um “Anjo ebúrneo e triste” até o Paraíso — a 
Torre de Marfim (tour d’ivoire). 

 

2.2 “A cisma” (PV, 48-50)  
 

Outono. Cedo. 
Descanso... Enfim! 
Mar! Arvoredo! 
Orai por mim! 
 
Seja-me leve 
A terra, ali... 
Águias de neve! 

                                                 
15 NOBRE, António. Primeiros Versos (1882-1889). Porto: Lello & Irmão, 1984. p. 25. 
16 AZEVEDO, Álvares de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 188. 
17 RODRIGUES, Urbano Tavares. Nobre, António Pereira. In: COELHO, Jacinto do Prado (dir.). 

Dicionário de Literatura . Porto: Figueirinhas, 1985. v. 2,  p. 733: “A sua transfiguração do real obedece, 
porém, quase sempre, não a um propósito de embelezamento sumptuoso, como o de Eugénio de Castro, 
mas a um anelo essencialmente afectivo de intimização das coisas («os choupos magrinhos e corcundas», 
etc.).” 
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Voai! Parti! 
 
Dizei na Torre 
Ideal do céu, 
Que um poeta morre, 
Que morro eu! 
 
Ó pescadores, 
Que andais no mar, 
Cheios de dores, 
À luz do luar... 
 
Lançai a braça 
Ao mar azul, 
Pescai-me a taça 
Do rei de Tul!18 
 
Tem-na uma fada  
Que eu bem o sei: 
a bem amada  
Desse bom rei. 
 
Eu quero erguê-la, 
Num brinde aos céus. 
Beber por ela 
A morte... Adeus! 
 
Eu nada espero 
Do meu porvir. 
Por isso quero 
Morrer, dormir... 
 
Ai, chora, chora, 
Amada flor! 
Que amei, outrora, 
Com tanto amor! 
 
Põe um enfeite 
Com tua mão, 
A lua de leite, 
No meu caixão... 
 
A lua é nova, 
E eu vou, enfim, 
Dormir na cova... 
Orai por mim. 
 
Leça, 1886.19 
 

Em “A cisma”, vamos reencontrar procedimentos estilísticos já presentes no poema 

                                                 
18 Cf. GOETHE, Wolfang von. “A canção do rei de Tule” [“Der König von Thule”]. Trad. Antero 

de Quental. In: POESIA. Rio de Janeiro: W. M. Jackson, 1964. v. 1, p. 326-7: “Era uma vez um bom rei, / 
Em Tule — essa ilha distante. / Ao morrer, deixou-lhe a amante / Um copo de ouro de lei. // Era um copo 
de ouro fino, / Todo lavrado a primor; / Se fosse o cálix divino / Não lhe tinha mais amor. [...] // Então, 
vazando-a de um trago, / E com entranhada mágoa, / Pôs nas ondas o olhar vago / E atirou com a taça à 
água. // Viu-a boiar suspendida, / Té que as ondas a levaram: / Os olhos se lhe toldaram, / E não bebeu 
mais na vida!  

19 NOBRE, António. Primeiros Versos (1882-1889). Porto: Lello & Irmão, 1984. p. 48-50. 
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anterior, como a intimização de que fala Urbano Tavares Rodrigues: “Mar! Arvoredo! / Orai por mim!. A 
morte do poeta, aqui, é tematizada em termos sublimes, recorrendo-se à imagem da taça, imortalizada  no 
lied clássico de Goethe: “A canção do rei de Tule”/“Der König von Thule”: “Lançai a braça / Ao mar 
azul, / Pescai-me a taça / Do rei de Tul! /[...] Eu quero erguê-la, / Num brinde aos céus. / Beber por ela / 
A morte... Adeus!”(PV, 49). Na canção de Goethe, a meditação sobre a vida, impõe o abandono, o 
desprendimento material, sendo a taça o bem material mais amado, é preciso dela desfazer-se para atingir 
a serenidade. Em Nobre, a morte que é bebida pela taça resulta da desesperança no porvir:  

 

Eu nada espero 
Do meu porvir. 
Por isso quero 
Morrer, dormir...(PV, 49) 
 

Assim, estabelece-se, pela descrença, um contraponto com a tradição romântica 
representada por Álvares de Azevedo: “Quanta glória pressinto em meu futuro!/Que aurora de porvir e 
que manhã/Eu perdera chorando essas coroas/Se eu morresse amanhã!”20 

 

2.3 “ENTERRO DE OFÉLIA”(S) 
 

Morreu. Vai a dormir, vai a sonhar... Deixá -la! 
(Falai baixinho, agora mesmo se ficou...) 
Como padres orando, os choupos formam ala, 
Nas margens do ribeiro onde ela se afogou. 
 
Toda de branco vai, nesse hábito de opala, 
Para um convento. não o que Hamlet lhe indicou, 
Mas para um outro, olhai! que tem por nome Vala, 
Onde jamais saiu quem, lá, uma vez entrou! 
 
O doce por do Sol, que era doido por ela,  
Que a perseguia sempre, em palácio e na rua,  
Vede-o, coitado! mal pode suster a vela... 
 
Como damas de honor, Ninfas seguem-lhe os rastros,  
E, assomando no céu, sua madrinha, a Lua,  
Por ela vai desfiando as suas contas, Astros! 
 

Em intertexto com o Hamlet de Shakespeare, contrapõe-se, no soneto, o espetáculo da 
morte, aproximada do sonho, e natureza. Esta, como ocorre na imagética do Só, sofre um processo de 
animização sublimante, a se opor à abordagem irônica de “Balada do caixão”: “Como padres orando, os 
choupos formam ala, / Nas margens do ribeiro onde ela se afogou.”(S, p. 175). 

Compare-se o 2.º quarteto a Hamlet: 
 

RAINHA.- Uma desgraça sempre vem nos calcanhares da outra, tão depressa 
se suceda uma à outra. Tua irmã se afogou, Laertes. 

LAERTES.- Afogou-se? Oh! Onde? 
RAINHA.- Inclinado nas margens de um arroio, levanta-se um salgueiro que 

reflete as esbranquiçadas tolhas na corrente cristalina. Para lá se dirigiu, adornada com 
estranhas grinaldas de botões de ouro, urtigas, margaridas e com aquelas largas flores 
púrpuras às quais nossos licenciosos pastores dão um nome grosseiro, mas que nossas 
castas donzelas chamam de dedos de defunto. Ali trepou pelas ramagens pendentes para 
colher sua coroa silvestre, quando um pérfido ramo se desprendeu e, junto com seus 

                                                 
20 AZEVEDO, Álvares de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 315. 
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agrestes troféus, foi cair no soluçante arroio. Suas roupas, a princípio, se espalharam e a 
sustentaram durante alguns instantes, como se fosse ela uma sereia. Enquanto isto, cantava 
estrofes de antigas árias, como se estivesse inconsciente da própria desgraça, ou como 
ondina dotada pela natureza para viver no elemento próprio. Mas não poderia aquilo durar 
longo tempo e os vestidos embebidos tornaram-se mais pesados e arrastaram a desgraçada 
para uma morte lodosa, em meio de seus melodiosos cantos.21 
 

Vida e beleza, ambas, sujeitam-se à efemeridade: choupos, o sol, a Lua, as Ninfas 
compõem um espaço em que a sugestão shakespeariana, é integrada aos processos imagéticos mais 
comuns em Só. 

 

2.4 “BALADA DO CAIXÃO” (S) 
 

O meu vizinho é carpinteiro,  
Algibebe de Dona Morte,  
Ponteia e coze, o dia inteiro,  
Fatos de pau de toda a sorte: 
Mogno, debruados de veludo,  
Flandres gentil, pinho do Norte...  
Ora eu que trago um sobretudo  
Que já me vai aborrecer,  
Fui-me lá, ontem: (era Entrudo,  
Havia imenso que fazer...): 
— Olá, bom homem! quero um fato, 
Tem que me sirva? — Vamos ver...  
Olhou, mexeu na casa toda. 
— Eis aqui um e bem barato. 
— Está na moda? — Está na moda.  
(Gostei e nem quis apreçá-lo: 
Muito justinho, pouca roda...) 
— Quando posso mandar buscá-lo? 
— Ao pôr do Sol Vou dá-lo a ferro: 
(Pôs-se o bom homem a aplainá-lo...) 
 
Ó meus amigos! salvo erro, 
Juro-o pela alma, pelo Céu: 
Nenhum de vós, ao meu enterro, 
Irá mais dândi! olhai! do que eu!22 
 

Integrado à seção Lua Cheia, composta de 8 poemas, o poema “Balada do caixão” (Paris, 
1891) apresenta, em seus poemas 24 versos octossilábicos, uma visão irônica da morte, um dos temas 
nucleares do Só. 

                                                 
21 SHAKESPEARE, William. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. v. 1, p. 600-1: 

Cf.: SHAKESPEARE, William. The Complete Works. New York: Gramercy, s. d. 1227p. Act IV, scene 
VII, p. 1104: “Queen. One woe doth tread upon another’s  heel,/So fast they follow: — your sister’s 
drown’d, Laertes./Laer. Drown’d! O, where?/Queen. There is a wilow grows aslant a brook,/That sbows 
his hoar leaves ia the glassy stream;/There with fantastic garlands did she come/Of crowflowers, nettles, 
daisies, and long purples,/That liberal shepherds give a grosser name, /But our cold maids do dead men’s 
fingers call them./There, on the pendant boughs her coronet weeds/Clambering to hang, an envious sliver 
broke;/When down her weedy trophies and herself/Fell in the weeping brook. Her clothes spread 
wide;/And, mermaid-like, awbile tbey bore ber up:/Which time she chanted snatches of old tunes;/As one 
incapable of her own distress,/Or Iike a creature native and indu’d/Unto that element: but long it could 
not be/Till that her garments, heavy with their drink,/Pull’d the poor wretch from ber melodious lay/To 
muddy death.” 

22 NOBRE, António. Só. 13. ed. Porto: Tavares Martins, 1966. p. 101-102. 
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Essa visão da morte, dessublimada, reduzida à materialidade vulgar do caixão, é pouco 
comum no Simbolismo europeu. A morte, sob a égide da ironia, mostra-se banal como encomendar uma 
roupa ao alfaiate. A balada villoniana torna-se cotidian, em uma atitude próxima á estética moderna, em 
que, como quer Auerbach, o sublime e o baixo se mesclam como nas páginas de Les Fleurs du Mal. 
Surge, aí, a imagem finissecular do dândi23: 

 

Ó meus amigos! salvo erro, 
Juro-o pela alma, pelo Céu: 
Nenhum de vós, ao meu enterro, 
Irá mais dândi! olhai! do que eu!24 
 

2.5 “CA (RO) DA (TA) VER (MIBUS)” 
 

Às horas do crepúsculo, ao Bendito,  
Quando a Lua, formosa leiteirinha,  
Vai dar o leite às casas do infinito; 
 
Às horas das trindades, à noitinha,  
Quando há milagres e sublimes cousas  
E concebe seus filhos a andorinha... 
 
[...]  
Que funda te fizeram essa cova! 
E tão pequeno és, minha criança! 
Têm medo que tu fujas... é o que prova. 
 
Dorme o teu sono na última esperança  
Eterna como os séculos e as flores,  
Pra todo o sempre, minha flor! descansa... 
 
Ah, nem tigres, nem águias, nem condores, 
Abrem as campas, lúgubres cavernas: 
O coveiro é o melhor dos construtores! 
As suas covas são casas eternas.25 
 

O poema apresenta 96 versos e estrutura-se segundo a forma da terza-rima, consagrada por 
Dante na arquitetura da Divina Comédia. A imagética, aqui, assenta-se no processo de mescla estilística, 
cuja origem remonta, na modernidade, ao cantor de Les Fleurs du Mal: “... a Lua, formosa leiteirinha,”; 
“burel de mágoa” / “aves de linho”; “Quando o luar do céu azula a frágua”.  

A sugestão shakespeariana — já presente em outras passagens — traz-nos, agora, Romeu e 
Julieta:  “Às horas do crepúsculo... morreu! / O simples coração de Julieta / Dentro da alma virgem de 
Romeu!”(S, p. 184, vv. 22-24). 

Os versos 34-6 apontam para o núcleo temático deste poema: o enlace entre amor e morte, 
sendo o feminino objeto de contemplação. O poema, assim, é a celebração romântico-tardia do poeta, 
santo e justo, que se faz estrela. Como no simbolismo, o poeta morre, em horas de crepúsculo: “Às horas 
do crepúsculo, ao Bendito, / Quando a Lua, formosa leiteirinha, / vai dar o leite às casas do Infinito;”(S, p. 
183, vv. 1-3). Atente-se para o processo imagético em que a Lua, por aposição metafórica, se transmuta, 
plasticamente, em formosa leiteirinha, dessublimando a imagética lunar, tão cara ao Romantismo, 
Lua/Infinito, noitinha/milagres, cravos/Rosas, etc. 

 

                                                 
23 SAMPAIO, 1918, p. 26: “... as suas imagens são paupérrimas, demonstrantes da sua impotência 

inventiva, criadora...”. 
24 NOBRE, António. Só. 13. ed. Porto: Tavares Martins, 1966. p. 102. 
25 NOBRE, António. Só. 13. ed. Porto: Tavares Martins, 1966. p. 183-187. 
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Nessa hora indecisa, angustiada,  
Em que o universo está, meio às escuras,  
Que não se sabe se é antes a alvorada; 
[...] 
E ao vir da noite, com nervoso e espanto 
Vi uma estrela a mais no azul do céu: 
E que um poeta, que era justo e santo, (S, p. 184) 
 

Fusão de virilidade e delicadeza, o poeta — “Formoso, branco, meigo, ainda inocente” — 
surge em CDV como um ser fadado, criação de Deus, cindido águia/pomba, Julieta e Romeu, flor, 
cedro/violeta. Essa duplicidade pode remeter-nos, dentro do neogarrettismo presente em Só, às palavras 
de Garrett no prefácio de Folhas Caídas: 

 

Logo o poeta é louco, porque aspira sempre ao impossível. Não sei. Essa é 
uma disputação mais longa. / Mas sei que as presentes Folhas Caídas representam o estado 
de alma do poeta nas variadas, incertas e vacilantes oscilações do espírito, que, tendendo ao 
seu fim único, a posse do Ideal, ora pensa tê-lo alcançado, ora estar a ponto de chegar a ele, 
ora ri amargamente porque reconhece o seu engano, ora se desespera de raiva impotente por 
sua credulidade vã. / Deixai-o passar, gente do mundo, devotos do poder, da riqueza, do 
mando, ou da glória. Ele não entende bem disso, e vós não entendeis nada dele. / Deixai-o 
passar, porque ele vai onde vós não ides; vai, ainda que zombeis dele, que o calunieis, que o 
assassineis. Vai, porque é espírito, e vós sois matéria. / E vós morrereis, ele não. Ou só 
morrerá dele aquilo em que se pareceu e se uniu convosco. E essa falta, que é a mesma de 
Adão, também será punida com a morte. / Mas não triunfeis, porque a morte não passa do 
corpo, que é tudo em vós, e nada ou quase nada no poeta26.  
 

À guisa de arremate, cite-se o poema incompleto “A ceifeira”, marcado por forte aspiração 
por uma anulação existencial: 

 

Porque é que te odeiam os homens, se os levas  
A um mundo melhor? 
Ó velha hospedeira da aldeia do nada, 
Tenho as malas prontas, vou breve partir. 
Prepara-me um quarto na tua pousada, 
Que tenha a janela para o Sul voltada 
E fontes à roda para eu dormir...27 
 

RESUMO: A presente comunicação é um estudo interpretativo das imagens da morte na poesia de 
Antônio Nobre. O trabalho está fundamentado, entre outros textos, na leitura de "Quando eu morrer" 
(Primeiros Versos), "A cisma" (idem) e "Enterro de Ofélia" (Só), buscando-se relativizar as leituras que 
fundem poema e poeta. Assim, procura-se, com base em Óscar Lopes e José Régio, demonstrar que a 
"chave" freudiana se mostrou insuficiente no que se refere aos aspectos estilísticos do texto de Nobre, 
sobretudo quando se pretende vincular a personalidade do autor a aspectos de sua obra. A poesia de 
Antônio Nobre recebeu diferentes interpretações, dialogando, sobretudo, com as abordagens de 
fundamentação psicológica, dado que tal viés foi considerado como o mais importante para abordar uma 
personalidade "narcísica". Assim, os temas do lirismo nobriano, como a morte e o fatalismo, foram 
explicados como derivações e ou sintomas de uma psique egocêntrica e narcísica, conferindo-se 
importância analítica à infância, o que explicaria o seu pessimismo. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Antônio Nobre, Primeiros Versos, Só ; Morte. 

 

                                                 
26 GARRETT, Almeida. Advertência. p. 42-3.  
27 NOBRE, António. Despedidas (1895-1899). Porto: Lello & Irmão, 1985. p. 60.  
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Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (988-992) 

 
FRONTEIRAS IMAGINADAS, NARRATIVAS EM TRÂNSITO 

 
Silvio Renato JORGE (Universidade Federal Fluminense) 

 
 
Como podemos conceber ou imaginar a identidade, a diferença e o pertencimento, após a 
diáspora? Já que a "identidade cultural" carrega consigo tantos traços de unidade essencial, 
unicidade primordial, indivisibilidade e mesmice, como devemos "pensar" as identidades 
inscritas nas relações de poder, construídas pela diferença, disjuntura? (Stuart Hall) 

 

As questões aqui levantadas por Stuart Hall (2003: p.28), apesar de referirem-se a um 
contexto específico - a diáspora dos emigrantes caribenhos que vivem no Reino Unido -, conduzem-nos a 
toda uma reflexão acerca das possibilidades de relacionarmos os conceitos de identidade e de 
pertencimento a termos mais flexíveis, capazes de dar conta das múltiplas relações culturais passíveis de 
se estabelecerem no mundo contemporâneo. Vivemos em uma época na qual a relativização do tempo e 
do espaço nos encaminha para um novo modo de perceber a existência e a idéia de globalização cultural 
nos impõe a necessidade de refletir acerca do valor que poderíamos atribuir à fronteira, vista não mais 
apenas a partir daquilo que  seu sentido pode indicar de separação, mas também no que ele pode informar 
como elemento de interação, de diálogo. Este texto pretende, pois, ensaiar uma leitura de determinados 
aspectos que permeiam a produção literária em língua portuguesa a partir dos anos noventa, tomando 
como parâmetro a escrita de dois autores, o português Pedro Paixão e o brasileiro Milton Hatoun, autores 
estes que investem, através de seus textos, na tentativa de compreensão de possíveis diálogos culturais e 
na dissolução de essencialismos anacrônicos que permeiam muito do que já foi dito acerca daqueles que 
optam pela experiência da fronteira como local privilegiado do viver. Lembro, ainda, e apenas a título de 
uma segunda e tardia epígrafe, dos versos de um outro escritor português, Jorge de Sena (1989: p.75), ao 
afirmar que:  
 

Com pátrias nos compram e nos vendem, à falta 
de pátrias que se vendam suficientemente caras para haver vergonha 
de não pertencer a elas. Nem eu, nem o Minotauro, 
teremos nenhuma pátria. Apenas o café, 
aromático e bem forte, não da Arábia ou do Brasil, 
da Fedecam, ou de Angola, ou parte alguma. Mas café 
contudo e que eu, com filial ternura, 
verei escorrer-lhe do queixo de boi 
até aos joelhos de homem que não sabe 
de quem herdou, se do pai, se da mãe,  
os cornos retorcidos que ornam a  
nobre fronte anterior a Atenas, e, quem sabe, 
à Palestina, e outros lugares turísticos, 
imensamente patrióticos. 

 

Recupero aqui a poesia de Sena, talvez, para nós brasileiros, o mais representativo dos 
exilados portugueses, apenas para dar início a essa reflexão que pretende ressaltar a experiência de 
fronteira como um dos elementos significativos de nossa atual vivência. Não por acaso, Néstor García 
Canclini (2003: p.9), em seu recente A globalização imaginada, nos informa acerca do caráter fugidio 
daquilo que chamamos de globalização cultural, realçando a necessidade que mesmo os seus agentes 
sentem de descrevê-la por meio de narrações e metáforas. Além disso, informa que "as migrações, as 
fronteiras permeáveis e as viagens falam, em seus estranhamentos, daquilo que a globalização tem de 
fratura e segregação" e que "também por isso irrompem narrativas e metáforas nos relatos de migrantes e 
exilados". Ou seja: torna-se cada vez mais clara a necessidade de repensarmos a globalização cultural 
como um movimento de difícil apreensão, e que não pode ser lido pelo mero viés da oposição entre o 
local e o global. É certo que a complexidade das trocas culturais implica um processo constante de 
transformação e de adaptação, responsável por nos levar a crer que, mais do que apontar para uma revisão 
de questões identitárias materializadas a partir do isolamento, os atuais estudos acerca dessa questão 
devem realçar o esforço para se compreender o que é possível construir com o outro, como é possível 
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lidar com a desigualdade, com o heterogêneo e o diferente. Se é imperativo revermos criticamente o 
modo como os meios de comunicação de massa muitas vezes recorrem a um imaginário de matizes 
pretensamente universais, cuja origem bem conhecemos, e difundem, de forma quase programática, 
valores aparentemente distintos daqueles que imaginamos como nossos, não se faz menos significativa a 
premência de revermos nossas certezas locais, deixando de lado os estereótipos através dos quais 
observávamos o outro, que passa a se tornar mais presente. É importante notar que esta convivência, 
estabelecida a partir de parâmetros distintos daqueles gerados pela colonização e pelo colonialismo - ao 
menos em tese -, se quer menos incompreensiva, mais dialogante. Não é demais citar mais uma vez 
Canclini (2003: p.28), quando afirma: 
 

Ao deslocar o debate sobre a globalização da questão da identidade para a dos desencontros 
entre políticas de integração supranacional e comportamentos cidadãos, negamo -nos a 
reduzi-lo à oposição global/local. Tentamos situá-lo na recomposição geral do abstrato e do 
concreto na vida contemporânea e na formação de novas mediações entre os dois extremos. 
Mais do que contrapor identidades essencializadas à globalização, trata-se de indagar se é 
possível instituir sujeitos em estruturas sociais ampliadas. 

 

Espaço de mediação e interlocução, a  fronteira - mais do que a física, a metafórica - surge 
como lugar privilegiado para descortinar a circulação de mensagens, expressando em um plano simbólico 
os processos de intercâmbio aí estabelecidos. Daí, a importância de compreendermos o caráter 
questionador e, ao mesmo tempo, descritivo que a narrativa de viagem e as referências aos intercâmbios 
culturais gerados pela emigração adquirem em um mundo para o qual o trânsito entre fronteiras - 
econômicas, mas também culturais, não esqueçamos - se faz um dos pontos de partida para o seu auto-
conhecimento. Nesse sentido, gostaria de destacar um livro produzido pelo escritor português Pedro 
Paixão, exemplo das reflexões desenvolvidas pelo autor em seus últimos textos, em que se evidencia não 
apenas um profundo questionamento acerca do [sobre o?] peso da existência no mundo contemporâneo, 
mas também o inevitável diálogo com novas e distintas realidades culturais. Se para escritores como José 
Saramago, António Lobo Antunes, Lídia Jorge e Olga Gonçalves - apenas para citar alguns dos que 
acompanharam o boom do romance português na década de oitenta, destacando-se pela qualidade com 
que souberam e sabem conduzir o processo de escrita - como dizia, se para esses escritores repensar a 
pátria é uma vereda incontornável, para não dizer necessária mesmo, por estabelecer todo um processo de 
revisão da aventura imperialista de Portugal, além da crítica ao conservadorismo de sua sociedade, a 
escrita de Pedro Paixão parece iniciar-se de um ponto em que, mais do que indagar acerca do passado, se 
faz necessário também compreender as novas relações sócio-culturais estabelecidas em nosso tempo, 
relações estas que parecem cobrar de cada um o bilhete de identidade, não para saber de onde se vem ou 
para onde se vai, mas para intuir quem se é. Creio ser possível afirmar que seus textos partem de um 
vazio, vazio este que acentua a incomunicabilidade do indivíduo, a solidão em meio ao diverso e ao 
plural, para colocar em xeque qualquer possibilidade de identificação construída em termos fechados, 
definitivos. Por isso, é importante perceber como o material produzido por esse escritor se propõe a 
relativizar fronteiras, tanto estéticas quanto geográficas, para testemunhar encontros que desvanecem, 
muitas vezes, na própria possibilidade de sua ocorrência.  

Em Saudades de Nova York , publicado no ano de 2000, nos deparamos com a escrita de um 
diário que, desde seu início, se afirma como um não diário. O aviso que encontramos na portada do livro 
informa: 
 

O diário, e não é um diário, que aqui se torna público foi escrito precipitadamente. Como se 
a língua em que escrevo tivesse os dias contados. A ansiedade é o tom dominante. [...] A 
morte é a possibilidade do impossível, o que nos percorre é um estranho modo de vida. 
Como qualquer um, conhecemos o medo, o arrependimento, a falta. Como nenhum, somos 
quem somos, únicos e sós. O diário, e não é um diário, gostaria de ser quando muito o 
estilhaço de um espelho que se quebrou sem querer, contados os dias. (PAIXÃO, 2002: p.7) 

 

É a partir dos estilhaços do espelho aí recolhidos, porém, que acompanhamos a trajetória 
daquele que nos narra uma vida em trânsito, marcada por um deambular constante, inicialmente 
transcorrido em Portugal - através de Foz do Douro, Porto, Lisboa e outros - para, logo a seguir, nos 
encaminhar a diversos espaços de uma Nova York que se quer sedutora e, ao mesmo tempo, 
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inapreensível. Mesmo que as referências aos traços que separam os dois espaços permeiem diversas 
páginas do texto, é importante destacar o quanto a sua escrita irá transferi-las a um segundo plano, para 
privilegiar a inexorável solidão - a falta - a habitar o corpo daquele que escreve, igualando, em um certo 
sentido, as diversas cidades como espaços da ausência - não do outro, mas de si mesmo. Não seria falho 
afirmar que, mais  do que indagar o que é ser português, o seu texto aponta para uma reflexão acerca do 
que pode ser construído a partir do diálogo com o outro, quando a diluição de fronteiras se faz inevitável.  

Em um universo de referências em excesso, porém, os encontros sexuais do narrador, 
mesmo que sejam muitos, reiteram a percepção de uma impossibilidade, o retorno assustador a não sentir-
se capaz de vivenciar algo que vá além da experiência do momento, ou melhor dizendo, da fugacidade de 
um existir fragmentário. Cito: 
 

As pessoas falam sobre a cidade, repetem o nome da cidade, como se estivessem 
surpreendidas por estarem ali, por a cidade existir. De um momento para o outro tudo se 
pode desfazer. As pessoas estão apaixonadas pela cidade, não por pessoas. Ou então por 
pessoas que se encontram de passagem pela cidade. O poder de uma cidade sobre as almas. 
(PAIXÃO, 2002: p.49) 

 

A idéia da cidade como passagem é reforçada no texto através de sua estrutura 
fragmentada, como a de um mosaico, em que os dias são inscritos no diário por meio da percepção de 
pequenos e cotidianos detalhes, da percepção, diria, quase fotográfica de cenas que impressionam a voz 
narrativa e a levam à recuperação de traços da memória ou de imagens significativas do vivido. Nada 
mais sugestivo do que as inúmeras referências à fotografia presentes no texto - e também à narrativa 
fílmica - o que não impede, entretanto, uma lacuna impossível de se preencher, intransponível mesmo, 
que se materializa na imagem que tenta dizer-se, na fotografia a encenar-se através de uma outra 
linguagem, de um outro código. O olhar que busca apreender os sentidos só se constrói pela experiência 
metafórica e compartimentada de um instantâneo e, ultrapassando a procura por estabelecer redes de 
significação, há o enquadramento da cena, por si só, em um ímpeto descritivo que, mais uma vez, 
recupera a importância da narrativa cinematográfica como parâmetro a influenciar o seu modo de 
construção. Há, portanto, mais uma fronteira a manifestar-se e a se diluir no texto: a fronteira dos 
gêneros: a novela que se estrutura como diário, pretensamente autobiográfico, sem que o efetivamente 
seja, a dialogar com o descritivo e ao mesmo tempo metafórico do ensaio fotográfico e com a valorização 
da cena, própria do cinematográfico.  

Resta ainda lembrar que, a corroborar a valorização da cena como elemento de significação, 
o texto recorre, algumas vezes, à apreensão da cidade a partir de seus ícones, como, por exemplo, no caso 
de Nova York, o táxi sempre presente, assinalando um olhar que se deixa conduzir sobre o espaço urbano 
e reforçando, por isso, a idéia de trânsito e de passagem. É significativa a presença de uma única frase 
como desfecho do texto, em que se lê: "Atirado para dentro de um táxi, o meu corpo" (PAIXÃO, 2002: 
p.94). É significativo também que o primeiro retrato de Nova York se faça no texto a partir do táxi que o 
narrador toma do aeroporto para Manhatan, conduzido por alguém que, como ele, também habita a 
fronteira: 
 

O condutor de táxi, a quem peço para me sentar no banco da frente ao seu lado, é um 
americano nascido no Paquistão. Chegou há doze anos, vai fazer cinqüenta. Diz-me que 
freqüenta uma mesquita em Queens e sofreu um acidente que o tornou bastante mais velho 
do que é. Começa com v todas as palavras escritas com w. Veeping em vez de weeping. 
Está convencido de que o próximo confronto mundial começará numa das guerras entre o 
Paquistão e a Índia, porque a América, a Inglaterra e a Rússia não defendem a democracia 
no Caxemira que, muçulmano, quer ser livre e paquistanês. O centro do universo 
permanece onde nasceu. (PAIXÃO, 2002: p.34) 

 

Se para seu personagem a sedução da memória ainda é capaz de configurar um centro 
único, em torno do qual as referências giram, para aquele que narra, viajante a compor em imagens um 
mundo que o indaga, essa certeza dilui-se - sem, contudo, findar - ao perceber o estilhaçamento da 
identidade causado por uma nova experiência do tempo e do espaço, da metrópole como confluência de 
muitas vidas e distintos olhares. 
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A trilha percorrida por Milton Hatoun em Relato de um certo oriente, seu primeiro 
romance, publicado em 1989, nos leva da metrópole cosmopolita para a Manaus dos emigrantes 
libaneses, buscando nas relações familiares o núcleo a partir do qual se podem observar os conflitos 
gerados pela interpenetração de culturas e de experiências distintas. O relato que encontramos já não se 
trata de um pretenso diário, como o de Saudades de Nova York , mas também se constrói a partir da 
memória. Nele, nos deparamos com uma mulher a retornar a Manaus em busca de reencontrar aquela que 
a criara, Emelie, uma cristã libanesa. No entanto, seu projeto aparentemente se desfaz ao descobri-la 
morta, após a sua chegada. Inicia-se, então, um outro trabalho, o de recuperar Emelie através da memória, 
não apenas a sua, mas também a de outros personagens que entrelaçaram seu percurso de forma 
significativa ao daquela família: o filho mais velho, Hakin, o único a aprender o árabe e que também irá 
se distanciar de todos, ao mudar-se para o sul; o alemão Dorner, amigo da família e fotógrafo; o marido 
de Emelie, recuperado, mesmo depois de morto, através da memória de Dorner, e Hindié Conceição, 
amiga sempre presente, a partilhar com a libanesa a solidão da velhice. Muitas vozes a compor um 
mosaico, nem sempre ordenado, nem sempre claro naquilo que revela, mas sobretudo rico em pequenos 
detalhes de extrema significação. Não podemos esquecer, contudo, um outro elemento significativo na 
construção dessa escrita: ela também se quer um diálogo, estabelecido com o irmão distante, na busca de 
compartilhar o que, para a narradora, é um regresso ao mais íntimo, um regresso ao seu destino e daqueles 
que, com ela, habitaram sua cidade natal: 
 

Não esqueci meu caderno de diário, e, na última hora, decidi trazer o gravador, fitas e todas 
as tuas cartas. Na última, ao saber que vinha para Manaus, pedias para que eu anotasse tudo 
o que fosse possível [...] 
[...] Gravei várias fitas, enchi de anotações uma dezena de cadernos, mas fui incapaz de 
ordenar coisa com coisa. Confesso que as tentativas foram inúmeras e todas exaustivas, mas 
ao final de cada passagem, de cada depoimento, tudo se embaralhava em desconexas 
constelações de episódios, rumores de todos os cantos, fatos medíocres, datas e dados em 
abundância. Quando conseguia organizar os epis ódios em desordem ou encadear vozes, 
então surgia uma lacuna onde habitavam o esquecimento e a hesitação: um espaço morto 
que minava a seqüência de idéias. (HATOUM, 2001: 165) 

 

Como vemos, esse relato à deriva, consciente de suas lacunas, é um relato que aponta para a 
memória e para a cidade - tempo e espaço - como elementos entrelaçados, construindo-se um a partir do 
outro, em uma complexa viagem "onde - no dizer de Davi Arrigucci Jr. (apud HATOUN, 2001: orelha) - 
o destino do indivíduo se enlaça ao do grupo familiar na busca de si mesmo e do outro". A viagem da 
memória, contudo, aponta também para a experiência concreta daqueles que, emigrantes ou seus 
descendentes, vivenciam em Manaus um espaço de fronteira em que, para além do confronto entre a 
cidade a floresta, percebemos a confluência de diversas línguas e de práticas que colocam em diálogo 
culturas distintas. São inúmeros os exemplos que dão conta desses diálogos: a religiosidade cristã de 
Emelie a conviver com a do marido Muçulmano; a freqüência, em sua casa, de vizinhos das mais diversas 
nacionalidades; a mistura de aromas e sabores que detectamos no universo narrado: ao lado do odor de 
fumo produzido pelo narguilé e do aroma do hortelã, temos a referência ao cheiro do jasmim e das frutas 
tropicais. Cabe aqui, porém, enfatizar dois deles: o primeiro se refere ao encontro de Hakim com a árabe, 
quando vemos aguçar-se a sua consciência de habitar um espaço múltiplo, repleto de referências outras 
que aos poucos se revelam. São dele as palavras: 
 

Desde então, cresceu em mim um fascínio, uma curiosidade desmesurada pelas três linhas 
rabiscadas por Emilie e pela voz de meu pai. Já estava me habituando àquela fal estranha, 
mas por algum tempo pensei tratar-se de uma linguagem só falada pelos mais idosos; ou 
seja, pensava que os adultos não falavam como as crianças. Aos poucos me dei conta de 
que eles gesticulavam mais ao falar naquele idioma, e houve casos em que intuí idéias 
através de gestos. (HATOUN, 2001: p.49) 

 

Ou ainda: 
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Desde pequeno convivi com um idioma na escola e nas ruas da cidade, e com outro na 
Parisiense. E às vezes tinha a impressão de viver vidas distintas. Sabia que tinha sido eleito 
o interlocutor número um entre os filhos de Emilie: por Ter vindo ao mundo antes que os 
outros? Por encontrar-me ainda muito próximo às suas lembranças, ao seu mundo ancestral 
onde tudo ou quase tudo girava ao redor de Trípoli, das montanhas, dos cedros, das 
figueiras e parreiras, dos carneiros, Junieh e Ebrin? (HATOUN, 2001: p.52) 

 

É através do contato com as duas línguas que Hakin aguça a sua percepção de habitar um 
universo familiar marcado pela pluralidade. Nele, não encontramos apenas falares que se multiplicam ou 
religiões a se manifestarem como espaço de enfrentamento e, ao mesmo tempo, de convivência. Há 
também ali, mesmo quando percebemos a afirmação de inúmeras tradições, um trânsito pelo diverso que 
permitirá a Amelie dialogar com a floresta e com suas tradições, mesmo sem nunca lá ter estado. É o caso 
da relação que estabelece com Lobato Naturidade, também conhecido por Tacumã, o índio responsável 
por encontrar o corpo de seu irmão morto e apelidado por Dorner de o "Príncipe da Magia Branca". São, 
mais uma vez, as palavras de Hakin a nos dizer que: "Emilie tratava-o com um respeito que aspirava à 
veneração; raramente aparecia em casa, mas bastava pisar na soleira da porta para que toda a vizinhança 
se inteirasse de que na família havia um doente." (HATOUN, 2001: p.93). Compreendendo os mistérios 
que circundam a cidade, transformando, mesmo, seu quintal em parte da floresta que só vislumbrou, esta 
mulher libanesa só conhecida por nós através de outros olhares - e olhares nem sempre capazes de 
desvelar seus segredos - nos remete, mais uma vez, às dúvidas encetadas por Stuart Hall ao perceber a 
dificuldade de definir a identidade em termos de unidade e de indivisibilidade. Povoada por inúmeras 
faces, como o romance que a apresenta, parece nos convidar a novas reflexões sobre as fronteiras 
múltiplas em que também habitamos, estejamos em Nova York, Manaus ou mesmo aqui, ao trazermos à 
baila o estrangeiro que existe dentro de cada um de nós, brasileiros. 
 

RESUMO: É necessário compreender o caráter altamente complexo e, às vezes contraditório que envolve 
as questões referentes ao que poderíamos denominar como "fronteira cultural". Venho propor, portanto, 
uma reflexão sobre determinadas características presentes em textos contemporâneos de cunho literário 
que, ao investirem na diluição de processos canônicos de identificação, revelam a tentativa de perceber as 
múltiplas falências de um sistema identitário de caráter unívoco e apontam para a necessidade constante 
de reagenciamento de conceitos e fórmulas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: fronteira; globalização; ficção contemporânea. 
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Desmundo, da escritora brasileira Ana Miranda, e Tiara , da angolana Filomena Embaló, 

são romances contemporâneos que enfocam, em diferentes momentos históricos e em lugares distantes, as 
experiências de duas mulheres marcadas pela condição do exílio. O primeiro, Desmundo, recua até o 
período inicial da colonização brasileira, no século XVI; o segundo, Tiara , relata os acontecimentos 
ligados ao processo de descolonização de dois países africanos, nomeados ficticiamente no texto como 
Porto Belo e Muriti. Tais países enfrentam situações distintas em relação à descolonização: Porto Belo é 
um país em guerra civil pós-independência, enquanto o Muriti é, na primeira parte da narrativa,ainda uma 
colônia, em luta pela independência. Ambos guardam analogia com os processos históricos vividos por 
países reais, especialmente como Angola e Guiné-Bissau.  

Percebemos assim, já de início, que nos defrontamos com a questão colonial em suas duas 
pontas: o nascimento do projeto colonial através da iniciativa portuguesa no período de sua expansão 
ultramarina, e o esgotamento deste projeto no século XX, quando se forjam as lutas pela emancipação dos 
últimos territórios ainda dependentes, em solo africano. 

Desmundo inicia com uma carta enviada a El-Rei D.João, datada de 1552, e assinada por 
Manuel da Nóbrega, em que se pede veementemente que sejam enviadas mulheres brancas às terras 
brasileiras, para que os homens, sós e famintos de afeto, que povoam a terra, possam casar, e assim, viver 
“em serviço de Nosso Senhor, apartados dos pecados em que agora vivem”. Sobre os pecados a que se 
referia o religioso português, fartamente sabemos através de relatos, desde a carta de um Pero Vaz de 
Caminha fascinado pelo corpo das indígenas:  

 

Uma daquelas moças estava toda tinta, de baixo acima, daquela tintura, a qual, na verdade, 
era tão bem feita e tão redonda; e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que a 
muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, faria vergonha, por não terem a sua 
como ela.1  
 

Não era empresa comum que um grupo de mulheres fosse naquele tempo embarcado em 
tamanha aventura, rumo a terra desconhecida, povoada por homens brancos sozinhos e habitada por 
índios e índias pagãos e desnudos. No texto de Ana Miranda, são órfãs as mulheres brancas que El-Rei 
envia ao Brasil, atendendo ao pedido de Manuel da Nóbrega. Órfãs enviadas ao casamento com 
portugueses que andam a viver em pecado, acasalados com as naturais. Órfãs: ninguém por si, exceto o 
Estado, que as envia, do Velho Mundo, numa viagem sem volta, rumo ao desmundo. 

Dentre as órfãs se encontra Oribela, protagonista do romance, que é quem vai nos narrar 
sua experiência de exílio. Exílio vivenciado como desterritorialização, perda, mas também como 
exclusão, ou seja, como condição de quem perde pouco porque quase nada tem a perder.  Porque o que 
marca em primeiro lugar a condição das moças órfãs que desembarcam na terra nova é a ausência de todo 
direito, de qualquer posse ou vontade sua: 

 

Angústia, paixão, merencória, suor, arre lá, uxte mo rena, darmos nossa mão e se gabarem 
de nós, nosso corpo emagrecido, em mau estado, nossa alma tinhosa perdida em labirintos, 

                                                 
1 In: LEMOS, José Augusto Guimarães de (org.). Cronistas e viajantes.  São Paulo: Abril Educação, 
1982.   
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a armar pelejas pelas bocas e pelos ouvidos, nossas unhas sujas, carnes para serem gastadas, 
umas tristezas escondidas, ciúmes e invejas, enganos, este era o nosso enxoval.2 
 

Se em Desmundo a condição do exílio de certo modo prolonga uma exclusão impregnada 
desde sempre na pele das órfãs expatriadas, em Tiara , o exílio é vivenciado pela protagonista como perda 
radical de direitos. Tiara é uma jovem pertencente a uma família de posses num país africano dizimado 
pela guerra civil, que se segue à sua independência. Lutas fratricidas por motivos raciais tornam 
impossível a permanência de sua família em Porto Belo, seu país natal. 

Em “Reflexões sobre o exílio”, Edward Said observa que, “embora seja verdade que toda 
pessoa impedida de voltar para casa é um exilado, é possível fazer algumas distinções entre exilados, 
refugiados, expatriados e imigrados”. Segundo Said, o refugiado, sendo “uma criação do Estado do século 
XX”, torna-se uma questão política: “ela sugere grandes rebanhos de gente inocente e desnorteada que 
precisa de ajuda internacional urgente, ao passo que o termo ‘exilado’, creio eu, traz consigo um toque de 
solidão e espiritualidade”.3  

Tiara e sua família, antes poderosa e rica, deixam seu país em direção a Terra Branca, nome 
ficcional do país europeu que os acolhe como refugiados. O nome do país, aliás, é significativo, já que o 
branco associado à terra nos remete à questão de raça- o povo branco que acolhe e protege a família 
mestiça do desvario promovido pelo ódio racial e político – e traz também a conotação da paz desejada 
pelos que fogem da guerra. Na paz encontrada no velho mundo, ordeiro e acolhedor, não há nenhuma 
alusão ao fato de que o horror das guerras travadas no solo africano de algum modo se gesta no seio 
mesmo do civilizado poder das grandes nações.   

Em Terra Branca a família vive confortavelmente, embora para sempre marcada pela perda 
representada pelo exílio. Tiara estuda, forma-se, torna-se adulta, apaixona-se. E é por amor que vai 
construir seu segundo exílio, desta vez para viver com o homem com quem se casa, um jovem 
comprometido com a luta pela libertação do Muriti, país africano de onde se origina. Kenum – este o 
nome do jovem – é um revolucionário, sua vida é dedicada à emancipação de seu país, e Tiara, que antes 
de conhecê-lo já se envolvera com sua causa, não hesita em deixar mais uma vez tudo que tem – ou tudo 
que lhe restou, na condição de refugiada – para viver intensamente a luta protagonizada por seu marido. 
Sua nova vida é cheia de riscos, mas para o exilado, como diz Said, nada é seguro. Menos ainda em 
tempos de guerra. 

Se Said traça uma sutil diferença entre refugiados e exilados, ao afirmar o caráter político 
da condição do refugiado, em contraponto ao que ele descreve como “um toque de solidão e 
espiritualidade” na experiência do exílio, eis aí, talvez, o ponto em que se tocam experiências tão 
distantes como a de Oribela e Tiara. Em ambas, o exílio é vivenciado como deslocamento político e 
também como condição subjetiva. Por detrás do empenho guerreiro com que Tiara vai se dedicar á luta do 
Muriti- a mesma garra que ela colocou em sua formação em Terra Branca – permanece um contínuo 
sentimento de solidão que vai marcar, até o desfecho, todos os passos de seu destino. E Oribela expressa 
em cada fala sua a melancolia de quem se sabe exilada, não apenas na terra estranha, mas no lugar, ou no 
não-lugar social que lhe foi reservado na vida. Através das palavras de Said, entendemos sua condição de 
órfã como experiência histórica e subjetiva de exílio: “(...) os exilados são sempre excêntricos que sentem 
sua diferença (...) como um tipo de orfandade”.4 

Essa orfandade é sentida por Oribela na carne, já que em seu corpo ela experimenta todo o 
peso da violência imposta às mulheres dentro e fora do casamento. Pouca diferença há de fato entre a 
sexualidade praticada pelos homens com as naturais com que se deitam livremente, ou com as esposas 
brancas encomendadas à Corte. É como mercadoria que Oribela se descreve ao desembarcar na nova 
terra, sob o olhar atento dos homens portugueses:  

 

(...) os homens seus olhos lançavam, fôramos cargas de azêmola, boceta de marmelada, 
alguidar de mel sendo eles pontas de arnelas, canas agudas, flechas de arcos, espadas de 
pau tostado, lanças de arremesso, ferrões, açoites, feros animais, uma cutilada, uma 
estocada, tomando a cosso para nos possuir, o que lhes nascia de sua cobiça.5  
 

                                                 
2 MIRANDA, Ana. Desmundo.  São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  p. 24.  
3 SAID, Edward.  “Reflexões sobre o exílio”. In: ___.  Reflexões sobre o exílio e outros ensaios.  São 
Paulo: Companhia das letras, 2003.  p. 54. 
4 SAID, Edward. Op. cit., p. 55. 
5 MIRANDA, Ana. Op. Cit., p. 25. 
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Enquanto Oribela se percebe como uma mercadoria a mais trazida do reino, um pacote 
lançado no porto à cobiça dos olhos masculinos, ou “nada mais do que um saco em que se fazem 
crianças”6, como ela mesma diz, a relação homem/mulher é simbolizada em sua fala pela contundência 
fálica da ação masculina, ostensivamente agressiva, composta de pontas, flechas, espadas, lanças, açoites, 
cutiladas, estocadas. Relação que se completa no casamento, descrita como um contrato cheio de 
implícitas regras, cruamente descritas pela Velha, personagem encarregada do cuidado das órfãs em seu 
translado ao Brasil:  

 

Ora ouvi, filhas minhas. Aquela que chamar de vadio seu homem deve jurar que o disse em 
um acesso de cólera, nunca mais deixar os cabelos soltos, mas atados, seja em turvante, seja 
trançado, não morder o beiço, que é sinal de cólera, nem fungar com força, que é 
desconfiança, nem afilar o nariz, que é desdém e nem encher as bochechas de vento como a 
si dando realeza, nem alevantar os ombros com indiferença e nem olhar para o céu que é 
recordação, nem punho cerrado, que ameaça.  Tampouco a mão torcer, que é despeito. Nem 
pá pá pá nem lari lará. (...) não pedir favores nem pôr os olhos no vizinho nem o corpo na 
cama de outro, tem o esposo direito de acusar, para provar inocência a esposa deve lavrar a 
mão num ferro de arado em brasa. Açoite e língua furada àquela que arrenegar. 7 
 

Na pregação da Velha, encontramos a violência praticada contra as mulheres dentro do 
casamento, ora vivenciada através de regras aprisionantes, que arrancam da protagonista o lamento, “Ora 
hei, hei, não é melhor morrer a ferro que viver com tantas cautelas?”8, ora revivendo anacrônicas e 
bárbaras práticas medievais,  como o ato de provar inocência através do juramento sobre  ferro em brasa.  

Desmundo se mostra assim, sob a perspectiva da experiência feminina, como uma espécie 
de “contra-visão do paraíso”, ou seja, desconstrói, através das experiências de violência, desamparo e 
desigualdade narradas por Oribela, a visão paradisíaca do novo mundo, matéria farta de relatos de 
cronistas da época, bem como de estudos posteriores da cultura brasileira, dentre os quais se encontra o de 
Sérgio Buarque de Holanda. O desmundo, portanto, é também desmando, ou é a outra face do paraíso 
americano, a que exclui boa parte daqueles ou daquelas a quem supostamente acolhe. Interessante 
observar, como já o fizeram algumas estudiosas, a familiaridade que se estabelece entre a condição do 
exílio vivenciado como subalternidade – e aqui o próprio continente se situa, em sua relação subalterna 
com a metrópole – e a experiência das mulheres. Sobre isso, Amy Kaminsky considera que “o exílio é 
uma forma particular de presença-em-ausência, cujo jogo complexo de oposições aparentes sinaliza uma 
intersecção entre a América Latina e a experiência feminina, ao menos porque, embora ambas as 
condições sejam consideradas desviantes, exílio e feminilidade ambos ocorrem com impressionante 
freqüência, seguidamente no mesmo lugar”.9 

O casamento, em Tiara , representa evidentemente um outro pacto entre o homem e a 
mulher. Tiara é uma jovem intelectual do século XX, e o projeto de emancipação, individual e coletiva, é 
parte significativa de sua vida. Assim seu casamento pretende ser – e consegue sê-lo, até se defrontar com 
seus limites -  uma relação igualitária. Contudo, ainda que emancipada, é a partir de sua condição, 
primeiro de filha e depois de esposa, – ou seja, moldada pelos papéis de gênero que desempenha - que 
Tiara efetua os deslocamentos a que se sujeita, e que configuram sua experiência de exílio.  

Se Oribela enfrenta um sistema que brutalmente se impõe sobre seu próprio corpo, através 
da violência sexual, moral, das agressões físicas, do aprisionamento, do estupro, Tiara vai se defrontar no 
Muriti, ao se engajar na tarefa de reconstrução do país após a conquista de sua independência, com uma 
tradição cultural que entra em conflito com a sua própria história. É assim, por exemplo, que ela vai ser 
repreendida pelos membros do partido ao propor às mulheres a quem alfabetiza o debate em torno da 
excisão, prática ainda comum, de mutilação imposta ao corpo da mulher, mesmo após a descolonização. 
É interessante observar como convivem, de forma conflituosa na narrativa, práticas e um ideário 
modernos junto a hábitos tradicionais como a excisão, quase todos eles impregnados de uma cultura 
patriarcal e tribal. O episódio em torno do debate sobre a excisão, por exemplo, é motivo de confronto de 
diferentes posições sobre o tema. Prevalece na narrativa a visão “civilizada” de Tiara, que a partir de uma 

                                                 
6 Idem, p. 24. 
7  Idem, p. 67. 
8  Idem. 
9 KAMINSKY, Amy K. apud CAMPOS, Maria Consuelo Cunha.  De Frankenstein ao transgênero: 
modernidades, trânsitos, gêneros. Rio de Janeiro: Agora da Ilha, 2001.  p. 97. A tradução da citação é 
minha. 
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posição de visível superioridade, ensina às mulheres trabalhadoras do Muriti os males contra elas 
praticados por sua cultura:  

 

Não sei se já te informaste sobre as conseqüências da excisão. Não deixa só seqüelas físicas 
e psíquicas, mas também destrói a vida de inúmeras mulheres, que tornando-se estéreis, por 
causa desse acto, são repudiadas pelos maridos, por não poderem procriar.10 
 

Sem discutir o mérito ou a plausibilidade de seus argumentos, o que chama atenção em seu 
discurso é uma certa postura que algumas estudiosas como Ella Shohat consideram “uma narrativa 
feminista eurocêntrica”, ou seja, “uma narrativa difusionista iluminista”, com sede, evidentemente na 
Europa e nos Estados Unidos, “que só consegue ver o feminismo no interior do projeto de modernidade”.  
Nessa narrativa universalizadora etapista, segundo Shohat, “as feministas do ‘terceiro mundo’/ do mundo 
‘subdesenvolvido’ só podem repetir a marcha do progresso como articulada por um feminismo 
monocultural”.11  

Assim, por um lado, Tiara se dirige às mulheres do Muriti com uma certa arrogância 
eurocêntrica, por outro lado, é vítima da intransigência partidária, que recrimina sua atitude, não apenas 
por seu potencial contestador, que ameaça ir além dos limites de transformação pretendidos pelos 
revolucionários, mas também por sua condição de mulher estrangeira. E aqui a questão do gênero e da 
etnia falam muito alto. Nem mesmo de seu marido Tiara consegue apoio quando repreendida pelos 
companheiros do partido: 

 

Tens que tomar cuidado com o que fazes, Tiara. – Aconselhou o marido. –As pessoas de cá 
são muito suscetíveis... 
Mas Kenum, o que fiz de mal? Não critiquei costume nenhum! O que fiz foi gerar um 
debate à volta de uma prática, que, por sinal, é degradante para a mulher. (...) 
Tens razão, querida, mas vindo de ti, torna-se suspeito por não seres de cá. As pessoas 
pensam que desprezas os seus costumes. Há certas coisas que deves evitar... (...) 
- Queres dizer que devo fingir que não vejo as coisas? 12 
 

É a partir de situações como esta, que Tiara vai consolidar lentamente a consciência de sua 
condição de exílio, como solidão irreparável, fruto de um longo caminho de desilusões. Com o Partido, o 
projeto revolucionário, os companheiros, o casamento e, enfim, com o próprio marido.  Quando seus 
últimos sonhos se desfazem, o sonho do retorno à pátria e o sonho de um casamento feliz, Tiara 
experimenta na pele a crise de todas as utopias. O projeto revolucionário ficou para trás, perdido nos 
sonhos partilhados pelos jovens ao lado dos quais lutou; seu Porto Belo natal foi destruído pela guerra 
civil; seus companheiros de luta viraram cobiçosos e por vezes corruptos administradores. Enfim, o 
sonho, para Tiara, acabou. Mas o mais duro golpe – e o mais irônico também, para a mulher esclarecida e 
libertária que é-, Tiara recebe do próprio marido. E mais uma vez se inscreve em sua pele, como 
experiência marcadamente de gênero e de raça, a desilusão que enfrenta. Pois é por não ter filhos, por ser 
estéril, por ser estrangeira e mestiça, que ela é repudiada pela família do marido. A chance de gerar um 
filho, condição essencial para atender às exigências das tradições seculares que regem o casamento na 
aldeia de seu marido, ela viu desaparecer de sua vida por ação da guerra: após um bombardeio, Tiara, 
atingida, tornou-se estéril. A declaração do membro mais velho do Senda não deixa dúvidas sobre a 
ameaça representada pela personagem à tradição da aldeia: “A nossa tradição exige que o herdeiro do 
poder preserve a pureza do sangue do nosso clã, casando-se com uma filha do Senda. Tu quebraste essa 
tradição (...)”13.  

Pressionado pela família, após longo período de confronto com a mãe, Kenum acaba por 
constituir um segundo casamento, de que nasce um filho, às escondidas, evidentemente, de Tiara, mas em 
absoluta concordância com a tradição tribal a que pertence, a qual aprova a poligamia, defende a pureza 
racial, rechaçando portanto a  mestiçagem representada por Tiara, e condiciona o casamento à procriação. 

                                                 
10 EMBALÓ, Filomena. Tiara.  Lisboa: Instituto Camões, 1999.  p. 196. 
11 MALUF, Sônia W. e COSTA, Cláudia de Lima. “Feminismo fora do centro: entrevista com Ella 
Shohat”.  Revista Estudos Feministas, vol. 9, n° 1, 2001.  p. 159. 
12 EMBALÓ, Filomena.  Op. Cit., p. 196-197.  
13 Idem, p. 191. 
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A descoberta deste ato de submissão do marido à tradição tribal e familiar, como um gesto de traição ao 
pacto estabelecido entre ambos, representa o último elo rompido entre Tiara e seus projetos utópicos. A 
partir de então, seu destino se abre como um grande vazio, espaço de solidão e de possibilidades.   

Para Oribela, gênero e raça parecem atuar em sua experiência em sentidos opostos. Por ser 
branca, é abençoada pelo casamento que lhe confere lugar social, arremedo de cidadania:  

 

Que ajuntassem os da mão direita com as da mão esquerda, fossem em suas vidas, jaezados 
de caridade, pasmados da majestade do matrimônio divino. A fazer filhos abençoados de 
alvura na pele”14.  
 

O que se depreende desta citação é a subordinação do gênero à raça, ou seja, o parir filhos, 
função principal da mulher dentro do casamento, se justifica e valoriza a partir do fato de que tais filhos 
nascerão brancos. Mas é somente quando Oribela, deixada só pelo marido que se ausenta para guerrear, se 
relaciona com a indígena Temericô, estabelecendo com ela uma profunda aliança, baseada em trocas de 
pequenas ninharias, histórias, lembranças, linguagem,  que  ela vivencia, pela primeira vez, sua condição 
de mulher como experiência prazerosa. Na comunhão vivida com alguém que lhe é a princípio 
profundamente desigual, a partir de todas as distâncias impostas pela raça, pela cultura, pela religião, 
Oribela se descobre vivendo a cumplicidade de iguais: 

 

Tinha feitas para mim umas ervas de acalmar, de beber a fumaça. Aprendi os fumos de 
naturais, que me deixavam pasmada e sonhadora, sem ver o correr dos dias, o parar das 
noites (...) E trouxe Temericô uma ave que nem era de gaiola e nem de avoar, ficava em 
nossos dedos, bicando o bico de leve (...) Aprendi a me desnudar, no quarto, após o banho, 
que havia um frescor sobre a pele e se entranhando nela, uma luva de vento, um véu de 
seda fria, que a roupagem abafava e incendiava. E ria ela. E ria. Bom era viver numa casa 
sem homem a ordenar.15 
 

Ao se despir Oribela de suas pesadas roupas européias, corporifica a transformação que se 
opera em sua identidade, a partir da aliança estabelecida com Temericô. Não por acaso, o capítulo que 
trata desta amizade se intitula “Desmundo”. E aqui o desmundo não é mais desmando, não se associa 
mais tão somente à barbárie de uma civilização construída a partir da violência e do sangue, mas é indício 
de um uma outra ordem, o avesso da civilização, a contra-face da modernidade européia, simbolizada 
pela casa sem homem a ordenar, onde as mulheres, branca e indígena, acham bom viver. Laços 
horizontais se estendem, enredando a partir de uma outra lógica, não vertical, aquelas que se encontram 
nas margens da ordem colonial. 

É também dentro desse mesmo movimento, de construção de uma rede invisível a envolver 
e unir os desiguais que vivenciam semelhantes condições de exclusão e subalternidade, que Oribela, 
depois do convívio com Temericô, se encontra com o mouro. Fugindo de sua casa e de seu marido, 
Oribela se esconde sob o abrigo deste estranho personagem. Conhecemos bem, especialmente depois do 
alentado estudo de Edward Said, os recursos discursivos através dos quais o pensamento europeu 
constituiu sua própria identidade através da negação da identidade do outro, o não-europeu, e 
especialmente o não-ocidental. O apogeu do discurso orientalista é comentado por Said como um 
conjunto de afirmações que situam, de um lado, os ocidentais, e “do outro, os orientais -árabes; os 
primeiros são (sem nenhuma ordem em especial) racionais, pacíficos, liberais, lógicos, capazes de ter 
valores reais, sem desconfiança natural; os últimos não são nada disso”16. Em Desmundo, a primeira 
referência ao mouro reafirma seu estigma:  

 

Um do povo gritou. Bentafufa! O homem tirou sua espada e toda a gente com muito temor 
se calou. Não contestou ele de ser mouro ou de não ser, de modo que provava ser, embora 
não fosse de cor maura nem levasse lua vermelha no ombro,  que diziam ter os mouros 
corrido fora acorrentados aos judeus para não se tornarem cristãos agarrados pelos cabelos 

                                                 
14 MIRANDA, Ana.  Op. Cit., p. 73. 
15 Idem, p. 126. 
16 SAID, Edward. Orientalismo . São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  p. 59.   
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e se os não havia mais no reino era que estavam batizados e mouriscos ou espalhados pelas 
feitorias, aldeias e vilas deste vasto mundo levando sua maldição de muçulmano, 
convertidos por mafamede, cegos e bestiais, pondo sua crença em ser a virtude o deleite da 
carne, a vingança contra os inimigos, a valentia e ter cada homem muitas mulheres entre 
esposas, amantes, varredeiras, escravas e embostadoras.17 
 

O encontro com o mouro produz em Oribela  puro encantamento. A narradora nos fala da 
ambigüidade de sentidos a que o encantamento conduz, já que se sabe que o mouro é figura maldita, 
temida, considerada cúmplice do próprio demônio na cultura ocidental e, particularmente, ibérica.  O 
encanto assim pode estar ligado ao poder do maligno, ao desvio, ao perigo, à danação.  Mas também se 
liga muito intimamente à paixão e aos poderes que ela exerce sobre o corpo e alma. Essa ambigüidade de 
sentidos se inscreve no momento de (quase) concretização do ato amoroso entre os dois: 

 

Mas assim o vi. Era tal, que atraiu tudo que há em mim e lhe fui sentir a boca, ele despertou 
e me tomou em seus braços num desatino e grandíssimo ímpeto, correndo com as mãos 
pelo meu corpo, dizendo suas falas de amante (...) famintos afagos (...) fino punhal frio 
arrastando em toda a pele, a querer sentir que ele se fazia em mim (...) inferno glorioso 
tirado do meu corpo (...) minha perdição e minha alma indo à luz, portas se abrindo, minha 
boca bem aventurada, ele um todo-poderoso a me desfalecer, demandar, huhá, hio hio, digo 
que sim, re-si, eia, sus, lago dos cães, hua, hua, ala, ala, saca saca, hão, hão, mas ele disse 
que não, e foi dizendo que não e não, que ia causar um grandíssimo mal, tamalavez, ieramá 
muitieramá, se vos eu arrebatar, de maneira que estando ele sobre mim vi entre seus cabelos 
os chifres, endureci a seus suspiros e me desfiz do encantamento.18   
 

O cântico de prazer entoado por Oribela parece afirmar que o Oriente também é ali, em seu 
corpo, ou em qualquer canto do mundo esquecido pelo reino. Enquanto ela se entrega ao clima de 
encantamento provocado pela paixão, que culminará num desfecho ambíguo e também mágico (já que  
sugere ao leitor tanto a possibilidade da mo rte do mouro, como a de sua sobrevivência, para salvar 
Oribela e o filho por ela gerado), para Tiara, a perda do encantamento, ou de qualquer ilusão, será um 
passo decisivo em sua aprendizagem. 

 Maria Consuelo Cunha Campos analisa, no ensaio intitulado “Memória e exílio”, o 
depoimento da brasileira Edyla Mangabeira Unger sobre suas experiências como mulher três vezes 
exilada do país. O modo como ela descreve sua experiência subjetiva se torna exemplar para pensarmos a 
condição do exílio na vida de muitas outras pessoas, e particularmente, de nossa personagem. Eis como 
Consuelo apresenta a metáfora construída por Edyla: 

 

A experiência paradigmática de uma biscoiteira de cristal lapidado, quebrada 
acidentalmente, é o emblema de sua própria vida, como relata, com os cacos varridos para 
um canto, refletindo vários sóis, ‘transformando um desastre no esplendor que quase me 
cegava. Com aqueles pedaços de vida – de uma vida constantemente estraçalhada – talvez a 
gente conseguisse também inventar um milagre parecido’. 19 
 

Deslocando a metáfora em direção a Tiara, podemos dizer que, a partir dos cacos de sua 
vida estraçalhada pelo duplo exílio e por muitos sonhos desfeitos, ela se dispõe a construir um mosaico 
que apontará para uma nova vida. Tiara retorna à primeira vila em que residiu quando chegou a Muriti. 
Contudo seu retorno não representa um gesto de nostalgia, mas tão somente uma busca de valores, 
renovados e íntegros, tais como os sonhos da revolução, agora distante, de que tomou parte. Na verdade, 
não tem muitas escolhas: seu país de origem está desfigurado pela guerra, e à Terra Branca, onde sua 
família permaneceu, jamais se sentiu pertencer. Paradoxalmente, a ausência de escolhas lhe abre 
múltiplas possibilidades, as escolhas todas possíveis àqueles que tudo perderam, e por isso mesmo nada 
mais têm a perder. Quando um amigo lhe pergunta se ela se sente, afinal, uma muritiana, Tiara responde: 

                                                 
17 Idem, p. 29. 
18 Idem, p. 179. 
19 CAMPOS, Maria Consuelo Cunha. Op. Cit., p. 90. 
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É-me difícil responder à tua pergunta... cheguei a sentir-me muritiana. Acho que me 
identifiquei bastante com o país, para senti-lo... Porém, há coisas que aconteceram comigo 
e que me fizeram ver que o facto de te sentires algo, não é suficiente para sê-lo, porque não 
o és, perante os olhos dos outros. 
Isso afectou-me durante muito tempo. Mas depois do meu regresso de Porto belo e de me 
ter sentido estranha no meu país de origem, encaro as coisas de outra forma. Não preciso 
mais de saber se me sinto muritiana ou portobelense. Sou o que sou: o resultado da minha 
caminhada neste mundo, com tudo aquilo que assimilei, um ser sem fronteiras, evoluindo 
num mundo por vezes hostil, mas certamente destinado a ser povoado, num futuro, mais ou 
menos próximo, por seres universais... 20 
 

Ao enunciar: “sou o que sou”, Tiara afirma enfaticamente sua identidade, ainda que 
traduzida a partir do exílio. Dizer “sou o que sou” é o mesmo que dizer, simplesmente, “sou”. E ser, 
apenas, constitui já em si muito mais do que uma Oribela poderia reivindicar. Ela, contudo,  ao se ligar 
aos seus iguais -desiguais, o mouro e a indígena Temericô, colocando lado a lado, em contraponto, a sua 
experiência e a deles, ousou desejar. A utopia, portanto, se inventa na experiência de cada uma das 
personagens. Oribela a desejar simplesmente ser; Tiara, a sonhar com um mundo sem barreiras 
geográficas ou ideológicas. 

Perdidas suas referências mais caras, como a idéia de um país para onde retornar, e o sonho 
do convívio fraterno com o povo  muritiano, Tiara se considera um ser sem fronteiras, uma cidadã do 
mundo. Exatamente como se define Edyla Mangabeira Unger, a si e às suas companheiras de geração: 
“Decidimos que o próprio mundo era o melhor lugar do mundo”21.   

Assim o exílio, experiência de dor e solidão irreparáveis, de marginalidade e exclusão, pode 
também vir a ser um lugar de aprendizagem. Said utiliza a bela citação do monge saxão do século XII, 
Hugo de Saint Victor, para comentar a força desestabilizadora – e por isso mesmo, dolorosamente 
fecunda - do exílio: 

 

O homem que acha doce seu torrão natal ainda é um iniciante fraco; aquele para quem todo 
solo é sua terra natal já é forte; mas perfeito é aquele para quem o mundo inteiro é uma 
terra estrangeira. A alma frágil fixou seu amor em um ponto do mundo; o homem forte 
estendeu seu amor para todos os lugares; o homem perfeito extinguiu isso. 22 
 

O mundo inteiro como terra estrangeira, este o aprendizado que a condição do exílio 
oferece a Tiara. Já para as órfãs que vieram ao Brasil destinadas ao casamento, o mundo sempre foi 
estrangeiro. O exílio está, pois em toda parte, e começa dentro de cada um. E se não termina, porque a 
experiência do exílio é “nômade, descentrada, contrapontística”, e assim que a ela nos acostumamos, ela 
“entra em erupção novamente”23, para personagens como Tiara e Oribela, certamente a dor do exílio se 
atenua  quando decidem que o mundo é o melhor lugar do mundo. Ou que o melhor lugar, construído pela 
recusa em abdicar do sonho e do desejo, talvez não seja o mundo, mas o desmundo. 

 

RESUMO: Ana Miranda e Filomena Embaló constroem, em seus romances Desmundo e Tiara , 
personagens femininas que vivenciam, em última instância, uma semelhante condição de 
desterritorialização e exílio, em que se intersectam, de diferentes maneiras, suas experiências de gênero, 
etnia e nacionalidade. Este trabalho investiga a representação de tais experiências nos romances. 
 
PALAVRAS-CHAVE: exílio; pós-colonial; romance; gênero, etnia. 
 

 

                                                 
20 EMBALÓ, Filomena. Op. Cit., p. 217. 
21 CAMPOS, Maria Consuelo Cunha.  Op. Cit., p. 90. 
22 SAID, Edward. Op. cit., p. 58. 
23 Idem, p. 60. 



1000     COM O EXÍLIO NA PELE 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
CAMPOS, Maria Consuelo Cunha.  De Frankenstein ao transgênero: modernidades, trânsitos, gêneros. 

Rio de Janeiro: Ágora da Ilha, 2001. 
EMBALÓ, Filomena. Tiara.  Lisboa: Instituto Camões, 1999. 
LEMOS, José Augusto Guimarães de (org.). Cronistas e viajantes.  São Paulo: Abril Educação, 1982 
MALUF, Sônia W. e COSTA, Cláudia de Lima. “Feminismo fora do centro: entrevista com Ella Shohat”.  

Revista Estudos Feministas, vol. 9, n° 1, 2001.   
MIRANDA, Ana. Desmundo.  São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  
SAID, Edward. Orientalismo . São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
_____.  “Reflexões sobre o exílio”. In: ___.  Reflexões sobre o exílio e outros ensaios.  São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003. 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (1001-1006) 

 
ENCANTO E DESENCANTO NO IMPÉRIO SONHADO POR VIEIRA E PESSOA 

 
Sônia Helena de Oliveira Raymundo PITERI (Universidade Estadual Paulista) 

 
 

Apoio: FUNDUNESP 
 
 
ABSTRACT: This paper focusses on different forms of the Messianic dream construction in the image of 
the "Fifth Empire" in Vieira and Pessoa. But their perspectives do not have the same impulses: prophetic 
edification in Vieira, poetic edification in Pessoa, rhetoric work in one, work of a discursive modernity in 
the other. 
 
KEYWORDS: António Vieira; Fernando Pessoa; Fifth Empire; rhetoric work; poetic work.  
 
 

Ao se embrenhar pelos misteriosos caminhos proféticos em sua História do futuro (1806: 
148), Vieira solicita aos leitores que retirem o véu dos olhos, pois só assim poderão enxergar a luz que as 
profecias emanam e que se esconde “nos lugares escuríssimos e secretíssimos dos futuros”. 

Semelhante à irradiação da luz será a que aflora do discurso de Vieira, discurso que vai se 
espraiando, se alastrando, se expandindo, discurso metalingüisticamente demarcado pelo escritor, 
consciente do processo de construção de seu texto:  

 

[...] discurso como architecto de toda esta grande fabrica, dispondo, ordenando, ajustando, 
combinando, inferindo e accrescentando aquillo que por consequencia e razão natural se 
segue e infere dos mesmos princípios, no qual modo de fabrica se não perde a primeira 
verdade dos fundamentos, mas vae crescendo, dilatando-se e frutificando, não em diversos 
senão no mesmo corpo, como a arvore em suas raízes. (p. 150-151) 

 

Texto que manipula o leitor pelo seu poder persuasivo, que “fazia crer, fazia ver e tornava 
palpável o que parecia antes ser apenas o sopro de palavras” (SANT’ANNA, 2000: 121), discurso que vai 
revelando o aparentemente inexplicável, porque oculto nas fendas do tempo, temp o considerado pelo 
escritor barroco como grande auxiliador do entendimento profético. 

As imagens1 por ele utilizadas ilustram a profundidade de sua visão. Como diz Bosi (1998: 
27), “a concepção de tempo que sai dos escritos de Vieira é mais do que simplesmente linear [...] é 
cumulativa e ascensional, pois nela o presente traz no bojo todo o passado, enriquecendo-o com os 
achamentos do novo; este, por seu turno, espera outros e melhores acréscimos com o advento do futuro”. 

Firma, assim, Vieira (1806: 167), a “prerrogativa dos tempos”, assinalando que se os 
tempos antigos têm o privilégio da sabedoria, os modernos têm a vantagem da proximidade. E adentrando 
pelas escrituras proféticas vai ponderar que a revelação está circunscrita ao momento determinado por 
Deus, o que é imageticamente concebido pelo autor na visualização do “Mundo [como] um theatro; os 
homens, as figuras que nelle representam e a historia verdadeira de seus sucessos, uma comedia de Deus, 
traçada e disposta maravilhosamente pelas idéas de sua providencia” (p. 172).  

Entretanto, na figura desse Deus manipulador, que rege o destino dos homens, poderíamos 
ver o próprio Vieira, que maneja o seu discurso e os leitores, situando no “theatro do Mundo” (p. 36) a 
sua história do futuro, assim intitulada, conforme justifica, em virtude de ela se iniciar no tempo em que 
se escreve, relatando os sucessos futuros antes de acontecerem e descrevendo os feitos heróicos antes de 
eles adquirirem essa configuração. Explicita ainda que as glórias futuras estão destinadas à nação 
portuguesa: “Portugal será o assumpto, Portugal o centro, Portugal o theatro, Portugal, o principio e fim 
destas maravilhas, e os instrumentos prodigiosos dellas os portuguezes” (p. 47-48). E no contraponto com 

                                                 
1 “Um pigmeu sobre um gigante não póde ver mais que elle; pigmeus nos conhecemos em comparação 
daquelles gigantes que olharam antes de nós para as mesmas Escripturas; elles sem nós virão muito mais 
do que nós podemos ver sem elles; mas nós, como vivemos depois delles e sobre elles por beneficio do 
tempo, vemos hoje o que elles viram e um pouco mais. O último degrau da escada não é maior que os 
outros, antes póde ser menor; mas basta ser o último e estar em cima dos mais para que delle se possa 
alcançar o que de outros não se alcança.” (VIEIRA, 1806: 162-163) 
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as grandes navegações e conquis tas outrora realizadas, Vieira valoriza o seu descobrimento, pois revelará 
o que há de ser: prefigura um novo império, a que denomina o Quinto Império do Mundo.  

Com todo seu poder argumentativo, Vieira vai questionar a nomenclatura “mundo” 
atribuída aos outros impérios, evidenciando a inexatidão entre o significante e o seu real significado, na 
medida em que assinala o limite geográfico daqueles impérios em contraposição ao sentido de mundo por 
ele configurado. Ao condenar o uso hiperbólico do termo, justifica a real dimensão do Império que 
pretende mostrar: 

 

Tudo o que abraça o mar, tudo o que allumia o sol, tudo o que cobre e rodeia o sol, será 
sujeito a este quinto Império; não por nome ou titulo phantastico, como todos os que até 
agora se chamaram impérios do Mundo, senão por domínio e sujeição verdadeira. Todos os 
reinos se unirão em um sceptro, todas as cabeças obedeceriam a uma suprema cabeça, todas 
as coroas se rematarão em uma só diadema, e esta será a peanha da Cruz de Christo. (p. 54) 

 

Bem ao gosto de Vieira, a estrutura paralelística e a reiteração do “tudo” que se alastra pelo 
discurso vêm reforçar a amplidão, soando um tanto quanto ironicamente a repreensão feita por ele, que, 
na verdade, exagera na recorrência à hipérbole. Essa retórica do excesso, no entanto, pode ser vista como 
mais uma de suas táticas de persuasão.  

A designação de Quinto Império provém da interpretação das visões do profeta Daniel. 
Com base na profecia, Vieira avalia que a enorme pedra desprendida da montanha, responsável pela 
destruição da estátua vista em sonhos por Nabucodonosor, estátua que simbolizava os quatro impérios 
(assírio, persa, grego, romano), representaria Cristo e o seu império, ou seja, o Quinto Império, que 
surgiria em virtude da propagação do Evangelho a todos os povos, um império universal e cristão, 
subordinado ao poder espiritual do Papa e ao poder temporal de um monarca português, império que 
sucederia aos impérios da Antigüidade, instaurando uma época de paz, anunciadora do reino consumado 
de Cristo.  

Ao recuperar a profecia, Vieira resgata o sentido incutido em Ourique no que se refere ao 
destino imperial português, um indicativo da perpetuação nostálgica do sonho imperial, a nação 
imaginada, ainda na sua época. O escritor evoca também como marca profética o fato de que no ano de 
1640 Portugal se libertaria do jugo espanhol devido ao coroamento de um rei português, D. João IV. 
Essas situações são utilizadas por Vieira para assinalar a eficiência das profecias nos tempos passados e a 
sua crença de que elas assim também se manifestarão no tempo futuro. O escritor defende sua História do 
futuro  em detrimento das histórias já escritas, por ela ser mais verdadeira que todas as outras, uma vez 
que, arrazoa Vieira, um mesmo acontecimento é interpretado de forma diferenciada pelos diversos 
autores, manifestando-se, assim, a contradição. Na ânsia desmedida de provar a sua tese, Vieira, 
primeiramente, diz se fundamentar nos profetas, pois somente eles têm o conhecimento do futuro. Mas 
vai muito além, ao se equiparar e até, às vezes, se sobrepor às histórias sagradas. 

Nessa mesma linha de raciocínio, o escritor tece uma ampla discussão sobre o novo em 
relação ao antigo, realçando a importância dos novos conhecimentos e a não fixação no passado. 
Encaminha a partir daí suas justificativas (o que não deixa de ser outro ardil narrativo) de não poder 
seguir, em sua História, a interpretação fornecida pelos padres antigos em relação a determinados trechos 
da Escritura. Parte dos equívocos apontados por Vieira são provenientes do desconhecimento da 
cosmografia, o que pôde ser alterado com os descobrimentos ultramarinos dos portugueses. 

Revisando a profecia de Isaías, Vieira vai associar as grandes obras que serão realizadas por 
um homem misericordioso de que fala o profeta, no capítulo 58, com o Infante Santo, D. Henrique, por 
ter sido ele o primeiro empreendedor das conquistas portuguesas, visando propagar a fé cristã e converter 
os gentios. 

Outros textos de Isaías serão reavaliados pelo escritor barroco, que vai demonstrar como ali 
estão indiciadas referências ao Brasil e seus habitantes, e, especificamente, à província do Maranhão e sua 
gente. Mais do que o conteúdo revelado, é significativa a estruturação que Vieira dá a seu texto. É, de 
fato, um “discurso engenhoso”, expressão de António José Saraiva (1996), engenhosidade que se mostra 
no ir destecendo interpretações anteriores para ir articulando novos elos de um sistema coeso, 
milimetricamente traçado para convencer. Cada pormenor é destrinçado com o propósito de não deixa r 
brecha para qualquer outra via interpretativa. Todos os espaços são rigorosamente preenchidos pelas 
artimanhas do discurso de Vieira, discurso que concretiza para metaforizar, metaforiza para concretizar, 
minimiza para ampliar e amplia para minimizar, que dissemina e recolhe, discurso que equaciona, 
exemplifica, argumenta e contra-argumenta, ostentando, assim, sua própria técnica de exposição.  
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Outros profetas serão também trazidos pelo escritor seiscentista em sua História do futuro , 
mas a perspectiva é sempre a mesma. Sendo um hábil enxadrista do discurso, Vieira revigora a expansão 
marítima dos portugueses, uma vez que estes aparecem como o povo escolhido para dilatar o reino de 
Cristo nos diferentes cantos do mundo. 

É calcado principalmente nesse sentido evangelizador que Vieira, ele próprio um profeta, 
ele também o escolhido, ele, que sem nenhuma modéstia se investe do poder de revelar, anuncia o Quinto 
Império, a expansão do império de Cristo na terra, sendo Portugal a nação em que se concretizaria tal 
sonho. Segundo Eduardo Lourenço (1999: 99), “não há na cultura portuguesa discurso mais alucinatório e 
sublime que o de Antônio Vieira. É a síntese arrebatada mas oniricamente coerente de cinco séculos de 
vida coletiva vividos com a convicção arraigada – mas também culturalmente cultivada – de que a 
existência mesma de Portugal é da ordem não só do milagre como também da profecia”. Essa imagem 
irreal da nação portuguesa é vista criticamente por Lourenço (1991), que questiona o espírito messiânico 
que direcionou a formação do povo desde a constituição do Estado português. Embora sua atitude seja de 
reprovação, o estudioso explica que apenas sob essa perspectiva é possível compreender o profetismo de 
Portugal, para o qual Vieira colaborou imensamente. Ainda na visão do ensaísta (1999: 100), o que é mais 
original na proposta do Quinto Império de Vieira é o fato de ele “ter imaginado que a sua prova, e 
igualmente o seu centro mítico, não seria tanto o abatido Portugal como o Portugal restaurado para quem 
o jovem Brasil era já antecipada certeza de perenidade e grandeza”, uma vez que este passa a ocupar 
nesse período o espaço outrora ocupado pelo Oriente. 

A utopia do Quinto Império, o mundo português sonhado por Vieira, atravessará os tempos 
e vai se manifestar em Fernando Pessoa, mas agora sob uma outra óptica.  

No seu poema “Quinto Império”, que transcrevemos a seguir, parece ser outra a evocação, 
outro, o chamado.  

 

Vibra, clarim, cuja voz diz. 
Que outrora ergueste o grito real 
Por D. João, Mestre de Aviz, 
E Portugal! 
 
Vibra, grita aquele hausto fundo 
Com que impeliste, como um remo, 
Em El-Rei D. João Segundo 
O Império extremo! 
 
Vibra, sem lei ou com lei, 
Como aclamaste outrora em vão 
O morto que hoje é vivo – El-Rei  
D. Sebastião! 
 
Vibra chamando, e aqui convoca 
O inteiro exército fadado 
Cuja extensão os pólos toca 
Do mundo dado! 
 
Aquele exército que é feito 
Do quanto em Portugal é o mundo 
E enche este mundo vasto e estreito 
De ser profundo. 
 
Para a obra que há que prometer 
Ao nosso esforço alado em si, 
Convoco todos sem saber 
(É a Hora!) aqui! 
E outros, e outros, gente vária, 
Oculta neste mundo misto. 
Seu peito atrai, rubra e templária. 
A Cruz de Cristo. 
 
Glosam, secretos, altos montes, 

Os que, soldados da alta glória, 
Deram batalhas com um nome, 
E de cuja alma a voz da história 
Tem sede e fome. 
 
E os que, pequenos e mesquinhos, 
No ver e crer da externa sorte, 
Convoco todos sem saber 
Com vida e morte. 
 
Sim, estes, os plebeus do Império, 
Heróis sem ter para quem o ser, 
Chama-os aqui, ó som etéreo 
Que vibra a arder! 
 
E, se o futuro é já presente 
Na visão de quem saber ver, 
Convoca aqui eternamente 
Os que hão de ser! 
 
Todos, todos! A hora passa, 
O gênio colhe-a quando vai. 
Vibra! Forma outra e a mesma raça 
Da que se esvai. 
 
A todos, todos, feitos num 
Que é Portugal, sem lei nem fim, 
Convoca, e, erguendo-os um a um, 
Vibra, clarim! 
Transcende a Grécia e a sua história 
Que em nosso sangue continua! 
Deixa atrás Roma e a sua glória 
E a Igreja sua! 
 
Depois  transcende esse furor 
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Dados no idioma do Mistério –  
Soldados não, mas sacerdotes, 
Do Quinto Império. 
 
Aqui! Aqui! Todos que são 
O Portugal que é tudo em si, 
Venham do abismo ou da ilusão, 
Todos aqui! 
 
Armada intérmina surgindo, 
Sobre ondas de uma vida estranha. 
Do que por haver ou do que é vindo – 
É o mesmo: venha! 
 
Vós não soubestes o que havia  
No fundo incógnito da raça, 
Nem como a Mão, que tudo guia, 
Seus planos traça. 
 
Mas um instinto involuntário, 
Um ímpeto de Portugal, 
Encheu vosso destino vário 
De um dom fatal. 
 
De um rasgo de ir além de tudo, 
De passar para além de Deus, 
E, abandonando o Gládio e o escudo, 
Galgar os céus. 
 
Titãs de Cristo! Cavaleiros 
De uma cruzada além dos astros, 
De que esses astros, aos milheiros, 
São só os rastros. 
 
Vibra, estandarte feito som, 
No ar do mundo que há de ser. 
Nada pequeno é justo e bom. 
Vibra a vencer! 

E a todos chama ao mundo visto. 
Hereges por um Deus maior 
E um novo Cristo! 
 
Vinde aqui todos os que sois, 
Sabendo-o bem, sabendo-o mal, 
Poetas, ou Santos ou Heróis  
De Portugal. 
 
Não foi para servos que nascemos 
De Grécia ou Roma ou de ninguém. 
Tudo negamos e esquecemos: 
Fomos para além. 
 
Vibra, clarim, mais alto! Vibra! 
Grita a nossa ânsia já ciente 
Que o seu inteiro vôo libra 
De poente a oriente. 
 
Vibra, clarim! A todos chama! 
Vibra! E tu mesmo, voz a arder, 
O Portugal de Deus proclama 
Com o fazer! 
 
O Portugal feito Universo, 
Que reúne, sob amplos céus, 
O corpo anônimo e disperso 
De Osíris, Deus. 
 
O Portugal que se levanta 
Do fundo surdo do Destino, 
E, como a Grécia, obscuro canta 
Baco divino. 
 
Aquele intero Portugal, 
Que, universal perante a Cruz, 
Reza, ante a Cruz universal, 
Do Deus Jesus. 
 

 
Não mais o clamor em relação à nação portuguesa, aos seus reis, ao seu povo. O fio da 

história é rompido e um outro se tece: o da poesia. O clarim, invocado em várias estrofes do poema, é o 
instrumento de ligação (ou separação, vendo por outro ângulo) do que já foi e do que é ou será. As 
personagens da história portuguesa (estrofes 1, 2, 3) perdem seu sentido, pois as coordenadas do tempo se 
esfacelam. Aquele mundo cronologicamente consagrado não mais persiste num universo que adquire um 
outro movimento, movimento centrípeto, pois tecido no interior da linguagem poética, que tudo 
transfigura. Portanto: ao contrário de saída ou impulso para fora, ampliando os limites do espaço 
histórico-geográfico, um retorno ao espaço da linguagem, ao seu movimento intertextual. Extrapolam-se 
as amarras do tempo e do espaço, não há limites circunscritos, o que existe é a dimensão irrestrita do ser 
poético (4ª e 5ª estrofes), ser que se expande, pois é chegada “a Hora” (4º verso, 6ª estrofe). Mas, que 
Hora?  

A convocação se altera: no lugar do “clarim” até então conclamado pela voz poemática, 
esta assume (é ela agora o clarim), solicitando o empenho para a realização da obra, não aquela já 
sancionada pela história, mas a que está por ser construída, obra que se apresenta como missão a ser 
cumprida e o poeta como ser predestinado, imbuído de dom sobrenatural (estrofe 18). O clarim, outrora 
sinalizador da organização da cavalaria, é agora utilizado com propósito poético, mais um indicativo da 
negação da história passada e do mergulho no deslumbramento do “que há de ser”2.  

                                                 
2 Essa construção utilizada por Pessoa e que se repete modificada em outras estrofes (6ª e 10ª) do “Quinto 
Império”, como também, segundo assinala Lourenço (2002: 248), em vários poemas de Mensagem, é uma 
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O vibrar do clarim é intensificado à medida que as estrofes avançam, numa demonstração 
ostensiva do grito poético que retumba e impera. A repetição do apelo “Vibra, clarim” marca o ritmo do 
poema, num compasso reboante de sons, onde a repetição do fonema “i” registra ainda mais fortemente a 
intensidade aguda do clamor (“Vibra, clarim, mais alto! Vibra!” / “Grita a nossa ânsia já ciente”, estrofe 
26). O som que ressoa não é mais um sinal da expansão portuguesa, mas sim de uma “ânsia” ciente de 
seus poderes enquanto signo poético. 

Na reiteração do verso “Convoco todos sem saber” (3º verso da 6ª e 8ª estrofes), além da 
“matéria” poética a ser transmudada, não poderia estar incutido o apelo às outras vozes que atuam na 
poesia de Pessoa, seus heterônimos? Estaria incorporado na figura do poeta “o destino dum ser coletivo, 
em todo o transcurso de sua existência” (COSTA, 1971: 191), um ser que traz em si todos e nenhum, pois 
constituído de matéria difusa? 

E na tentativa de captação do tempo (“A hora passa”), tempo passível de ser apreendido 
apenas no enredamento labiríntico da linguagem, o “eu” posiciona-se e se deixa entrever: 

 

E, se o futuro é já presente 
Na visão de quem sabe ver, (1º e 2º versos, 10ª estrofe) 
 
O gênio colhe-a quando vai. (2º verso, 11ª estrofe) 
 

Nessa perspectiva do tempo, ou seja, o futuro tornado presente, o momento da revelação, 
podemos traçar um paralelo com a concepção de Vieira anteriormente referida: a possibilidade de ir além 
do que outros viram, o enxergar de forma diferenciada, um saber ver de quem está no último degrau da 
escada (VIEIRA, 1806: 162). Some-se a isso o fato de que “o tempo da profecia”, semelhante ao que 
ocorre no universo poético, “não se regula pelos imperativos da temporalidade humana. Tudo nele são 
sinais e indícios” (LOURENÇO, 1999: 99). Nesse sentido, Pessoa e Vieira profetizam. As suas visões, 
entretanto, são distintas, afinal, e novamente, a época é outra: o imp ério imaginado e barrocamente 
construído pelo escritor seiscentista adquire outras proporções em Pessoa. 

Desconfigurando a versão histórica, é outro o Portugal que se convoca, não mais a nação 
heroicizada, mas um “Portugal, sem lei nem fim” (2º verso, 12ª estrofe), vindo “do abismo ou da ilusão” 
(3º verso, 15ª estrofe). Os símbolos de outrora (“soldados”, “armada”, “gládio”, “escudo”, “estandarte”) 
perderam sua função, são desmaterializados e deslocados para um outro mundo, o do signo poético. 
Incógnita, misteriosa, desprendida do espaço e do tempo (“Do que por haver ou do que é vindo – ” / “É o 
mesmo: venha!”, estrofe 16), porque habitando uma outra esfera, a que está “além de tudo” (19ª estrofe), 
a palavra se desdobra (e também o poeta em seus vários “eus”). O palpável se desfaz, o concreto se dilui, 
os impérios de Grécia e Roma são destruídos em função do novo Império que surge, o Quinto Império, 
mas que transcende o de Vieira, pois se desmitifica a concepção de um império universal e cristão, sob a 
tutela de um rei português ressuscitado. 

Parece-nos que nas três últimas estrofes do poema ecoa ironicamente a dissolução de 
Portugal tal como aconteceu com os impérios antigos. O sonho de universalidade não é mais possível, não 
há como sustentá-lo, sustentação que só é possível no nível textual. E, nesse sentido, poderíamos ver no 
“Quinto Império” de Pessoa a edificação de sua própria obra. A grandiosidade persiste, mas adquire outra 
conformação. Caberia ao poeta a grande missão. Como Vieira, também Pessoa se investe da prerrogativa 
de enviado, de eleito: 

 

Glosam, secretos, altos motes, 
Dados no idioma do Mistério –  
Soldados não, mas sacerdotes, 
Do Quinto Império. 

 

Mais uma vez, e sempre, é a produção do texto que está em jogo, é o percurso poético a se 
manifestar, a dilatar, não a fé cristã, nem o império português, mas aquele outro Império, misterioso, 
fecundo, império da palavra, da linguagem, da criação poética. E o ente empreendedor deixa de ser o rei, 

                                                                                                                                               
manifestação de que Pessoa “eleva o mais impessoal dos verbos, o verbo haver, à máxima pessoalização 
e dinamismo”, uma marca da sua presença como criador da obra.  
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o cavaleiro, o soldado, para se transformar no apóstolo do verbo que transcende os astros, militante de 
uma cruzada sem fim, porque imersa num tempo que é eterno presente. 

Nas palavras de Dalila Costa (1971: 189), Fernando Pessoa “vê-se como a voz, a 
manifestação desse sentir mais profundo e específico de um ser, e também como aquele que assume o seu 
destino”. Parece-nos que algo semelhante poderíamos dizer de Vieira, que traça o seu caminho, 
perseverante na concepção de seu Quinto Império, império do sonho lusíada, império da ilusão, e acima 
de tudo império dis cursivo, apegado aos torneios da linguagem. Vieira e Pessoa perseguem, buscam e 
alcançam a luz das profecias, luz que se reflete de forma diferenciada: de um lado, a linguagem luminosa, 
expansivamente retórica de Vieira; de outro, a linguagem introjetada de Pessoa, que absorve os raios para 
si própria. 

 

RESUMO: Este trabalho focaliza distintas formas de construção do sonho messiânico na imagem do 
“Quinto Império” em Vieira e Pessoa. Mas o olhar de um e de outro não tem os mesmos impulsos: 
edificação profética em Vieira, edificação poética em Pessoa, obra retórica em um, obra de uma 
modernidade discursiva em outro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: António Vieira, Fernando Pessoa, Quinto Império, obra retórica, obra poética. 
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ABSTRACT: This work aims at discussing the representation of women in the works Levantado do Chão 
,by José Saramago and Viva o Povo Brasileiro, by João Ubaldo Ribeiro. This representation will have as 
starting point the revolutionary features of the female characters in different historical and national 
moments. 
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O presente estudo tem como objeto os romances Levantado do chão, de José Saramago e 

Viva o povo brasileiro , de João Ubaldo Ribeiro, procurando estabelecer uma análise das questões de 
gênero, de identidade e de fronteiras culturais. 

A problematização do feminino será efetivada através da fronteira com o discurso histórico, 
com a sociedade patriarcal e a construção da identidade revolucionária das personagens, principalmente 
as mulheres da família Mau-Tempo e a descendência de Vu, filha do canibal Capiroba. 

José Saramago e João Ubaldo expõem, nesses livros, uma literatura ligada a um  
procedimento político-revolucionário. O autor português busca traçar um painel de mudanças históricas 
situadas entre 1905, com a instalação da República, até a Revolução dos Cravos em abril de 1974. Nesses 
quase setenta anos, verifica-se a construção da história do cotidiano dos trabalhadores pobres, oprimidos 
pelos latifundiários alentejanos. Nos quase três séculos da história brasileira, João Ubaldo desenvolve a 
anti-história do Brasil, com heróis marcados pela cobiça, substituindo ou incluindo-se ao branco 
colonizador, aos ditadores e grandes latifundiários e capitalistas. Ao lado desses donos da terra e dos 
homens, desenvolve-se a luta dos escravo, do canibal, do mestiço, dos trabalhadores. A anti-história 
oficial de grandes e pequenas dores de silêncios e anonimatos. 

Os dois livros são escritos em  épocas que se seguem a momentos de trans- formação 
social: fim  do salazarismo, em Portugal e da ditadura militar de 64, no Brasil. São manifestações de uma 
literatura de contestação a regimes ditatoriais em que homens e mulheres se igualam pela pobreza e pelo 
trabalho na luta da revisão histórica do país.Se Saramago segue uma tradição do romance proletário, 
opondo-se ao discurso burguês e latifundiário, João Ubaldo mescla o imaginário afro-brasileiro e indígena 
às lutas da Independência, da Abolição e dos trabalhadores explorados pelo capitalismo. Esses livros 
estão voltados para uma literatura que pensa o coletivo, buscando reorganizar os conceitos de identidade 
cultural em momentos de crise e também de revisão do nacional. 

De acordo com Terezinha Scher Pereira (1994), a abertura política e o fim da censura 
institucional no Brasil, contribuem, nas décadas de 70 e80, para uma literatura voltada para a recuperação 
e revisão das questões de identidade. Pode-se transpor essa observação para a literatura de Saramago, 
logo após a Revolução dos Cravos. Identidade, literatura, fronteira cultural e história remetem para a 
realidade política, incorporando as discussões das minorias e do discurso do Outro. 

Traçando um percurso de linhagens familiares, percebe-se, em Levantado do chão, a marca 
da opressão – os olhos azuis na família Mau-Tempo- transformando-se em símbolo de luta e liberdade.O 
primeiro a ter olhos azuis foi o descendente da camponesa violentada por um alemão, em torno do século 
XV. Os nobres estrangeiros vinham ajudar o rei português e apossavam-se das terras e das mulheres. Na 
história recente é João Mau-Tempo que carrega essa herança transformada na primeira marca de um 
camponês alentejano que se rebela contra o senhor das terras. Sua neta Maria Adelaide herda a dupla 
marca revolucionária, os olhos e a ação transformadora, que permite a ela viver a liberdade após a 
revolução. 

Em Viva o povo brasileiro , essa marca está representada na herança dos olhos verdes, 
provenientes de um holandês, aprisionado pelo “caboco” Capiroba. Sua filha Vu apodera-se do corpo do 
holandês, como se ele fosse um animal de estimação, organizando uma anti-história da opressão do 
branco. Vu dá à luz uma descendência de oprimidos, que iniciam sua libertação com Maria da fé, neta de 
Vu, a que traz, além dos olhos verdes, um outro sinal mais claro na pele da testa.A personagem já trazia a 
predestinação para a luta, a assinalada para ser libertadora. Essa personagem adquire ao longo do texto  
um caráter messiânico, agregado ao revolucionário. Essa junção de senhores brancos e mestiços 
oprimidos se alternam no poder; numa mescla que representa o povo brasileiro, sua etnia e sua luta. A 
palavra povo está associada muitas vezes ao conceito de cultura popular, como aquela que se insere na 
cultura dominante, transformando ou resistindo a essa ordem.Essa noção mais ampla de participação na 
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cultura, por parte do povo, também se delineia em Levantado do chão.A sociedade camponesa do 
Alentejo segue uma tendência marxista de preparar a revolução por etapas. Essas etapas, entretanto, não 
estão ligadas de imediato ao proletariado, mas ao camponês, para o qual o sistema econômico segue os 
moldes feudais, numa época moderna.  Se a marca inicial é de submissão da terra e das mulheres, a 
herança gerada desse conflito é subvertida por homens e mulheres. Os marcados pela diferença dos olhos, 
na formação da identidade portuguesa, carregam também a diferença de classe, como os personagens do 
romance brasileiro. 

O processo de conscientização da força identitária e da necessidade da ação revolucionária 
se mostra diferente nos dois livros, de acordo com as particularidades portuguesa e brasileira. A ação 
revolucionária do povo brasileiro, que permite refletir sobre a identidade cultural, está marcada no 
romance por uma forte tendência mítica.Os procedimentos narrativos de Saramago caminham, desde o 
início do livro para as razões da opressão e da necessidade de repensar a identidade através da história e 
das lutas de classe. 

Entretanto, observa-se que existe entre os dois romances uma aproximação inicial que se dá 
pelas marcas- olhos azuis e verdes- que têm num primeiro momento a conotação da submissão sexual, 
mas com direções narrativas diferentes. Às mulheres que descendem dessas famílias  caberá primeiro 
fazer a mudança no âmbito pessoal. Terão oportunidade de escolher seus parceiros e maridos: em tempo 
remoto como no caso mítico de Vu, de Viva o povo Brasileiro , ou mais tarde como no caso de Faustina e 
Maria Adelaide em Levantado do chão, já com uma conotação de mudança da identidade das mulheres. A 
liberdade de viver juntos, com ou sem a benção da Igreja, marca a opção sexual das mulheres pobres, que 
se por um lado não têm mobilidade social, por outro buscam pequenas realizações pessoais; que no futuro 
dessas linhagens se ampliam na ação revolucionária. 

Em Viva o povo brasileiro , são as mulheres que agem no sentido da transformação. Vu é 
filha de Capiroba, um mestiço de índio com negro, que realiza rituais de antropofagia. Num processo 
seletivo, determinado pelo gosto da carne, decide quais brancos devem ser comidos, numa inversão do 
princípio antropofágico de matar e comer os mais fortes e valentes guerreiros.Ele decide que os 
holandeses  são mais saborosos e macios. Aprisiona alguns e os cria para comer no futuro.Vu se interessa 
sexualmente por um deles e o reserva para seu prazer. É dessa união que tem início a linhagem de 
brasileiros marcados para a ação transformadora da cultura brasileira, que será destacada pela ação 
revolucionária de Maria da Fé, neta de Vu. Se nesse universo mítico-antropofágico, Vu é quem subverte a 
história de dominação, no decorrer da história  sua filha Vevé, ou Daê em dialeto africano, sofrerá a 
violação do branco, confirmando a trajetória de submissão feminina. Maria da Fé é o fruto desse estupro, 
carregando consigo as marcas da ação e da submissão. Ela tem os olhos verdes do holandês, da anti-
história herdada da avó, e a dor de ter visto a mãe, antes violada, ser assassinada por brancos. 

A convivência com os negros Budião e Júlio Dandão, rebelados contra o barão de 
Pirapuama, proporciona a Maria da Fé fazer parte das reuniões secretas na casa de farinha. Nesse lugar 
começa a tomar corpo a Irmandade do Povo Brasileiro, destinada a ajudar os negros e depois aos 
trabalhadores oprimidos.  

Aliada à resistência de Maria da Fé e sua ação transformadora da identidade cultural, em 
Viva o povo brasileiro , a metáfora das almas que reencarnam ou incorporam é um procedimento de 
resistência da “alma nacional”. Utilizando a narrativa fundadora, o narrador organiza esse processo a 
partir de um desejo de conhecimento e aperfeiçoamento das almas. O que se inicia de forma inconsciente 
como a antropofagia realizada pelo “caboco” Capiroba se transforma na consciência cultural de Maria da 
Fé. O aprendizado sai do espaço mítico/imaginário para a ação consciente. Com isso a resistência aos 
poderes políticos, religiosos e à cultura de elite se consolidam.As almas do “caboco” Capiroba, pai de Vu, 
e do holandês “Sinique” reaparecem de forma mítica através de reencarnações e incorporações 
mediúnicas num ritual mítico de revisitação à história do povo brasileiro. O imaginário mítico agrega 
forças revitalizantes para a ação revolucionária na personagem Maria da fé.uma figura que ao envelhecer 
se torna também uma  lenda. 

O procedimento antropofágico com relação ao europeu  iniciado com Capiroba, 
descendente de negros e índios, é transformada com a união de Maria da Fé e Patrício Macário. Ele é um 
duplo não mítico de Maria da Fé. É filho de Amleto, mestiço de um inglês com uma negra, que busca o 
branqueamento do nome e da aparência física.Patrício Macário se rebela contra a família, mas se insere 
no serviço militar, torna-se herói da guerra do Paraguai. Sua carreira militar não progride porque é 
mestiço, embora pertença à elite. É pelo encontro com Maria da fé e seu universo mágico, revelado pela 
avó Dadinha, que Macário se transforma.Ele se muda do Rio de Janeiro para Itaparica e mergulha na 
cultura popular brasileira, embora seu encontro com Maria da Fé não resulte em um casamento 
tradicional. A personagem Dadinha, avó de Maria da Fé, detém a história não oficial do Brasil, mesclada 
aos conhecimentos religiosos e culturais dos pobres. Ela faz circular a história do povo brasileiro, misto 



Suely da Fonseca QUINTANA      1009 
 

de narradora ancestral e xamã. Sua história oral é composta por um acervo que mescla conhecimento da 
cultura africana e européia. 

O filho de Maria da fé, Lourenço, com Patrício Macário, completa a conscientização não 
mitológica da alma brasileira. Ele se transforma em líder revolucionário de forma mais eficaz . A fala de 
Lourenço, em Viva o povo brasileiro , esclarece mais um pouco essa questão: 

 

Faço revolução, meu pai – respondeu Lourenço. – Desde minha mãe, desde antes de minha mãe até, que 
buscamos uma consciência do que somos. Antes, não sabíamos nem que estávamos buscando alguma 
coisa, apenas nos revoltávamos. Mas à medida que o tempo passou, acumulamos sabedoria pela prática e 
pelo pensamento e hoje sabemos que buscamos essa consciência e estamos encontrando essa consciência. 
(...) Nosso objetivo não é bem a igualdade, é mais a justiça, a liberdade, o orgulho, a dignidade, a boa 
convivência. (...) Bastava ver com seus novos olhos, pensar com sua nova cabeça e, principalmente, 
lembrar que há um Espírito do Homem e que esse Espírito do Homem tem como vontade mais nobre e 
mais forte não só sobreviver como prevalecer (...). ( p. 607-8) 

 

Diferenciando-se da abordagem de Viva o Povo Brasileiro , os conflitos étnicos não 
interferem na luta de classes em Portugal. O pluralismo na constituição do conceito de identidade 
nacional e cultural está agregado aos valores de classe e à condição de submissão feminina representada 
no romance de Saramago. Entre os embates das relações de trabalho dos pobres, são as mulheres que 
recebem a dupla carga de opressão: de gênero e de classe. Em Viva o povo brasileiro , junta-se à luta 
identitária os fatores étnicos da submissão  do escravo e mestiços marginalizados e das mulheres em 
especial. 

No romance Levantado do chão, não encontramos a força dos aspectos míticos do processo 
identitário brasileiro. A composição formulada é a da transformação da identidade através das lutas de 
classe. Entretanto, a marca da submissão das mulheres que se apresenta como no processo colonizador 
brasileiro remete para o embate dos trabalhadores do campo contra as elites latifundiárias. 

A apresentação das primeiras mulheres da família Mau-Tempo é marcada pelo silêncio e o 
trabalho tradicional: as lidas com a casa, o marido, os filhos. Sara da Conceição, casada com o primeiro 
Mau-Tempo apresentado, é marcada pela submissão e pelo silêncio resignado diante da falta de 
perspectiva de trabalho e do alcoolismo do marido. Não possui voz própria, nem autonomia sobre sua 
vida. Quando se vê sozinha, após o suicídio  de Domingos, vai morar com os filhos e o irmão também 
viúvo. A presença masculina ordena e re-ordena a vida de Sara. Sua identidade segue os passos 
tradicionais do patriarcado. 

A manifestação da herança do latifundiário, que violara a camponesa, surge nos olhos azuis 
de João Mau-Tempo, filho de Sara e Domingos. Esse menino será o primeiro na linhagem de opressão a 
estabelecer uma nova linguagem com as mulheres. Faustina irá viver com João, mas já expressa seus 
desejos e participa ao lado do marido da construção de uma nova sociedade portuguesa. Durante as greves 
para melhores condições de trabalho no campo, é ela quem vai comandar a família e os trâmites 
necessários para acompanhar  o processo de João e ultrapassa os muros da cadeia para visitá-lo. Essa 
visita é uma metáfora da conquista feminina fora do espaço doméstico: ela sai de casa, da cidade e entra e 
sai do espaço da prisão. 

A construção da voz e do trabalho das mulheres começa pela contestação marxista da 
identidade moderna, como afirma Boaventura de Sousa Santos (1995). Essa reconstrução da identidade é 
traçada pelas novas relações sociais do trabalho e pela ação transformadora dos indivíduos que, no caso 
de Levantado do chão, também aponta para a mudança do papel social feminino. 

Gracinda, filha de João Mau-Tempo e Faustina, será uma mulher dessa nova geração. É ela 
que se casa com Manuel Espada, sujeito agente da transformação dos trabalhadores e de sua formação de 
consciência política. Esse casal gesta Maria Adelaide, mulher que amplia e faz ouvir a voz dessas 
personagens humildes que se tornam conscientes de suas histórias políticas e sociais. 

Uma metáfora da mudança do papel feminino se representa pela forma como ocorrem os 
casamentos dos mais jovens. O casamento tradicional se fazia com pequenos arranjos domésticos na 
família Mau-Tempo. O casamento de Maria Adelaide e Manuel Espada é precedido do ritual de procurar 
casa, preparar o enxoval e ter as bênçãos da Igreja e da sociedade. Na história dos Mau-Tempo é o 
primeiro casamento planejado, que lança as bases da nova família entre os camponeses. Esses novos 
trabalhadores, sujeitos da transformação social, também se permitem transformar os aspectos íntimos. 
Isso não significa, porém, uma adesão aos moldes do casamento burguês, mas o direito de escolher e 
realizar pequenos desejos, antes atropelados pelo ritmo destruidor do trabalho e dos direitos mais simples. 
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A submissão estabelecida desde os primeiros latifundiários, que recebem terras de D. João 
I, começa a ser solapada pela ação dos sujeitos das camadas populares. O olhar azul dominador dos 
Horques, se desenvolve num amálgama de descendentes cujos nomes têm todos o sufixo – berto, uma 
continuidade linear que se desenvolve pela homogeneidade do explorador. Os Mau-Tempo, entretanto, 
transformam o olhar azul na direção da liberdade e se fortalecem com os líderes do processo 
revolucionário que culmina em abril de 1974. 

Ainda de acordo com Boaventura (1985), as identidades revisitadas na época moderna 
teriam como mediadora a cultura. O processo cultural é sempre heterogêneo, donde as identidades 
apresentarem um caráter multicultural. No que tange às questões de gênero, percebe-se que o discurso 
feminista se insere definitivamente no processo de recontextualização das identidades culturais. Nesse 
sentido, a cultura portuguesa não se es- gota em si mesma. Em um primeiro momento se abre para sua 
posição identitária e cultural com relação à própria Europa, mas sem perder de vista suas relações 
culturais com as colônias africanas e o Brasil. Além de certa forma ocupar uma posição semiperiférica no 
sistema mundial, segundo  afirma Boaventura (1995): 

 

(...) o conjunto dos indicadores sociais (no sentido mais amplo) confere à sociedade 
portuguesa o estatuto de sociedade de desenvolvimento intermédio ou semiperiférico no contexto 
europeu, um estatuto que partilha com a Grécia, a Irlanda e, até mesmo, até certo ponto, com a Espanha. 
(...) No caso de Portugal, a função de intermediação assentou durante cinco séculos no império colonial. 
Portugal era o centro em relação às suas colônias e a periferia em relação à Inglaterra. Em sentido menos 
técnico, pode dizer-se que durante muito tempo foi  um país simultaneamente colonizador e colonizado. 
Em 25 de abril de 1974 Portugal era o país menos desenvolvido da Europa e ao mesmo tempo o detentor 
único do maior e mais duradouro império colonial europeu. ( p. 63-4) 

 

No momento histórico em que se situa a narrativa de Levantado do chão, Portugal, fora de 
suas fronteiras, luta para manter a posição de Metrópole com relação à África e para aumentar sua 
participação no contexto político, econômico e cultural na Europa. Entretanto, observa-se que a política 
ditatorial de Salazar afasta a possibilidade de desenvolvimento pela rejeição dos outros povos ao modelo 
opressor. O regime propicia que, internamente, as lutas de classe avancem no sentido de repensar as 
relações de trabalho e também a constituição da nacionalidade e identidade do povo português. A 
revolução se levanta do chão, da mesma terra que gera trabalho e injustiças. É aos trabalhadores da terra, 
em um país pouco industrializado, que cabe fazer germinar a justiça social. As etapas de conscientização 
política não se faz a partir do esgotamento das etapas crescentes do capitalismo, mas pela exigüidade de 
recursos mínimos de subsistência no campo, em um sistema semi-feudal. 

A marca da colonização portuguesa no Brasil estabelece uma relação paradoxal com o 
português, que ao mesmo tempo que constitui a nação, a explora. Os primeiros colonizadores tomam a 
terra e valorizam os procedimentos extrativistas. No século XVII, quando se inicia a narrativa de Viva o 
povo brasileiro , a extensão da conquista portuguesa atinge diversos interesses na colônia; desde o povo 
escravizado aos que detêm algum poder econômico. A crueza da exploração se dissemina entre todos e 
aponta várias formas de luta. A sucessiva invasão de holandeses e franceses ao Brasil-colônia suscitam 
idéias de independência com relação a Portugal, mas atendendo a interesses de grupos sociais específicos, 
não significando, portanto, a expressão de um desejo de liberdade nacional. 

O advento da Independência, da Abolição e, posteriormente, da República demonstra que 
os tentáculos do poder econômico se mantêm internamente, preservando o papel das elites. A Inglaterra, 
na época do Brasil-império, demonstra sua intervenção política nos assuntos brasileiros e portugueses 
advinda de questões econômicas. Essa crise financeira e de prestígio português se manifesta em Viva o 
povo brasileiro  pela atuação do personagem Amleto, empregado do barão de Pirapuama. Amleto tem 
uma ascendência inglesa e o barão é português. O empregado é tão corrupto quanto o patrão, mas 
consegue suplantá-lo e apossar-se de seus bens, reduzindo o poder do barão e destruindo a influência de 
seus descendentes após a morte dele. O representante do poder português morre por envenenamento 
efetivado pelos escravos revoltados com os castigos e injustiças. Além disso, há também a morte 
simbólica, com a espoliação causada por Amleto. O envenenamento do barão conta com a participação 
efetiva de uma mulher escrava, que vive na intimidade da casa-grande e coloca pequenas doses diárias do 
veneno na comida, para não levantar suspeitas sobre a grave doença que acomete o senhor. Uma das 
primeiras ações de  mudança na afirmação do povo brasileiro começa com a figura feminina.        

Dessa forma, repensar a identidade da mulher nesse contexto de Portugal que perde seu 
poder com o fim das últimas colônias na África, fato que é o golpe final no salazarismo, nos põe em 
confronto com uma re-organização interna do país, abrindo a mudança numa perspectiva  que possibilita 
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a participação feminina nessas transformações.  Repensar essas questão de ação revolucionária e gênero 
leva a um ponto além da fronteira territorial e cultural, que possibilita a aproximação com as revisões 
identitárias de Viva o povo brasileiro . 

As políticas internas, as questões culturais e a inserção da Metrópole e da ex-colônia na 
modernidade, faz com que se revisite a história oficial, a marginalização dos pobres e das mulheres.O 
sistema político excludente que se estabelece com o regime salazarista e a ditadura militar de 64 desperta 
o pensamento português e brasileiro para a crítica ao processo de nivelamento sofrido pelas camadas 
sociais marginalizadas quer seja por questões econômicas, étnicas ou de gênero. 

 As personagens femininas de Viva o povo brasileiro  e Levantado do chão ajudam a traçar 
o mapa crítico da revisão identitária, cultural e dos procedimentos de ação no sentido de mudar as 
relações econômicas e sociais da história desses países. Por vezes, nota-se um certo binarismo na 
composição narrativa dos romances, principalmente no que se refere à opressor/oprimido, 
colonizador/colonizado, machismo/feminismo. Entretanto, o tempo histórico que perpassa as narrativa 
situa-se na inserção dos países na modernidade tardia, momento, portanto, de discussão dos pares, para 
abrir espaço para a alteridade. 

 O mais interessante na discussão das questões femininas nesse livros não é propriamente o 
resultado obtido por elas, mas sim o processo em desenvolvimento para a transformação. Talvez, por isso, 
não se possa dizer que esse modelo de grande narrativa fundadora dos romances corresponda a um final 
feliz, fechado ou revolucionário, mas justamente a falta de conclusão que aponta para a constante 
organização e  recomposição das mulheres nas fronteiras culturais e de identidades é que seja o valor 
importante da discussão. 

 

RESUMO: o objeto deste trabalho é discutir as representações da mulher nas obras Levantado do chão, 
de José Saramago e Viva o povo brasileiro , de João Ubaldo Ribeiro. Essa representação terá como ponto 
de partida o caráter revolucionário das personagens femininas em momentos históricos e nacionais 
diferentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; fronteira; identidade 
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Autrefois séparés par le mythe usé du “superbe 
créateur et de l’humble serviteur, tous deux 

nécessaires, chacun à leur place, etc...”, l’écrivain et 
le critique se rejoignent dans la même condition 

difficile, face au même objet: le langage. 
Roland BARTHES, Critique et Vérité1 

 
 

Em 1984, na esteira do sucesso de um grande romance que guardava essa coisa 
especialíssima de ter sido saudado pela intelligentsia ocidental ao mesmo tempo em que se via alçado 
sem pudor à categoria de best-seller, o grupo editorial Fabbri, Bompiani, Sonzogno, em Milão, dava à luz 
um opúsculo mais ou menos inesperado que passou, desde então, a receber da crítica especializada e dos 
intelectuais mais competentes um acolhimento quase tão inusitado quanto o que lograra o romance que o 
precedera. Trata-se do  Pós-escrito aO Nome da Rosa, do mesmo Umberto Eco, professor ele próprio, 
intelectual, crítico de literatura e já agora romancista de sucesso, autor do romance homônimo, que 
pregou uma saudável partida a toda uma literatura contemporânea, desconfiada de que o romance pudesse 
ainda ter boas histórias para contar. Quando a metaliteratura da pós-modernidade mergulhava no próprio 
umbigo literário, frustrava o leitor – sem deixar de afagar a sua agudeza crítica e a sua inteligência – com 
romances sem estória, sem personagens, com tempos e espaços dissolvidos, em que a ação era puramente 
textual, simulacros que recusavam o espelhamento redutor da realidade, eis que nos caía nas mãos um 
alentado livro que parecia – só parecia, insisto – querer apenas devolver ao leitor o sagrado prazer de uma 
história bem contada. Retrocesso? Concessão? Estratégia de marketing? Rapidamente os incautos 
descobririam que não. Era mesmo, para o espanto de todos, um grande romance. Só que – sem ser por 
isso menos exigente – ele viajava com o leitor pela história, pela filosofia, pela cultura da Idade Média, 
com seus medos e seus anseios, suas dúvidas e inquietações transcendentais, com um suplemento 
prazeroso de lhe proporcionar o mais -que-legítimo direito ao gozo da leitura. E havia aventuras e traições 
e mortes e perseguições e lances de detetives e estratégias de romance policial... e até uma cena de amor 
ardilosamente tecida – para o pasmo de muitos - num ambiente masculino e religioso de uma abadia de 
beneditinos. 

Mas o que verdadeiramente me interessa aqui é menos o romance que o seu complemento 
teórico-crítico, ou melhor, as motivações intelectuais, possivelmente algo narcísicas – mas quem ousará 
lançar a primeira pedra – que nos deram a conhecer, como informa a capa da edição brasileira, “as 
origens e o processo de criação do livro mais vendido em 1984”. Estou a falar evidentemente do Pós- 
escrito a O Nome da Rosa. 

Refiro-me a este texto de Umberto Eco como um entre tantos que a tradição literária viu 
nascer como paratextos de obras consagradas, tal como o fizeram antes Edgar Alan Poe em The Principle 
of Composition, de 1845, que a tradução de Baudelaire consagrou como La Genèse d’un Poème; ou ainda 
Thomas Mann com a sua Gênese do Doutor Faustus ou The Making of The Magic Mountain , conferência 
apresentada em Princeton em 1939. A vaga desses “autocomentários tardios”, como os chamará Genette2, 
terá possivelmente em Poe o seu iniciador, caminhando ele, àquela época, na contracorrente da 
idealização romântica do poeta inspirado, para quem a espontaneidade e o natural constituíam como que 
avatares da criação e, por isso mesmo – retomo ainda Genette – “jamais deveria parecer apressado em 
exibir seus segredos de fabricação”3. O século XX, ao contrário, pondo às claras o processo de 
composição da arte de modo a refletir sobre o seu estatuto próprio, sobre o sentido da mimese, sobre o 
mito da inspiração, sobre os limites do realismo , enfim, facilitará e mesmo abrirá espaço para este gosto 
de desvendar o avesso dos bordados, ao promover a interação da função poética e da função crítica, quer 
em paratextos auto-reflexivos, quer no próprio tecido narrativo ou poético, exacerbando, por aí mesmo, 
uma linhagem especial da tradição que sempre desconfiou dos textos que pretendiam driblar, diante do 
leitor, a máquina de composição que os estruturava: de Cervantes a Sterne, a Diderot, a Stendhal, a 

                                                 
1 BARTHES, Roland. Critique et Vérité.  Paris, Seuil,1966.  p.47. 
2 GENETTE, G. Seuils. Paris, Seuil, 1987. p.337 
3 Idem, ibidem. 
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Garrett ou a Machado de Assis, uma herança se tecia para tornar-se cada vez mais constante e quase 
obsessiva nos tempos modernos. 

Chego enfim ao ponto que será o meu verdadeiro objeto de indagação e que se insere nessa 
linhagem de “autocomentários tardios” vindos à luz como reflexões críticas de um autor sobre a sua obra. 
Refiro-me ao texto de José Cardoso Pires que tem o significativo título de “Visita à oficina: o texto e o 
pre-texto”. Apresentado em Londres em 1971, sob forma de conferência no King’s College, publicado 
depois como um dos ensaios no livro E agora, José?, de novembro de 1977, este ensaio revisita, como o 
título insinua, a “oficina” de composição de O Delfim. A eleição metonímica do Pós-escrito a O Nome da 
Rosa para funcionar com ele em diálogo especular está longe, portanto, de ser aleatória, e poderíamos 
mesmo afirmar que os projetos dos dois autores nem terão sido muito diversos. Mas há dados que fazem 
da aventura crítica de Cardoso Pires em visita à oficina literária de O Delfim  um caso historicamente 
datado ou, melhor seria dizer, comprometido com o tempo e o espaço português, o que lhe dá uma tônica 
especial de composição, sem deixar também de fazer dele – como será o caso do texto de Umberto Eco 
que a realiza magistralmente – uma reflexão sobre os sentidos da obra de arte na modernidade. Nesses 
textos parece brilhar, em cada parágrafo argumentativo, em cada alusão ao modo de compor, em cada 
denúncia das estratégias que geraram tal ou qual cena, tal ou qual gesto de personagem, tal ou qual 
imagem construtora de sentido, uma consciência da palavra que cada escritor – que assim se nomeia – 
possui quando a linguagem se torna para ele um problema, uma questão de debate, quando ela ganha 
espessura e é muito mais do que instrumentalidade ou beleza.4 

O que de novo também se percebe logo à entrada da travessia indiscreta pelos subterrâneos 
da escrita a que nos conduz o autor de O Delfim é que a matéria do discurso – que veremos ser 
basicamente crítica sobre um projeto de escrita já acabado, pois tornado público desde 1968 – tem ainda 
uma inesperada dicção ficcional. Não parece ensaio, nem sequer depoimento. A página de abertura, 
apesar da epígrafe tirada da Grande Enciclopédia a definir o que se entende por “Memória Descritiva”, é 
antes uma narrativa sobre outra narrativa, mas ainda uma ficção: “Bem perto daqui, no condado apócrifo 
da Gafeira, há um homem que se inventa quotidianamente para iludir a morte”.(EAJ, p.1395) Segue-se a 
alusão à narrativa anterior, que não desfaz entretanto o tom ficcional em prol do analítico: “Peço desculpa 
de o vir lembrar depois das trezentas páginas de insônia que escrevi sobre ele”. (p.139) Há algo de 
borgianamente ficcional nesse tom de escrita que, como no Pierre Ménard  ou no Herbert Quain, 
desinstalam o leitor daquele seu justo sossego desejado de saber em que terra pisa: ficção ou ensaio? Mas 
logo salta o comentário de que voltar a ele, ao personagem da Gafeira, perdido entre os fumos da Lagoa – 
ela também possivelmente apócrifa –, é uma forma que “melhor ou pior, serve como ilustração do nosso 
tempo alienado” (p.140). A alusão não é anódina: vai aí refletida uma das linhas desta aventura de 
linguagem, menos narcísica do que se poderia pensar, em que o escritor se despe ao despir a sua escrita 
frente aos leitores e aos críticos: dar conta de um tempo, marcar as formas de escrever em tempos de 
censura, desvelar algumas estratégias de defesa necessárias à sobrevivência do autor e do texto que 
escreve e, mais que isso, inserir todas essas questões num pós-74 que, em Portugal, representa 
evidentemente a chance de tempos mais felizes de liberdade, mas em que será sempre oportuno indagar, 
para que se não caia no marasmo de um abril floridamente já conquistado: “E agora, José?”, verso que o 
poeta brasileiro consagrou como fórmula de perplexidade e que, repetido agora não mais por um Carlos 
mas por um novo José, ganha uma pertença inesperadamente maior.  Tenhamos pois em mente esse 
axioma de leitura proposto pelo autor: o de que esta visita à oficina  pretende garantir para o seu texto um 
estatuto de engajamento sócio-político, não como uma chave de leitura, mas como um enigma que ele 
deixa mais uma vez para o leitor tentar resolver. Se, por um lado, sugere que haverá níveis de leitura e 
camadas de sentido, oferecendo pistas de reflexão que caminham sempre no sentido do compromisso 
ideológico com o tempo de sua produção – fim dos anos 60 em Portugal – como a garantir para o seu 
texto uma brecha na ordem da escrita neo-realista, por outro só faz acentuar que esses caminhos e essas 
pistas vêm sempre esfumados, deslêem mais que lêem, ousam mesmo desviar, tantas vezes 
traiçoeiramente o seu leitor, não apenas o do romance mas também, agora, o do ensaio, porque se 
constroem justamente sem tom impositivo, sem ortodoxia, sem a autoridade do que é dado por si, o 
simplesmente natural, e que seria, segundo ele, tão arrogante quanto qualquer autoritarismo de direita.  

É desse ponto que derivam, no meu entender, as investidas críticas que o Autor opta por 
fazer no discurso do romance que produziu. Se ele  trata – e tratará – de questões formais, de estrutura, de 
economia textual, de construção de personagem, de imagens do tempo, de ”clandestinidade do narrado” – 
para utilizar a feliz expressão cunhada por Maria Lucia Lepecki na importante leitura que faz de O 

                                                 
4 BARTHES, R. Critique et Vérité. p.46 
5 PIRES, José Cardoso. E agora, José. Lisboa, Moraes, 1977. A partir de agora as indicações do livro E 
agora, José (EAJ) virão apenas com o número da página. 
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Delfim6 –, como projeto de abertura do texto e como reflexão final, esta visita à oficina tem um 
compromisso inegável com um projeto ideológico que fica sempre na sombra das ações que aí se 
desencadeiam e que podem encobrir – é esse o perigo a que se arrisca o escritor – “o principal sob o 
acessório”, para trazer também a esta cena uma premissa machadiana. 

A regra de base da narrativa de José Cardoso Pires é assim bem cedo explicitada: uma regra 
de economia, de contenção, não por mero requinte formal com vistas a um pretenso hermetismo  de quem 
se compraz com o desconcerto do leitor, mas por opção ideológica de quem prefere o risco da 
incompreensão ao autoritarismo do discurso pedagógico. 

 

Por mim, no que toca ao modo de narrar, prefiro correr o rico de jamais atingir o ponto 
impreciso da clareza a pecar por excesso, ultrapassando-a. Das duas faces desastrosas do 
gume a última parece-me a pior porque resvala para o tom impositivo que anula os valores 
da sugestão e que impede a leitura de se tornar em si mesmo uma segunda criação. (p.141) 
 

Isto quer significar a existência no romance de uma tentativa de evitar três formas de 
dogmatismo, tal como o viu Roland Barthes num dos fragmentos do seu RB7: 

 

Violência, evidência, natureza 
 
Ele não não conseguia escapar desta idéia sombria de que a verdadeira violência consiste 
naquilo que parece valer por si só : o que é evidente é violento, mesmo se esta evidência 
vem representada suavemente, liberalmente, democraticamente; o que é paradoxal, o que 
não se submete ao sentido, o será em menor escala, mesmo se imposto arbitrariamente : um 
tirano que promulgasse leis absurdas seria, por isso, menos violento do que uma multidão 
que se contentasse em enunciar o que não carece de explicação : o « natural » é em suma o 
pior dos ultrajes.  
 

Se a argumentação barthesiana se arrisca a metáforas radicais de tiranos mais generosos do 
que multidões excessivamente donas de suas verdades, a idéia que subjaz a esta reflexão é bem aquela 
que podemos extrair dos propósitos do autor de O Delfim, que prefere escolher a carência sempre que a 
ela se opuser a violência do excesso que não deixa espaço à subversão do sentido, aos “valores da 
sugestão”, à chance de uma “segunda criação”, pelo simples fato de o discurso pleno “resvalar para o tom 
impositivo”. Daí também que O Delfim escolha inúmeras estratégias para baldar a verdade.  Entre elas, a 
construção de uma narrativa sobre um romance que afinal não se escreve, ao menos nos limites estreitos 
daquela noite de insônia que corresponde ao tempo da enunciação. O que temos ali, como linguagem, 
como texto a que se tem acesso, é uma narrativa que corresponde ao olhar do narrador sobre alguém – um 
escritor – que recolhe dados para um possível romance que escreverá, talvez um dia, sobre um 
personagem estranhamente situado entre o mítico e o histórico, em dois momentos em que visita o 
condado da Gafeira, com exatamente um ano de separação entre essas duas permanências, numa mesma e 
metafórica temporada de caça: na primeira em que conhece o último descendente dos Palma-Bravo, e na 
segunda em que ouve depoimentos sobre o seu desaparecimento (ou morte?) depois do trágico desfecho 
familiar que dá azo à perda concreta de posse da terra e da lagoa, com a democratização do espaço entre o 
povo gafeirense. Mas tudo isso, comenta o Autor desta visita à oficina, vem sendo tecido entre vazios de 
tempo e de consciência comprometidos pelo álcool, pelo sono, pela memória: 
 

                                                 
6 LEPECKI, Maria Lucia.  Ideologia e Imaginário: José Cardoso Pires. Lisboa, Moraes, 1977. 
7 BARTHES, R. Roland Barthes par Roland Barthes (Collection par lui-même). Paris, Seuil, 1975. p.88: 
“ Violence, évidence, nature - Il ne sortait pas de cette idée sombre, que la vraie violence, c´est celle du 
cela-va-de-soi : ce qui est évident est violent, même si cette évidence est représentée doucement, 
libéralement, démocratiquement; ce qui est paradoxal, ce qui ne tombe pas sous le sens, l´est moins, 
même si c´est imposé arbitrairement: un tyran qui promulguerait des lois saugrenues serait à tout prendre 
moins violent qu´une masse qui se contenterait d´énoncer ce qui va de soi: le “naturel” est en somme le 
dernier des outrages. 
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Aqui é que, francamente, hesito, hesitarei sempre até à milésima leitura, e me suspendo, 
suspenderei, a procurar uma definição, um traço perdurável desse homem. Compreende-se: 
andei-lhe tanto no rastro, gastei tanto tempo com ele a cobrir extensões desérticas de papel, 
na ânsia de lhe apanhar o tom e o gesto, como as noites que perdeu o escritor-furão do meu 
romance a tentar sondá-lo através do álcool e da memória. (p.140) 
 

Nenhum dogmatismo do narrador em relação ao personagem. Mais ainda, nenhum 
dogmatismo do Autor em relação ao romance. Porque o Autor se faz aqui, antes de tudo, leitor, 
possivelmente aquele leitor ideal do “jogo do olho vivo” que ele propôs como metáfora para uma leitura 
competente do romance e da vida, mas sempre – e sobretudo – leitor: “hesitarei sempre [diz ele] até à 
milésima leitura” que não terá nunca, diante desse livro que deixa os fios voluntariamente em aberto, uma 
versão definitiva para os fatos. Umberto Eco diria também, anos mais tarde no seu Pós-escrito a O Nome 
da Rosa8, algo semelhante: 

 

Em A Filosofia da Composição, Poe conta como escreveu O Corvo. Não nos diz como 
devemos lê-lo, e sim que problemas teve de enfrentar para alcançar um efeito poético. Eu 
definiria o efeito poético como a capacidade que tem um texto de gerar leituras sempre 
diversas, sem nunca esgotar-se completamente (PENR,p.13) 
 

Fica tão somente a “ânsia de apanhar [...] o tom” porque o texto nunca se esgota, sobretudo 
quando o Autor é suficientemente generoso para travestir-se de leitor. Ou , melhor dizendo, para, uma vez 
escrito o texto, abrandar sua autoridade, deixar-se morrer para deixar nascer o leitor. Mais ou menos na 
mesma linha do que dissera Umberto Eco nas águas de um texto de Roland Barthes, tão justificado e 
paradoxalmente citado como contestado, que é “La mort de l´auteur”:  

 

O texto está aí, e produz seus próprios efeitos. Quisesse eu ou não, estamos agora diante de 
uma pergunta, uma provocação ambígua, e eu próprio me vejo embaraçado para interpretar 
a oposição, embora compreenda que aí se aninha um sentido (talvez muitos). O autor 
deveria morrer depois de escrever. Para não perturbar o caminho do texto. (PENR, p.12) 
 

O que é verdade, é que nenhum dos dois autores morreu por ter escrito nem se calou em 
respeito a um improvável cerceamento da liberdade do leitor. Ao contrário disso, ambos – Eco e Cardoso 
Pires – ousaram incidir num perigoso equilíbrio: o de dissertarem sobre obras suas, sem lhes impor um 
sentido, preferindo gozar do saudável direito de relê-las em outra instância que a da criação. Se uma 
forma de diluir o autoritarismo de O Delfim tinha sido o sono, o álcool e a memória, tudo aquilo que 
esfuma a verdade, também o autor Umberto Eco se apóia em estratégias de distanciamento temporal e de 
rasura da memória. E confessa: 

 

Adso conta aos oitenta anos aquilo que viu aos dezoito. Quem fala, o Adso de dezoito ou o 
Adso de oitenta? Os dois, é óbvio, e isso é intencional. O jogo consiste em colocar em cena 
continuamente Adso velho, que reflete sobre o que recorda ter visto e ouvido como Adso 
jovem[...] Esse duplo jogo enunciativo fascinou-me muitíssimo. (PENR, p.31) 
 

E o fascínio não é outro senão o do deslizamento da autoridade que, ao invés de fixar um 
sentido, multiplica-os. Mais uma vez ecoam, nas obras dos dois autores que passam em revista os 
romances que escreveram, reflexões tecnicamente semelhantes sobre o processo de criação do leitor ideal. 
Eco expõe, por exemplo, o seu conceito de construção de um leitor em dois diversos tipos de projeto de 
escrita: o que se arrisca e o que prefere girar sobre a redundância consagrada da mensagem:  

 

                                                 
8 Pós-Escrito a O Nome da Rosa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. As citações do livro virão 
indicadas da seguinte forma: PENR, seguido do número da página.  
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A diferença, se existir, é entre o texto que quer produzir um leitor novo e o texto que 
procura ir ao encontro dos desejos dos leitores tais como eles são. Neste segundo caso 
temos o livro escrito, construído segundo um formulário feito para produtos em série, o 
autor faz uma espécie de análise de mercado e se adapta a ele. [...] Mas quando o escritor 
planeja o novo, e projeta um leitor diferente, não quer ser um analista de mercado que faz a 
lista dos pedidos expressos [...]. Quer revelar o leitor a si próprio. (PENR, p.42) 
 

O texto inteligente não permite, assim, uma prática confortável de leitura; ao contrário ele 
deve “fazer vacilar os hábitos históricos, culturais e psicológicos do leitor, a consistência de seus gostos, 
de seus valores e de suas lembranças, pondo em crise sua relação com a linguagem” 9. Por exemplo, 
ambos os romances – O Delfim e O Nome da Rosa  – partem de uma reconstrução do romance policial, 
que alicia o leitor, para no entanto sobrecarregá-lo depois de outras funções, para desinstalar nele as 
expectativas do próprio modelo. Eco dirá a propósito disso:  

 

Não é por acaso que o livro se inicia como se fosse um romance policial (e continua a iludir 
o leitor ingênuo até o fim, de tal modo que o leitor ingênuo pode até não perceber que se 
trata de um romance policial onde se descobre muito pouco, e o detetive acaba derrotado). 
(PENR, p.45) 
 

Nada mais próximo disso do que o comentário de Cardoso Pires: 
 

No plano da reconstituição dos factos a visita à Gafeira decorre de algum modo como nas 
histórias policiais. Aproximar...  mudar de pista...  desviar a objectiva para o pormenor 
desapercebido... A receita é Sherlock & Hitchcock, com mais sangue, menos sangue, mais 
humor, menos humor.[...] Na realidade, a mors post coitum da Senhora de Palma Bravo fica 
no vago, para não dizer que se transforma em paródia policial. Ou fui eu que não apanhei 
muito bem a ironia cinzenta do Narrador? [...] Sendo assim, se a intriga policial está 
presente e não tem a ênfase que a glorifique; se (propositadamente, ao que parece) a 
descrição foi privada dos aliciantes do suspense; se nem sequer é explorada no desfecho 
como compete à mais elementar reportagem de morgue e comissariado – o que importa está 
ausente mas real, e é o fotograma de uma ambiência e de uma temperatura social. (p.172) 
 

Nesses dois textos críticos, estão portanto retomadas as propostas de elaboração de um anti-
romance policial: leitor desinstalado com falsas pistas, apesar de os modelos estarem lá, e até as fontes 
bem assinaladas, como no comentário de Cardoso Pires, do qual nunca se ausenta uma certa dose de 
humor que dá a chave da transgressão em modo de “paródia policial”: “A receita é Sherlock & Hitchcock, 
com mais sangue, menos sangue, mais humor, menos humor” ou ainda “a descrição foi privada dos 
aliciantes do suspense; [e] nem sequer é explorada no desfecho como compete à mais elementar 
reportagem de morgue e comissariado”.(p.172) O segredo é bem este: não se trata evidentemente de 
incompetência para agenciar crimes e perseguições e suspenses; o fato é que esta não é mesmo uma 
estória de necrotério e comissariado, como O Nome da Rosa  não era, por seu turno, uma enquête para 
descobrir o culpado dos crimes de um serial killer medieval. O que importa, dirá Cardoso Pires, está 
ausente mas real, está para além da superfície aliciadora, tem a ver com uma narração clandestina que se 
vai tecendo nos vazios que a censura política permitia, ocupando as lacunas, os interstícios que ficam 
num outro nível que não o do aparente, em outras palavras, o romance “é o fotograma de uma ambiência 
e de uma temperatura social”. Volta-se aqui à premissa desta leitura crítica de um texto crítico escrito 
sobre um romance que por sua vez lança um olhar politicamente crítico sobre a realidade. Leitura de 
leituras, logo se vê, observações clandestinas do jogo do outro. E nesse voyeurismo  de linguagens – 
construído numa espécie de jogo especular das tantas outras formas de voyeurismo  exercitadas pelos 
personagens do romance – o que sobressai é o tal projeto de compor o fotograma de uma certa ambiência 
social portuguesa estranguladamente fechada sobre si mesma, reafirmando o projeto ideológico do 
romance, um projeto que fica evidentemente sempre na sombra, ausente mas real. Assim o revela o autor, 
que nem por isso assume autoridade sobre o texto, preferindo, ao contrário, jogar inteligentemente o tal 

                                                 
9 BARTHES, Roland. Le Plaisir du Texte. Paris, Seuil, 1973. p.25-6. 
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“jogo do olho vivo” como se fosse ele próprio o desejado leitor arguto do que escreveu. Daí que, ao invés 
de afirmar, de definir, de explicitar, evita o didatismo e tende antes para uma atitude perversa de 
despistamento constante do leitor, entremeando suas observações com um discurso modalizante, ora feito 
de interrogações que põem em dúvida as suas próprias observações críticas – “Ou fui eu que não apanhei 
muito bem a ironia cinzenta do Narrador?” –, ora de sintagmas que desmontam qualquer assertiva 
totalizante e definidora do texto: “se (propositadamente, ao que parece) a descrição foi privada dos 
aliciantes do suspense”. Mais que um estilo pessoal, essa fórmula desconcertante de discurso crítico é 
uma verdadeira teoria da leitura que descarta o absoluto, o dogmático, o totalitário, o triunfante, o 
arrogante, em prol do generoso, do fragmentário, do relativo, do múltiplo, de tudo aquilo que exige entre 
o leitor e o texto um compromisso amoroso, absolutamente sensual. Porque, afinal, nada está lá e será 
sempre necessário invadir, perscrutar, vislumbrar a fímbria da linguagem que, como um corpo erótico, 
lembra ainda Barthes, prefere ao desnudamento aquele mostrar-se em breves partes insidiosamente 
percebidas entre a manga e a luva. Ouçamo -lo mais uma vez: 

 

E sem querer, já estamos no problema do costume – na correlação autor / leitor e respectiva 
margem de liberdade que lhe concede cada tipo de narração. 
Neste ponto dá-me vontade de citar Duchamp quando disse que todo o acto de criação se 
deve também ao espectador porque é ele quem estabelece o contacto da obra com o mundo 
exterior, decifrando-a nas suas qualificações mais profundas”; lembrar, inclusivamente, as 
composições articuladas, a escultura cinética ou os mobili  de Dieter Rot onde o 
“encontro”objecto / observador é provocatoriamente alterado por variações contínuas de 
enquadramento. Num plano menos ostensivo continua a ser a mesma dualidade (leitura-
enquanto-criação / criação-enquanto-leitura) que assenta toda a ficção; e de tal modo que o 
processo criativo jamais se considera encerrado com o ponto final do romance ou do 
poema. Jamais. Pelo tempo fora, pelo correr dos séculos, há a leitura, as diversas leituras 
(será essa a eternidade da obra de arte?) que, segundo a época e o gosto (isto é, os valores 
de classe) do leitor, exploram as virtualidades duma narrativa e a recriam, não é? 
Prolongando-a a uma nova luz. (p.142) 
 

Se a alusão às artes plásticas favorece ao olhar crítico uma maior concretude na apreciação 
– os mobili ganham sempre inesperadas formas e não são nunca, evidentemente, os mesmos – é da 
literatura sobretudo que Cardoso Pires nos fala, da ficção, e da sua ficção. Tal direcionamento crítico do 
olhar pressupõe evidentemente uma obra em movimento (mobili) que se recusa – como construção e 
como leitura – a qualquer definição ou acabadamento: “Interessa mais a suspensão do facto do que a sua 
decifração” (p.173).  Se o ponto final não põe fim a um romance, para usar a metáfora concreta do autor / 
crítico, que diremos de uma obra como O Delfim e que diremos desta mesma Visita à Oficina que 
recusam, ambas, até mesmo este constrangimento gráfico, optando pela suspensão da frase e do sentido: 
“O sono... o sono...”? 

O que se pode afinal dizer deste texto crítico, em que à moda de ensaio ficcional o Autor se 
faz Leitor, inquire o Narrador, derrapa na leitura do personagem, é que ele é tudo menos o que, em farsa 
autoflageladora, o crítico-autor-narrador-leitor diz, com ironia, de si mesmo: “Contar é um ofício delicado 
– previne-me de lá o Narrador do romance (p.311-12), já bastante chateado com esta releitura e com o 
modo como ela me está a sair, em exercício onanista”. Porque essa “visita”é menos narcísica do que se 
poderia esperar de um olhar para dentro de si, justamente porque não se trata de um olhar para dentro de 
si, mas para dentro de uma obra que, uma vez escrita, só pertence ao autor na medida em que ele também 
se situa do lado de cá que é o lado do leitor. Mais: porque é um exercício de reflexão sobre o tempo, 
tempo português de uma realidade alienada, em que toda a Gafeira / Portugal “se encontra carregada de 
ex-votos e de sebastianismos despeitados” (p.186), tempo em que “entre cachorro e amo, há serviço, 
propriedade, demonstração de poder” (p.158)10, tempo de machismo e paternalismo e marialvismo 
deslocados temporalmente, tempo de intelectuais que se calam e têm sono, porque preferem “fazer 
silêncio sobre a sua escrita (como eu no lugar dele faria) e sobre a literatura em geral” quando “o que está 
por trás do orgulho e do pudor é uma atitude de defesa”: 

 

[o meu Senhor-Escritor] procura dessa maneira poupar um convívio, afastando 
temerosamente os desastrosos confrontos com as leviandades e as frases feitas acerca das 

                                                 
10 Citado de O Delfim (indicação do autor, no corpo do ensaio) 
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letras-como-tretas ou, pior ainda, poupar-se aos paralelismos com a inflações e as imagens 
corruptas do literato que a televisão e as colunas sociais propõem diariamente à circulação 
comum. (p.151) 
 

O exercício do romance é bem este: “Desmistificar, portanto. Para isso lá está o meu 
Narrador metido na pele dum Maigret-Sherlock de fim de semana”. (p.187) Narrador e Autor 
possivelmente nem seriam grandes apreciadores de dramas policiais, mas encontram nessa fórmula, que 
vão ambos destecendo, os instrumentos necessários para observar, com finíssima lupa, o seu próprio 
tempo: “A partir daí só lhe resta aprender a pegar na lupa e meter por uma fórmula lúdica de contar onde 
as imagens são gradativamente pervertidas até deixarem à vista certos traços do real”. (p.187).  

Olharam o tempo, ao olhar sua escrita, dois autores transmudados em leitores: Eco e 
Cardoso Pires. Quase teria eu tendência a dizer que o segundo faz prioritariamente uma crítica política 
enquanto o outro, uma crítica cultural. Mas corrijo-me: desde quando a cultura não é política? Olhar uma 
Idade Média vista através do labirinto devorador de uma abadia, em que o desejo se pagava ao preço da 
morte; fazer em seguida explodir em chamas esse mundo, mas deixar que dele saia vitorioso um clérigo, 
abraçado aos livros que consegue salvar das chamas de um metafórico auto-de-fé, é pensar também 
politicamente um mundo em movimento, que apostou no homem e deslocou o divino. 

De qualquer modo, que fique bem claro: não há aqui nenhuma espécie de onanismo crítico-
literário. Digamos, mesmo ao contrário, que a Visita à oficina de José Cardoso Pires, tal como o Pós-
escrito aO Nome da Rosa, é antes uma forma de desprendimento amoroso, se por amor se entende a 
crença na mudança possível, feita menos da surpresa ou do inesperado do que da opção consciente, ou do 
que, um dia, seria enfim a revolução no tempo, a crença na história, na lagartixa que se mexe no muro e 
altera um processo doente de eternidade. Fora assim O Delfim em 1968. É assim este texto de 1971. É 
assim a decisão de reinscrevê-lo em 1977 – em tempos de cravos que já floriram, mas que deixaram 
certamente suas sementes nalgum canto de jardim – num conjunto de textos que falam da perplexidade 
sobre o tempo português, não apenas o tempo que foi, mas o tempo que é e o que será11, diante dos quais 
não pode calar a pergunta: “E agora, José?”   

 

RESUMO: O século XX, pondo às claras o processo de composição da arte, de modo a refletir sobre o seu 
estatuto próprio, sobre o sentido da mimese, sobre o mito da inspiração, sobre os limites do realismo, enfim, 
facilitará e mesmo abrirá espaço para este gosto de desvendar o avesso dos bordados, promovendo por aí 
mesmo a redução da função poética e da função crítica, quer em paratextos auto-reflexivos, quer no próprio 
tecido narrativo ou poético, exacerbando, nesse sentido, uma linhagem especial da tradição que sempre 
desconfiou dos textos que pretendiam driblar, diante do leitor, a máquina de composição que os estruturava: de 
Cervantes a Sterne, a Diderot, a Stendhal, a Garrett ou a Machado de Assis, uma herança se tecia para tornar-se 
cada vez mais constante e quase obsessiva nos tempos modernos.Ficarão lado a lado, para estas reflexões, dois 
textos paradigmáticos: o Pós-escrito a O nome da rosa , de Umberto Eco e "Visita à oficina:o texto e o pre-
texto", de José Cardoso Pires, sobre o seu romance O Delfim. Em ambos uma situação similar em que o criador 
e crítico constituem duas faces de uma mesma moeda e olham não para si mas para uma obra diante da qual já 
não são apenas autores, mas fundamentalmente leitores. 
 
PALAVRAS-CHAVES: José Cardoso Pires; O Delfim; “Visita à oficina: o texto e o pré-texto”, processo 
criativo. 

                                                 
11 Cf. Maria Alzira Seixo: Os discursos do texto. Amadora, Bertrand, 1977. p.26 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003 (1019-1025) 

 

O ESPAÇO DA EXCLUSÃO EM O INFERNO DE BERNARDO SANTARENO 
 

Valdeci Batista de Melo OLIVEIRA (Unioeste - PG -Usp) 
 
 
ABSTRAT: This paper presents the epic traced from the judgment-play O Inferno (1967) by Bernardo 
Santareno of which argument consists in the “diabolical lovers” Ian Brady and Myra Hindley that are a 
serial killer couple condemned to the life imprisonment accused of killing Evans, 17 years old, Lesley Ann 
Downey, 10 years old and John kilbride, 12 years old, in Chester city, England. The play dramatic poetic 
consists in using the jury as a form to build the dramatic self-reference that is an epic theater 
characteristic, in other words the theater inside the theater. There is also the use of sliced plot poetic in 
three audiences and eight retrospectives, which prevent by themselves the formation of the three dramatic 
units and of a dramatic curve that can take to a knot formation and Aristotelian climax.  The sense effects 
concerning this poetic propitiate the V-effects formations, which are necessary to a critical aloofness. The 
sliced plot is not organic anymore but it becomes episodic. These retrospectives are presented through 
the flashback, thus contributing to bring down the forth wall preventing the Aristotelian illusionism 
formation. Another poetic resource of the play carpentry consists in a multiplicity polyphonic voice using 
and independent conscience, which opinions ideologically diverse, or refer to the status quo or put them 
in an obstinate position before it. The social contradictions become visible to the spectator that is lead to 
judge critically the dominant system.   
 

KEYWORDS: Bernardo Santareno, epic dramaturgy, policy, nazi-fascism, serial killers.   

 

 

“O Teatro é a mais dialética das artes. É no palco que se 
podem discutir com profundidade as idéias mais progressistas. 
Ao contrário do cinema, o teatro não cria uma ilusão completa, 
nem um envolvimento hipnótico que evita o olhar crítico. O 
teatro é subversivo, tem um potencial político que nenhum 
meio eletrônico consegue produzir. Ele contém um perigo e 
uma maleabilidade (flexibilidade) e uma forma  aberta que 
conseguem ser perturbadoras e esclarecedoras ao mesmo 
tempo.” 

Tony Kushner 
 

Escolhi a epígrafe acima para esta comunicação porque ela, além de ajustar-se ao teatro de 
forma geral, ajusta-se como luva à dramaturgia de Bernardo Santareno. Especialmente, se aplicada à peça 
O Inferno (1967),  a epígrafe torna-se um  poderoso emblema de poder iconoclasta do teatro. De fato, se 
nos lembrarmos de que no ano de 1967, a ditadura de Salazar ainda respirava a plenos pulmões, embora 
já se pressentisse os estertores da agonia final, poderemos aquilatar o poder iconoclasta da peça, que, após 
sua produção, foi imediatamente proibida pela pletórica  censura daquele regime. Seu argumento consiste 
em se colocar no palco do teatro uma espécie de  outro palco também teatral: o palco do Tribunal do Júri, 
em cujo espaço, será julgado um casal de ‘serial killers’, Orfeu e Eurídice, seguidores fanáticos do nazi-
fascismo.  Antes que as inquietudes das prevenções se levantem, por considerar tal temática 
inconveniente,  quero lembrar que estamos diante de um problema atualíssimo e de grande magnitude, e 
que a figuração proposta Santareno não pretende  ser a única e verdadeira interpretação para um  
problema de tal complexidade.  

Entretanto, essa  peça é construída através de uma engenhosa carpintaria dramática, cujos 
efeitos de sentido fazem com que aos olhos do leitor/espectador, descortinem-se os valores, as condutas e 
as formas de vidas no selvagem mundo cosmopolita das grandes urbes, bem como a arquitetura 
ideológica do sistema sócio-político e econômico que o mantém, e em cujos espaços e interstícios os 
violentos casos dos `serial killers` se inscrevem. Vemos que nesse mundo há um zeloso empenho em se 
cultivar o ódio e a agressividade como mecanismo de exclusão de  milhões de pessoas. Os `serial killers` 
se nutrem desse ódio e dele são a face sombria e incômoda. Uma espécie de imagem sinistramente 
refletida das formas de exclusão e extermínio inclusas no próprio sistema. Dessa maneira, na peça,  o 
sistema dominante é  o órgão engendrador da figura sinistra dos assassinos em série, o que faz dela  um 
potente libelo contra as contradições políticas e econômicas desse mesmo sistema.  
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Entretanto, à época, a peça O Inferno foi duramente criticada por João Gaspar Simões 
(1968: 123) que, entre outras coisas, julgava-a peça datada. Mas pelas entrelinhas e, até mesmo pelas 
afirmações explícitas, podemos entrever que a zanga desse crítico esconde uma certa ojeriza contra todas 
as formas de teatro dialético. Acostumado com o teatro burguês, cuja maior especificidade era consumir 
as emoções do espectador - dramatizando os problemas pertencentes ao diálogo intersubjetivo, ou seja, 
restringindo-se a atuação dramática  ao foro da esfera privada  e aos problemas da liberdade individual e 
dos limites da autonomia pessoal. Assim,  no  drama burguês, todas as circunstâncias e problemas da 
esfera pública ficam de fora, juntamente com as estruturas sociais, políticas e econômicas que formam sua 
superestrutura, ou seja, a ideologia que historicamente tem mantido o capitalismo.  

Percebe-se, então, que preso à esfera das relações intersubjetivas, o drama burguês não 
poderia ser a forma teatral que apontaria às contradições vividas pela história da sociedade capitalista. 
Sem se darem conta, os defensores daquela forma artística se esqueceram de que, para que se possa 
entender plenamente alguma problemática, ou julgá-la com algum acerto e correção, deve-se-lhe 
conhecer as causas, os liames e os princípios que estão em sua origem e que eles devem ser manifestados 
e discutidos. Tarefa impossível para o drama burguês. Se  a ideologia burguesa o impedia  de acompanhar 
a história,  a dramaturgia épica deveria ocupar esse papel, justamente porque, no mundo contemporâneo, 
os maiores problemas pertencem ao foro da esfera pública. Na contemporaneidade, todo teatro que não 
passe por esse foro acaba manco.  

Vivendo sob os óbices de uma ditadura fascista, o crítico vacila quando a nova forma de 
dramaturgia épica rompe com a tradição do drama burguês e começa a remexer num desconfortável 
vespeiro. Primeiramente, João Gaspar Simões a condena porque o argumento da peça fora retirado de 
uma manchete sensacionalista, o que de fato procede. “A literatura dramática que enverede por tal 
caminho (o caminho do teatro didáctico baseado no ‘fait divers’) corre o risco de não resistir ao tempo” 
(SIMÕES: 1985,127). Diante dessa afirmação, somos levados a questionar: será O Inferno uma obra 
datada?  

Ora, parece que o expediente do ‘fait divers’ é apenas o detalhe que faltava ao crítico para 
que ele pudesse reforçar sua desfavorável apreciação à peça. Mas seus pruridos escondem uma 
preferência por outras formas de dramaturgia que não são as do teatro didático ou político. É por isso que, 
desde o início do ensaio, podemos perceber uma certa animosidade contra  a dramaturgia de Bertold 
Brecht, pois no caso de Santareno, o uso do ‘fait divers’ é apenas o mote a partir do qual ele se propõe a 
discussão de uma série de  graves questões do mundo contemporâneo. Assim como os ‘casus’ exemplares 
das As formas simples de André Jolles  são   formas de  narrativas exemplares que servem para alargar os 
horizontes de expectativas de seus leitores/espectadores.   

Dessa maneira, podemos afirmar que a peça O Inferno não é obra datada, já que configura  
com mestria e atualidade  as contradições, os preconceitos e as  formas da exclusão social do instinto 
assassino que comanda a alma da própria sociedade capitalista, assim como comanda a alma dos  ‘serial 
killlers’ que, por uma relação de contigüidade, é metonimicamente a face cruel dessa sociedade.  Apenas 
um exemplo serve para atestar a afirmação precedente: a  cada minuto, sete crianças morrem de fome no 
planeta, indiretamente assassinadas pelas regras do mercado neo-liberal. Assim como os leprosos 
antigamente, e na atualidade, os sem-teto, os ‘serial killers’, hoje, ocupam os interstícios da exclusão 
cotidiana em todas as cidades do planeta. A diferença é que os sem-teto são vistos e banidos para os 
espaços em que suas imagens perturbem menos. Mas os ‘serial killers’ agem de forma silenciosa, daí as 
dificuldades de se colocá-los nas prisões - por excelência,  espaço confinado da exclusão social -, ou de se 
executá-los, à moda norte americana, o que já não seria mais uma forma de exclusão, e sim, de 
aniquilação e supressão totais.  

Sabemos que eles são muitos, atualmente, apenas nos Estados Unidos há mais de cinqüenta 
assassinos em série que  estão à solta, matando livremente, apesar de todos os esforços da polícia mais 
especializada e do  FBI,  que não conseguem sequer identificá-los, quanto mais detê-los.  E infelizmente, 
quanto maior é o empenho utilizado para frear sua sanha assassina, maior será a violência  com que eles 
abocanharão  suas vítimas e maior a obstinação com que  descarregarão  seus  ódios sobre elas. De fato, 
dos inúmeros fenômenos sociais da modernidade, a peça O Inferno, escolheu  figurar os ‘serial killers’ 
por suas  contradições e semelhanças estruturais com a mesma sociedade em que se inscrevem. Eles  são 
o reflexo da  unidimensionalidade fundamentalista e do terror do capitalismo tardio sob o império do 
mercado globalizado, em sua visão maniqueísta de Bem e Mal, e  em seus mecanismos de exclusão 
social. 

Numa retrospectiva histórica, vemos  que o primeiro deles nunca teve, sequer, sua 
identidade real revelada, mas de forma  exibicionista, a si mesmo se intitulou  Jack  the Ripper  
(Estripador ou Estirpador) pelo macabro feito de ter assassinado e estripado/estirpado, aproximadamente, 
dezoito mulheres (se todas as mortes forem realmente de sua autoria) durante o ano de 1888 na Inglaterra 
Vitoriana. Em seu afã exibicionista, Jack costumava a escrever cartas, desafiado as autoridades policiais.  
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Uma dessas cartas, enviadas à cidade de Manchester, chama-se exatamente  From Hell, ou seja , Do 
Inferno. Embora não seja possível afirmar que Bernardo Santareno conhecesse From Hell,  a hipótese não 
deixa de ser instigante. 

De lá para a atualidade, outros seguiram seu exemplo perturbador, tanto é assim que os 
‘serial killles’ acabou por se tornar uma das diletas figuras da lenda urbana, cujo gosto, não por acaso, é 
pelo sangue das vítimas de assassinatos brutais. A partir daí os ‘serial killers’ passaram a povoar o 
imaginário cosmopolita com histórias de arrepiar, ainda mais porque, freqüentemente, a realidade 
empírica fornece  mais um assustador exemplar, para realimentar esse mesmo imaginário. 

A ciência forense, além de outros segmentos da sociedade, tem se esforçado para estudar e 
compreender a figura dos ‘serial killers’. De onde vem o móvel de sua pulsão para os assassinatos? 
Alguns chegam até a ressuscitar Lombroso, procurando provar que o componente genético é o 
impulsionador desse tipo de ação. Outros encontram na  pronta e fácil acusação de loucura a saída  
costumeira  para labiríntico desafio. Ou seja, eles agem assim porque são loucos psicóticos. Mas ao 
desvinculá-los  de suas relações com os contextos sociais políticos e econômicos, essa saída escamoteia a 
base  material que os engendra, bem como   suas contradições que escapam incólumes. Outros falam em 
interação entre a genética e o meio ambiente, etc. Mas o que é realmente significativo esta posto no fato 
de que a figura dos `serial killers`  passou a existir a partir de uma determinada moldura histórica: a do 
capitalismo tardio e a da  sociedade de massas. O que nos leva a suspeitar que ela seja fruto dessas 
circunstâncias  históricas bem específicas, a peça faz uma exposição  dessas circunstâncias e de suas 
contradições.  

Como seria de se esperar, não demorou muito para que o cinema começasse a se apropriar 
da figura dos ‘serial killers’ como argumento de suas histórias. Especialmente nos filmes classe B, que de 
tanto explorá-la como mera  forma macabra  de entretenimento, acabou por  torná-la banal. Mesmo assim, 
suas constantes aparições nos ‘mass media’ contribuiu para elevá-la, nesse curto espaço de tempo, à 
categoria de um ‘topos’ ficcional da contemporaneidade, na verdade, mais que  um `topos` elevou-a à 
categoria de motivo com micro enredo bem delineado. Por outro lado, não cabe aqui discutir quem 
influencia quem. Se  os ‘serial killers’ da realidade empírica são responsáveis pela  multiplicação de sua 
figura  no cinema, ou se o cinema influencia o  aumento dos assassinos em série da realidade factual. 
Parece que, na verdade, há uma corrente em dois sentidos, o que dá ao  fenômeno uma vasta capacidade 
de intercomunicação.  

Entretanto, fora dos cinemas, desgraçada da vítima que lhe cai em  mãos, pois a ela serão  
reservadas as torturas mais cruéis e, finalmente,  morte vil. É notável o fato de  que um problema de tão 
emblemática dramaticidade pouco tenha sido percebido por outras formas  de figurações  artísticas, ou 
seja, que elas  tenham  se dedicado à figura de forma séria, a fim de colocar em discussão  as 
perplexidades que a rodeiam. Talvez porque a figura do `serial killers` seja muito indigesta, até mesmo  
para a figuração artística. Mesmo assim, alguns ficcionistas têm-na representado  em contos ou romances. 
Como é o caso do escritor brasileiro Rubem Fonseca no conto O Cobrador, no qual plasma  um  macabro 
exemplar da figura entre  nós.  Mas no que respeita à dramaturgia, salvo engano, ela estaria praticamente  
fora dos palcos,  não fosse pela inédita peça O Inferno do Bernardo Santareno. Como era de se esperar, 
quase sempre, desde Édipo Rei de Sófocles   coube ao teatro a árdua e espinhosa tarefa de figurar as ações 
humanas mais estarrecedoras. Mas será que podemos chamar os ‘serial killers’ de humanos? Têm eles 
pertença humana?  Difícil resposta da qual a peça O Inferno  não  esquiva. 

Para  tentar respondê-la,   em 1966 já havia composto O Judeu seu primeiro drama épico, 
ao qual se segue O Inferno de mesmo cariz. A partir de então,  ele abandona  o traçado aristotélico das 
peças anteriores, embora mesmo nelas não deixasse de apontar as miseráveis condições da vida do povo 
português. Mas agora, uma nova forma de fazer teatro se faz necessária. Ela é encontrada no drama épico, 
através do qual o espectador é levado a pôr em questão a esfera pública da sociedade capitalista.  É nela 
que Santareno pretende expor  os alicerces da ideologia dominante, e das relações de poder no universo 
social e cultural de onde emergem os assassinos em série, e a perceber  suas contradições e enrijecimento 
de suas consciências  por uma insensibilidade encolerizada que passa através do preconceito, sempre a 
procurar a figura do bode expiatório, mesmo porque é muito mais fácil excluir,  satanizar algumas figuras 
pelas mazelas do sistema, do que questionar  a barbárie e o cultivo do ódio que movem a engrenagem 
capitalista (Vide os George W. Bush da atualidade)  

A peça é composta  de três audiências  e oito retrospectivas, intercaladas no meio dessas  
audiências, poética que  fatia o entrecho da peça, impedindo a formação das  três idades  dramáticas: a da 
composição das ações, a de espaço e a de tempo. Esse procedimento faz com que o  ‘mythos’ clássico, ou 
seja, o entrecho, deixe de ser orgânico, para se tornar episódico,  não propiciando o surgimento  do nó e 
da curva dramáticos, ao mesmo tempo em que inviabiliza a formação do processo de um processo 
catártico. A primeira audiência na peça é intercalada por cinco retrospectivas, de forma que a composição 
das ações se desenrola no momento presente  do julgamento, e através do recurso do  ‘flashback’, pelas 
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suas  reconstituições. Obviamente que as reconstituições rompem com o palco/espaço do Tribunal do 
Júri,  para ir três vezes  à casa de Eurídice, ao quarto miserável de sua irmã Sophia, e ao escritório da 
delegacia. Aqui, o  fatiamento das unidades de tempo, de ação e de lugar é, reconhecidamente, um 
recurso altamente épico, responsável  pela formação dos efeitos-V,  propiciador do  distanciamento 
crítico.  

Dessa forma, descortina-se a postura dúbia dos réus:  negar  as acusações dos crimes no 
momento presente da sala de julgamento,  e depois, friamente,  praticá-los nas retrospectivas,  ou tecer 
entre si comentários sobre os mesmos. Vemos também a conduta  da platéia que assiste o julgamento  ir 
da ironia inconseqüente ao ódio incontrolado, pedindo a volta da pena de morte na Inglaterra. Depois a 
conduta de  abrutes, disputando a carniça  dos jornalistas e dos jornais; e a conduta dúbia do Juiz-
Presidente, tentando demonstrar e exigir a fria  e objetiva imparcialidade do discurso jurídico, mas sendo 
levado pelos termos e informações sensacionalistas dos jornais e do senso comum, num interessante 
conflito discursivo. Ora, sabemos que o conflito discursivo consiste em se ter vários discursos de um 
único autor num mesmo enunciado. Na peça como um todo, os mais significativos conflitos discursivos 
estão postos na fala do Juiz- presidente e do Psiquiatra.  

Ao Corpo de Jurados, Santareno deu o recurso do em ‘off” que possibilita ouvirmos todos 
os  seus mais recônditos pensamentos, numa belíssima polifonia de vozes.  De maneira que segredos 
terríveis, desejos execráveis,  e preconceitos abomináveis desmascaram  o lado oculto dos Jurados. 
Algumas das pérolas que lhe saem do pensamento são significativas:  

 

(Primeiro jurado): Com que então a pena de morte não passa dum atraso reacionário, um 
cancro social, um estigma mágico numa época científica. ... Ouçam-na os senhores 
generosos e de bom coração, os teóricos do chamado progresso ético-social. Cretinos 
fracos,  grandes  hipócritas! Não foi o respeito pela vida humana que os moveu, aos 
arranjistas que lutaram pela abolição de pena de morte. O que eles queriam era ganhara as 
eleições. Politiqueiros venais, falsos como Judas! (SANTARENO, 1987: 47) 
 

Todos os outros em ‘off’ desse primeiro jurado demonstram-no uma pessoa rancorosa, 
ultraconservadora, que cultiva o ódio, a violência e a agressividade, como símbolos de virilidade tal como 
Orfeu.  Entretanto, as pérolas maiores são reservadas para   o sexto jurado:  

 

Vamos todos perder aqui dias e dias, entre discussões e salamaleques... para descobrir qual 
a cor da casca branca do ovo! Ah, é em situações deste gênero que eu tenho saudades da 
guerra: vinte anos atrás, a gente arrumava aquele casal de bandidos de encontro a uma 
parede e, sem mais conversas, borrifávamo -los de alto a baixo com uma linda chuvada de 
metralhadora! E o outro o maricas também podia beneficiar da mesma dose: Não se perdia 
nada! (Faz com a mão o gesto logo abortado, de “varrer à metralhadora”)  Trre-re-re... 
Pronto, num segundo ficava tudo resolvido! (SANTARENO, 1987: 75)   
 

Mas é o segundo pensamento desse sexto que ilustra cabalmente o cultivo do ódio e do 
racismo: 

 

(Que recebe o cobertor: movimentos abruptos, carregados de agressividade.) Encantadoras 
criaturas! Em primeiro lugar um tirinho na nuca de cada um deles: Oh, ficava apenas um 
buraco redondo e muito estético desenhado a vermelho... um lindo botão de rosa. Depois 
uma pequena pilha com seus gentilíssimos cadáveres.  Em seguida por causa da decência, 
esta confortável coberta. ( Passa o cobertor a outro Jurado.) Finalmente, um regador com 
gasolina. Pronto! Em dez minutos, acabávamos com toda esta fantochada.  Ah, justiça, 
advogados , tribunais....! (Tosse cuspindo para o lenço.)  só uma vez – quem me dera 
apanhar-me nessa época! — varri eu  vinte e  seis alemães por esse processo. Sozinho, e no 
tempo Record de treze minutos!... Julgamentos, juízes: Words, words and words!… 
(SANTARENO, 1987: 87) 
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A ironia cruel desse sexto jurado não difere muito da ironia cruel de Orfeu e de Eurídice, 
elas demonstram o quanto Santareno sabia da importância do cultivo do ódio e da agressividade, como 
mecanismo de exclusão na nossa sociedade.  

Ainda quero destacar a  longa rubrica que é introdução da peça, ela pode ser vista como 
uma espécie de prólogo, mas em lugar de fornecer os dados prévios que elucidaria seu  argumento, 
esclarece  com precisão  a  disposição dos  maiores e dos  menores componentes do ambiente que será 
cenário dos três atos.  Além de denotar ela também cria conotativamente os significados, a atmosfera e  as 
disposições afetivas da sala do Tribunal do Júri.  

 

Em Inglaterra. Atualidade. Sala de julgamentos, em palácio antigo. Ao fundo, por baixo das 
insígnias da Coroa, num plano elevado e central, está  mesa dos Juízes: São três, o Juiz-
Presidente ao meio, cada qual sentado no seu velho cadeirão nobre, de sóbrio ornamento. 
Ao longo da parede  lateral direita, o banco corrido destinado aos doze Jurados. À esquerda 
média, em situação de destaque fica a tribuna hexagonal das testemunhas, as quais entram 
na sala do julgamento por uma porta situada à esquerda alta. Equivalente a esta, do lado 
oposto, à direita  alta portanto, uma outra porta  com serventia para os Jurados. Duas 
pequenas mesas, uma posta logo por baixo e adiante da dos Juízes, a outra um pouco por 
detrás e à esquerda: Destinam-se ao escrivão e ao Oficial de Diligências, respectivamente. 
O cadeirão Do Procurador da Rainha, antigo e solene, está colocado ao lado direito em 
plano mais elevado e posterior que o dos Advogados. Estes ocupam duas mesas, dispostas 
obliquamente: A dos Advogados de acusação  situada à direita, e a dos Advogados de 
defesa à esquerda. Ao centro, uns  degraus abaixo  dos planos antes  referidos, está  a 
grande caixa retangular de vidro transparente destinada aos réus; esta gaiola de vidro à 
prova de bala  destina-se  a proteger os dois acusados da fúria da multidão , e ocupa os 
planos mais dianteiros do palco; nas paredes laterais  do retângulo, uma  de cada lado, duas 
pequenas portas talhadas no vidro e habitualmente cerradas. O pavimento desta gaiola é 
móvel, de modo a permitir a descida do retângulo de vidro abaixo do nível da visibilidade 
dos espectadores e, logo a seguir, a subida com as cenas correspondentes às várias 
retrospectivas já montadas: Assentará, pois sobre um elevador.( SANTARENO, 1987:11)  
 

O engenho dessa acurada descrição está no fato de que ela apresenta como efeito de sentido 
uma imagem visual, tão primorosa e substantiva, que  funciona como uma espécie de ‘gestus’ social  do 
espaço físico. Ainda  desprovido de figuras humanas,  ele guarda a força  de sugerir a conotação do 
ambiente mais importante da peça. Penso que esse procedimento apresenta matizes épicos, porque  sua 
gravidade solene,  cheia de pompa e circunstância, faz da sala  de julgamento um ritual,  ainda, mais frio 
que as salas de julgamento habituais, impedimento qualquer forma de empatia. O fato da simples 
contraposição de lugares e planos espaçais  revela uma escolha não ingênua, tais como, “à direita” do 
lugar ocupado pelo cadeirão do Procurador de Rainha,  e dos Advogados de Acusação, é em si mesmo, 
um traço eufórico. À esquerda disfórica pertencerá à defesa. Logo a seguir, sob o escuro total,  ouvimos a 
voz solene e fira do primeiro jurado, recitando a fórmula do juramento sob o foco de uma luz, cuja 
intensidade irá crescendo até abarcar os doze Jurados, seguida da  rubrica que insiste em dizer: 

 

(A composição do tipo, para cada um desses Jurados, deve ser cuidadosa e de acordo coma 
as psicologias  e vivências respectivas; as suas idades oscilarão entre  trinta e cinco e os 
sessenta anos; vários níveis sociais também; para lá da compostura  mais ou menos rígida  e 
formal dos rostos, o espectador irá descobrindo nos membros do júri motivações varias, 
relativamente ao processo em julgamento volúpias diferentes)  
 

Vemos então, que os fatos  e as rubricas são percebidos através de muitas lentes, 
contrapondo-os em suas mais fundamentais contradições. Santareno compôs os fatos numa inteireza tão 
substantiva que, conforme vão sendo apresentadas as figuras desse primeiro ato, uma  outra versão  dos 
fatos começa a se descortinar. É como se fosse um teatro dentro de outro. Em decorrência disso, 
provavelmente, pouco trabalho daria montá-la, pois as rubricas fazem o papel de um zeloso diretor.   

Santareno viveu uma vida inteira sob os óbices do regime fascista, conhecia muito bem 
suas táticas e suas formas de cultivar o ódio e a violência, como formas de exclusão tanto dos estados  
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totalitários, quanto, infelizmente, dos estados democráticos. Como psiquiatra sabia que sem pertença, 
política, social e econômica, não há humanidade. 

Neste momento é de importância vital lembrar que os ‘serial killers’, hoje, habitam 
geralmente os próprios estados  democráticos, regime que, por excelência, julga dar pertença política a 
todos os seus cidadãos, mas que é omisso  em dar pertença socioeconômica. Pois segundo Hannah Arendt 
(1991:121) os estados nacionais existem para proteger  a propriedade privada e os privilégios de poucos, e 
não para dar pertença socioeconômica a todos os seu membros, dos quais muitos acabam sendo expulsos 
da própria condição humana. Na peça essa hipótese é confirmada  pela figura  do psiquiatra, que é uma 
espécie de alter-ego do dramaturgo e psiquiatra Bernardo Santareno.   

 

(Vivo, irritado.)  mas é de Orfeu e Eurídice que eu falo ‘my lord’!! Estou a tentar mostrar 
ao tribunal que eles não são só verdugos: que também são vítimas! Que Orfeu e Eurídice 
alienaram aquela mesma sociedade que  antes os alienou a eles. Permita-me ‘my lord’, que 
eu levante está pergunta: com outra infância, com outra família, vivendo noutra civilização 
em que as estruturas sociais fossem mais justa e científicas Orfeu e Eurídice seriam o que 
hoje são?! (A tremer, veemente:) O que está errado? Como pesar as culpas individuais? 
Como confiar nos Códigos na Justiça? O que está errado ‘my lord’?! (Pausa) que fazer? 
Que havemos de fazer, ‘my lord’?!... (O Juiz-Presidente, impaciente, vai falar. O Psiquiatra 
não deixa atacando logo:) é de Orfeu e Eurídice  que eu falo, Excelência! Não ‘my lord’, os 
acusados não são loucos. São responsáveis perante a lei. Vão provavelmente sofrer o longo 
e pesado castigo que os seus hediondos crimes justificam.  (Com violência,  a gritar, 
batendo com ambas as mãos no bordo da tribuna: )  Mas há qualquer coisa está errada! 
Algo que não nos deixa ir para casa em paz coma as nossas consciências! Algo que tem de 
ser reformado!!! ( SANTARENO: 1987, 215) 
 

No excerto, as didascálias destacam a  ênfase com que o psiquiatra faz a defesa de Orfeu e 
Eurídice.  Entretanto, nele e em outros desse quilate, podemos perceber o conflito discursivo que marca a 
figura  do psiquiatra. Compare-se o uso de termos como ‘vítimas’ e ‘sociedade que antes os alienou’, 
contrastando-o de forma conflitiva com ‘sofrer o longo e pesado castigo que seus hediondos crimes 
justificam.’ Não esqueçamos de que o dramaturgo era um ferrenho acusador do nazi-fascismo. E nessa 
hora, é o dramaturgo Santareno  que se imiscui  na fala do psiquiatra Santareno. Isso fica patente em sua 
próxima fala: 

 

(Amargo, desencantado.) Sim ‘my lord’, creio que sim. Entre o mestre Adolf Hitler, e o 
discípulo Orfeu Wilson, há realmente pontos de contacto. Aliás a história psico-sociológica 
de Hitler sugere, com nitidez, a de muitos delinqüentes. Tanto Orfeu como Hitler viveram 
uma infância ‘banida:’1  Órfão de pai  e mãe o primeiro, filho natural o segundo. Tanto um 
como o outro, tiveram uma vida escolar e de aprendizagem profissional caracterizada pelos 
fracassos constantes. Tanto Orfeu como Hitler foram ambos bons observadores da vida e 
grandes leitores, em todas as circunstâncias, as mais agudas e condicionantes. Tanto um 
como o outro, sexualmente pouco dotados, com sentimentos de inferioridade nesta zona, 
sentiram profundamente uma necessidade imperiosa de afirmação em potência, em força — 
imagens  fingidoras da virilidade: Pois haverá poder humano maior do que matar?  Tanto 
Hitler como Orfeu em escalas diferentes de ação, deram largas à sua “necessidade  
justiceira”  mórbida, ao seu narcisismo sádico, ao cínico e absoluto desprezo pela vida dos 
outros. O racismo foi o veículo para ambos.  A história de Hitler, tal como em ponto mais 
pequeno a de Orfeu, não é mais do que a história duma aliança poderosa entre o instinto de 
poder e a capacidade de destruição na pessoa dos outros. (Pausa. Triste, um pouco abrupto:) 
Estas as causas imediatas, centrais. As outras, o principio e o fim, a origem e as 
conseqüências...  essas já aqui as apontei há pouco, com evidente desagrado ou desinteresse 
dos ilustres magistrados que presidem neste tribunal: Refiro-me às estruturas sociais do 
nosso mundo ocidental e cristão: à política, à religião, à economia, à ética, à justiça...  
(SANTARENO, 1987:218)  
 

                                                 
1 Grifo meu. 
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Assim, o dramaturgo português Bernardo Santareno faz com que a peça O Inferno cumpra 
o papel iconoclasta  do teatro, e da literatura, de forma  geral.  

 

RESUMO: Esta comunicação estuda o traçado épico da peça-julgamento O Inferno (1967) de Bernardo 
Santareno, cujo argumento consiste no julgamento dos ‘amantes diabólicos’, Ian Brady e Myra Hindley, 
um casal de ‘serial killlers’, que foi condenado à prisão perpétua, por serem acusados de assassinar 
Edward Evans de 17 anos, Lesley Ann downey, de 10, e John Kilbride de 12, na cidade de Chester, 
Inglaterra. A poética dramática da peça consiste no uso do Júri como uma forma de se construir a auto-
referencialidade dramática, própria do teatro épico, ou seja, o teatro dentro do teatro. Também há o uso da 
poética de  fatiamento do entrecho em três  audiências e oito retrospectivas,  as quais, por si mesmas, já 
impedem a formação das três unidades dramáticas, e de uma curva dramática que possa levar à formação 
do nó e do clímax aristotélico. Os efeitos de sentido decorrentes dessa poética propiciam a formação dos 
efeitos-V, necessários ao distanciamento crítico. O entrecho fatiado deixa, então, de ser orgânico, para se 
tornar episódico.  Essas retrospectivas são apresentadas através do uso do ‘flashback’, assim, 
contribuindo para a derrubada da quarta parede, e impedindo a formação do ilusionismo aristotélico. 
Outro recurso poético da carpintaria dessa peça consiste no uso de uma multiplicidade polifônica de vozes 
e consciências independentes, cujas opiniões diversas, ideologicamente, ora referendam o ‘status quo’, 
ora se colocam em acirrada oposição a ele. De forma que as contradições sociais acabam por se tornar 
visíveis ao espectador que é levado a fazer um juízo crítico do sistema dominante.  
 
PALAVRA-CHAVE: Bernardo Santareno, dramaturgia épica ,  política, nazi-fascismo, ‘serial killers.’ 
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ABSTRACT: This text describes my first contact with the work that I have been developing in the 
Master’s Program at Ufsc. The work is about the presence of Fernando Pessoa in the ficcional prose of 
the italian writer called Antonio Tabucchi and it is also concerned to some comments on his tale named 
“Il Gioco del Rovescio”. 
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Rébus pode ser um enigma em que a resposta é sugerida por coisas reais. Rébus, do latim: 
com coisas, por meio de coisas1. Rébus, além de nome de um conto homônimo de Antonio 
Tabucchi, é um modo possível de apreender sua ficção: viagens em forma de percursos 
escriturais, que se nos dão como enigmas e esvaem-se quase antes que lhes possamos 
nomear.  

 
Pretendo aqui apresentar uma introdução ao trabalho que estou desenvolvendo com a ficção 

do escritor contemporâneo Antônio Tabucchi no curso de pós-graduação da Ufsc.  
Meu trabalho vincula-se à linha de pesquisa Textualidades contemporâneas por definir 

como objeto de estudo uma produção literária e crítica que se faz enquanto escrevo estas linhas. 
Literalmente contemporânea, portanto, é esta proposta, que parte da leitura da prosa de ficção de Antônio 
Tabucchi e pretende percorrer os caminhos e descaminhos de suas personagens, concentrando-se em 
especial nos vieses pessoanos desses percursos.  

A vontade de cruzar literatura italiana e portuguesa, um pouco resultado de meu itinerário 
como aluna do curso em língua e literatura portuguesa e italiana na Ufsc, fortaleceu-se num curso sobre 
Pessoa em que decidi traduzir um conto de Tabucchi. O intuito era lançar uma nova luz sobre os estudos 
pessoanos, contribuindo assim para o repertório da disciplina. Essa luz, porém, revelou uma atmosfera 
misteriosa, que apresentava meandros que até então eu não suspeitara no campo dos estudos pessoanos.  

O que venho fazendo em minha pesquisa, desde que minha escolha se delineou, é perseguir 
esses tais mistérios e tentar percorrer criticamente o que chamo de “percursos pessoanos” na obra de 
Antonio Tabucchi, no intuito de assim contribuir para o rico corpus transtextual da obra do poeta 
português, trazendo à discussão sobre Fernando Pessoa não uma luz, mas um novo olhar possível. Mais 
especificamente, tento ler a presença pessoana na prosa de ficção desse autor italiano, nos percursos de 
suas personagens e em como a representação dessas personagens lida com as convenções e rupturas na 
contemporaneidade.  

Temos hoje uma literatura que a partir da modernidade traz a marca da flutuação, da 
instabilidade, da fragmentação, da multiplicidade. Multiplicidade inclusive na experiência subjetiva, pois 
que com a modernidade a experiência da chamada individualidade se amplia e ao mesmo tempo é 
esvaziada pela crise das grandes representações.  

Se para cada existência real existem infinitas existências possíveis, para o escritor desta 
modernidade, “a literatura toda se tornou uma problemática da linguagem”, agora turva e fértil em 
ambigüidade e dúvida de si mesma”2. Partindo desta premissa, Pessoa poderia ser considerado um 

                                                 
1 Em Vico (1668-1744) encontra -se uma aproximação entre o rébus e a linguagem hieroglífica. O rébus seria uma 
originária forma de expressão  humana, dos tempos em que os homens não criavam formas abstratas de expressão e 
liam a natureza como se ela falasse com eles, e sacerdotes decifravam as entranhas de animais e o vôo dos pássaros 
para encontrar auspícios. O filósofo italiano recordou, na s ua Scienza Nuova (Mondadori, Milano, 1992, § 435), o 
“rebus de Picardie” do medievo francês e o comparou à resposta que o antigo rei cita Idantura enviara ao rei persa 
Dario I (558 – 486 a.C.) por ocasião da guerra entre seus povos: uma rã, um rato, um pás saro, um arado e um arco. A 
rã significava que ele era filho da terra, nativo. O rato significava que onde nascera fizera sua casa e fundara seu 
povo. O pássaro significava que em sua terra havia auspícios, isto é, uma religião autóctone. O arado significava que 
ele reduzira suas terras à cultura e que as domara com suas próprias forças. Finalmente o arco significava que ele 
possuía um grande exército para defender essa terra. O “rébus de Idantura” seria uma forma até mesmo anterior ao 
hieróglifo, representação por sua vez anterior ao símbolo; isto porque o rébus seria um exprimir-se mediante coisas, o 
hieróglifo já uma representação escrita de coisas, e o símbolo, uma primeira forma abstrata de significar, não se 
valendo de coisas, mas de imagens convencionadas (brasões, medalhas, bandeiras). 
 
2 Barthes (2000). 
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caminho, ou um descaminho, para a leitura dessa modernidade, ao passo que elege o esfacelamento 
subjetivo e a metalinguagem como temas centrais de sua poética3. 

Antonio Tabucchi, profundo estudioso da literatura portuguesa, foi não só tradutor e crítico 
de Fernando Pessoa4 - “o narrador de Pessoa”, como dissera José Cardoso Pires -, como também adotou a 
personagem Pessoa e seus heterônimos em suas ficções, multiplicando o jogo de espelhos proposto pelo 
poeta português. A presença de Pessoa está, implícita ou explicitamente, em toda sua produção literária. 
Em Os últimos três dias de Fernando Pessoa, por exemplo, Tabucchi descreve um imaginário diálogo 
entre o escritor e seus heterônimos que vêm visitá-lo, um por um, em seu leito de morte. Já em Chamam 
ao telefone o senhor Pirandello, é o dramaturgo e escritor italiano Luigi Pirandello a travar diálogo 
fictício com Pessoa - ambos grandes autores do século XX e com uma poética semelhante sob muitos 
aspectos. Em Requiem é O livro do desassossego que desencadeia para o protagonista um percurso 
lisboeta de encontros, dentre os quais estará um colóquio com o próprio poeta português.    

Tabucchi nasceu em 1943 na cidade de Pisa, na Itália, onde atualmente ensina Língua e 
Literatura portuguesa na Universidade de Siena. Formou-se em Letras Modernas com uma tese sobre o 
surrealismo em Portugal e conheceu a obra de Fernando Pessoa nos anos sessenta, durante as aulas que 
freqüentou na Sorbonne, dedicando-se a partir de então intensamente ao estudo da obra do poeta 
português. Considerado uma das vozes mais representativas da literatura italiana dos nossos dias, Antonio 
Tabucchi é autor de romances, contos, ensaios e textos teatrais 5 e, além de ter suas obras traduzidas para 
mais de trinta línguas (inclusive para o chinês, o japonês, o curdo e o turco), adaptadas para o cinema, a 
dança e o teatro e premiadas em vários países6, é o autor de ácidas críticas em periódicos de seu país e do 
exterior à crescente “fascistizzazione” e à “dettatura della parola” na Itália de Berlusconi. Tal crítica 
política nem sempre é evidente em suas obras ficcionais, mas sua escritura é permeada pela idéia da 
importância da tradição e ao mesmo tempo de sua desconstrução na projeção de desejos, numa operação 
que amplia o imaginário, proporciona o encontro com o outro e o auto-conhecimento, nutre a capacidade 
de expressão, reforça a visão crítica do real e a necessidade de emoção estética.  
 

(...) a escrita à qual eu me entrego é já toda uma instituição; ela desvenda o meu passado e 
a minha escolha, dá-me uma história, escancara a minha situação, engaja-me (...)7. 

 

Os contos de Tabucchi são em sua maioria histórias de viagens, “percursos oblíquos de 
personagens no limite da existência, talvez desesperadas e irônicas, homens e mulheres em fuga, que 
fogem em busca de reconquistar uma vida que se esvai, constituindo-as como seres à parte”8. O sentido 
da vida dessas personagens, personagens excêntricas situadas nos interstícios dessa busca insólita, talvez 
seja a própria viagem, como a definira Minghelli:  
 

Viagem é uma daquelas palavras irredutíveis a qualquer tentativa de definição. É talvez 
um guardião noturno, uma sorte de roupa cor do tempo, tecida especialmente para 
proteger a humana necessidade de metamorfose. No mais, o movimento, qualquer tipo de 

                                                                                                                                               
 
3 Gamma (1999). 
 
4 Com Maria José de Lencastre dirigiu e traduziu a edição italiana das obras do poeta português, sobre o qual 
escreveu vários ensaios (Un baule pieno di gente, 1990). 
5 Destacam-se Noturno indiano (1984) - que recebeu o Prémio Médicis étranger em 1987 -, Pequenos equívocos sem 
importância (1985), O fio do horizonte (1986), Os voláteis do Beato Angélico (1987), Chamam ao telefone o senhor 
Pirandello (1988), O anjo negro  (1991), Requiem (1992) - escrito em português, premiado pelo Pen Club, acaba de 
ser lançado no Brasil pela Rocco -, Sonhos de sonhos (1992), Afirma Pereira  (1994) – que recebeu o Prêmio 
Internacional Jean Monnet em 1995 -, Os três Últimos dias de Fernando Pessoa (1994) e A cabeça perdida de 
Damasceno Monteiro  (1997). O último trabalho de Tabucchi foi o romance Si sta facendo sempre più tardi, lançado 
em março de 2001. 
6 Dentre os quais o Premio Campiello e o Premio Viareggio -Rèpaci na Itália, o Prix Médicis Etranger e o Prix 
Européen de la Littérature na França, l’Aristeion na Grécia, o Nossack da Academia Leibniz na Alemanha, 
l’Europäischer Staatspreis na Áustria e o Premio Hidalgo na Espanha. 
 
7 Barthes (2000: 25). 
 
8 Capello (2001), apud http://erroneo.org/letteras/aywhere.htm 
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movimento, parece ser a condição essencial tanto para a mutação quanto para a viagem. 9 
[trad. própria] 

 

Pessoa é um topos literário de dispersão e fragmentação de onde se parte para múltiplas 
translações metalingüísticas: o autor português executou, poeticamente, idéias contraditórias, e, em sua 
esteira, também Tabucchi, como escreve José Cardoso Pires no prefácio à edição portuguesa do livro O 
jogo do revés -  ruma “à individuação de uma unidade contraditória (...)” e “todas as suas variações, todas 
as surpresas, os riscos e as audácias abrem caminhos que se dirigem a um objetivo final”, o de não 
chegar, o de manter a suspensão sempre e assim sugerir outros ângulos através dos quais possa-se 
observar a existência. 

De Pessoa Tabucchi retoma o tema da saudade; o gosto pela máscara e pelas infinitas faces 
do ser, por vezes estreitamente relacionado à representação e à impossibilidade de tocar a verdade; o tema 
do sonho e da alucinação, e com estes o enigma e a coincidência. 

Em Tabucchi o enigma sempre move uma viagem por um não-espaço real, viagem que vem 
a ser uma busca, uma busca que não quer encontrar.  
 

O desejo que se pode chamar de metafísico é desejo daquilo que não nos falta (...) do que 
deve permanecer inacessível e exterior – desejo do outro enquanto outro...10.   

 

E em Tabucchi, desejo do eu enquanto outro . 
Conforme Blanchot, “existem aqueles que procuram para encontrar”, mas há outros “cuja 

busca é, precisamente, sem objeto”11. O mesmo autor resgata a significação primeira da palavra encontrar, 
cujo sentido – não o sentido prático ou científico – é tornear, dar a volta, rodear, sendo o verbo encontrar, 
portanto, quase sinônimo do verbo buscar. 
 

O desejo do metafísico é o desejo daquilo com o que não se foi nunca unido, desejo do eu, 
não somente separado, mas feliz com sua separação que o faz eu, no entanto, tendo relação 
com aquilo de que ele permanece separado, do que ele não tem nenhuma necessidade e que 
é o desconhecido, o estrangeiro: outrem.12 

 

Mas “...como descobrir o obscuro sem pô-lo a descoberto? Que experiência do obscuro 
seria esta na qual o obscuro dar-se-ia em sua obscuridade?”13. A minha hipótese é que a escritura de 
Tabucchi se dá em função da manutenção do mistério, do jogo, do enigma da escritura e da existência. E 
lidar com esse jogo, para mim, além de representar aquele secreto pendor para o desassossego, vem da 
vontade de produzir um conhecimento acadêmico que não seja mera redescrição de histórias fascinantes, 
mas que possa articular a vida que há dentro e fora da textualidade. 

A existência das personagens tabucchianas é por vezes a história de uma melancolia que 
testemunha o vazio dos dias e do atordoamento que tange a busca da busca. O sentido dessa existência 
talvez seja uma epifania que advém de equívocos - e por isso mesmo valoriza a escolha -, do efeito do 
duplo, do tempo que passa e nunca fica, de uma escritura que é ela mesma a marca dessa não 
permanência e da percepção do significado essencial de algo.  

O que move esse jogo: a vontade de conhecer o desconhecido. O desconhecido: sinal da 
aparição que essas personagens buscam ou esperam. Mesmo que aparentemente opostas, tais condições – 

                                                 
9 Trecho da conferência “Incontri indiani”, de Marina Minghelli, proferida em encontros e mesas redondas em 
Bombay, Calcutá e Nova Delhi pelo Instituto Italiano de Cultura de Nova Delhi e pela Academia Nacional Indiana de 
Letras  Sahitya Akademi de 23 de fevereiro a 05 de março de 2000.  
 
10 Blanchot (2001: 63). 
 
11 Id., ibid. 
 
12 Id.: 101. 
 
13 Id.: 98. 
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a da busca e a da espera – condividem um mesmo espaço narrativo no qual são muito parecidas, ou talvez 
coincidentes.  

O conto que inaugurou minha vontade de realizar esse trabalho chama-se “Il gioco del 
rovescio”. Esse foi o primeiro conto a ser escrito por Tabucchi, no verão de 1978. Foi publicado pela 
primeira vez na Itália em 1981, na coleção “Le Silerchie”, pela editora Il Saggiatore.  

Conforme o próprio Tabucchi declara no prefácio à segunda edição italiana do livro 
homônimo de 1988, este conto revela um modo de ver as coisas profundamente ligado a uma descoberta 
feita pelo autor em um determinado momento de sua existência: a de que as coisas não têm um modo 
único de ser. E essas mesmas “coisas” revelam, na obra tabucchiana, seu avesso e sua multiplicidade. O 
que, por princípio, toca inevitavelmente a vida e a obra do escritor português Fernando Pessoa. 

“O jogo do revés” (assim se poderia dizer em português), conto-viagem-sonho em primeira 
pessoa, inicia com o protagonista que observa a obra Las meninas, de Velázquez, figura que também 
fecha o conto, numa espécie de reflexo às avessas. O avesso, aliás, é o tema do conto, que encontra no 
quadro uma alegoria perfeita. Perfeição, no entanto, é uma adjetivação que não cabe neste jogo de 
espelhos, já que faz parte de uma certeza que não mais temos ao confrontarmos tal multiplicidade 
representativa. 

O quadro apresenta um fragmento da história espanhola, uma cena cortesã do século XVII, 
na qual uma menina de cinco anos, a infanta Margarida, filha do rei da Espanha, Filippo IV de Absburgo 
e de Mariana da Áustria, acompanhada por duas daminhas de honra, dois anões e um cachorro, é pintada 
pelo próprio Velázquez, de pincel e paleta em mãos, em uma tela da qual vê-se somente o avesso. 
Paradoxalmente o que o pintor observa e retrata pode ser tanto Margarida como seus pais, refletidos no 
espelho ao fundo. O deslocamento gerado pela perspectiva do quadro ainda nos permite imaginar sobre 
aquela tela, que não vemos, o próprio espectador do quadro do museu do Prado, observador efetivo da 
obra do Velázquez de carne e osso. Esse observador, que no conto de Tabucchi corresponde ao 
protagonista, é ninguém ou uma multidão, e o lugar que ele ocupa poderia por metonímia também o 
próprio leitor do conto ocupar, mesmo não se refletindo no quadro. 

Uma das personagens do conto de Tabucchi diz “A chave do quadro está na figura do 
fundo”, o que me parece ecoar: “A chave do conto está na chave do quadro”, vindo este representar uma 
alegoria daquele, bem como uma alegoria da obra pessoana. “Pessoa é um gênio porque entendeu o 
avesso das coisas, do real e do imaginário”, para falar com as palavras da personagem Maria do Carmo. 

A obra de Pessoa é um jogo do revés, pois se afirma na contradição permanente e, segundo 
o próprio Pessoa, “uma afirmação é tanto mais verdadeira quanto mais contradição envolve”14.  

Também aí está a minha chave, a chave de leitura por mim encontrada no quadro 
misterioso da produção tabucchiana, onde as possibilidades interpretativas se multiplicam a cada 
vislumbre. Quero jogar o jogo do revés. 

Michel Foucault, em As palavras e as coisas (1966), ressalta como o espelho, figura de 
fundo d’As meninas, quebra a atmosfera mágica em que se instaura o universo pictórico e evidencia a 
incompatibilidade de duas realidades que se fundem no possível que se projeta aos nossos olhos.  

Através da descrição de Foucault pode-se perceber, mediante a realidade da pintura, uma 
outra realidade, imaginada e, já que todos vêem parcialmente, a imagem reafirma uma multiplicidade de 
pontos de vista, onde se salvaguarda o lugar do incerto e da possibilidade.   

Também a escrita sempre indica alguma coisa que é “diferente de seu conteúdo e de sua 
forma individual”15. É “característico de toda linguagem (...) prestar sempre assistência a si mesma. 
Nunca dizendo somente o que ela diz, mas sempre mais e sempre menos”16.  

Na escrita de Tabucchi, bem como naquela de Pessoa, temos um reino de espelhos, um jogo 
de reflexos provocado pelo efeito do estranhamento, a sensação de que tudo está fora de lugar porque é o 
olhar que estabelece o lugar - e esse olhar nunca é o mesmo.  

Meu trabalho parte, portanto, desse olhar deslocado, da metáfora da figura do espelho 
conjugada a de um movimento, que na impossibilidade da completude convoca a subjetividade, em toda 
sua capacidade criadora, para reconstruir-se contextualmente.  

Através dos meios delírios reveladores de suas personagens, “sonhos de sonhos” ou 
diálogos fragmentados, Tabucchi rompe o processo temporal narrativo e recria várias perspectivas, 

                                                 
14 A nova poesia portuguesa , Lisboa (s. d.: 97), apud  Seabra (1988). 

 
15 Barthes (2000: 3). 
 
16 Blanchot (2001: 106). 
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conjugando o tempo dos acontecimentos históricos ao tempo diegético, ao ritmo das personagens e de 
suas vivências subjetivas, que se reconstroem em percurso e em contato.  

“O jogo do revés”, história de amor e outramento que se mescla à ditadura salazarista em 
Portugal e ao franquismo na Espanha, é uma das obras tabucchianas que tematizam essa reconstrução 
subjetiva, sempre também um abalo e um abismo, num espaço narrativo que tende a desconstruir a noção 
fixa de identidade e que pode reinventar formas de ser e se relacionar, fazendo balançar discursos 
totalizantes e sugerindo a emergência de novos sujeitos e novos padrões textuais de comportamento. 
 

RESUMO: Este texto discorre sobre como se deu o primeiro contato com o trabalho que estou 
desenvolvendo como mestranda na Ufsc sobre a presença pessoana na prosa de ficção de Antonio 
Tabucchi e parte de comentários sobre um conto do escritor italiano que se chama “Il gioco del 
rovescio”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estudos pessoanos; literatura italiana contemporânea; identidade; subjetividade. 
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O povo está mudo, e por isso não se lê no futuro; pelo conhecimento do seu passado vê-se 
que tinha uma forte individualidade étnica, com que resistiu à incorporação dos Estados 
peninsulares e, fortificando-se pela expansão colonial, assinalou-se na história pela 
circundação do globo. 
 
(Teófilo Braga, 1885, II vol., p. 557) 
 

Este trabalho insere-se dentro do projeto de pesquisa intitulado "Memória do futuro: 
oralidade e invenção no conto popular português" e pretende apresentar a síntese dos primeiros estudos 
sobre literatura popular portuguesa. Inicialmente será feita uma breve retomada do conceito de cultura e 
de literatura popular e dos registros dessas manifestações em Portugal. A seguir, serão apresentadas as 
idéias de Teófilo Braga, um dos mais importantes compiladores de contos populares portugueses, sobre 
sua maneira de organizar o material colhido.  

 

Cultura e literatura popular 
Viegas Guerreiro, em Para a história da literatura popular portuguesa Para a história 

da literatura popular portuguesa, obra publicada no ano de 1978,  recupera a his tória da literatura 
popular portuguesa. Seu trabalho inicia pela definição de termos, e Guerreiro recusa  o emprego de 
expressões como literatura oral e literatura  tradicional, preferindo utilizar a expressão literatura 
popular, a qual, no seu entendimento, é mais abrangente e diz respeito a toda a matéria literária que o 
povo entende e aprecia, de sua autoria ou não. Essa literatura popular é quase toda inventada para ser 
ouvida, o que a torna eminentemente oral. 

A definição pode parecer por demais singela; simplificadora até. Mas, ao adotá-la, o autor 
de Para a história da literatura popular portuguesa estava, com certeza, evitando certo preconceito 
com que a literatura e a cultura popular  têm sido tratadas em muitos momentos. Esse preconceito está 
associado à tendência que, no mundo ocidental,  as classes privilegiadas têm de desprezar a plebe, o povo. 
No que se refere a questões culturais, percebe-se, ao longo da história, crescente valorização ao saber que 
vem dos livros. Para os humanistas do século XVI, é no livro que se encontra o saber válido, notadamente 
o que se revela nas obras gregas e latinas. Diz Guerreiro: "Sá de Miranda, Duarte Pacheco Pereira, 
Camões, todos exaltam a experiência, "madre das coisas", mas não entendem que ela possa ensinar o 
povo, o vulgo ignaro, que não dispõe da luneta mágica que as letras greco-latinas 
conferem" .(GUERREIRO, 1978:p. 20)  

De acordo com essa forma de pensamento, tudo o que vem do povo é tosco, imperfeito, 
irregular. Não produz ciência, mas sabedoria; não confronta, apenas relaciona ou generaliza. Acumula 
fatos, em lugar de conhecer a complexa causalidade que os explica. A valorização acentuada do saber que 
se adquire na escola leva a equiparar analfabetismo com ignorância e obscurantismo, tornando o letrado 
sinônimo de culto e, por conseqüência, iletrado como o equivalente a inculto. O estudo de Viegas 
Guerreiro, que direciona essa etapa inicial da pesquisa sobre os contos populares portugueses, critica 
esses pensamentos excludentes e, de certo modo, aristocráticos sobre a cultura, conforme pode ser 
observado em passagens como a seguinte: "cultura é só uma, tudo o que aprendemos do nascer ao morrer, 
de nossa invenção ou alheia, sentados nos bancos da escola ou da vida. Não há uma alta cultura e uma 
baixa cultura, uma cultura superior e outra inferior ou popular, mas só cultura." (GUERREIRO, 1978: p. 
25)  
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Ao recuperar a história da cultura popular, não se pode deixar de mencionar a importância 
do Romantismo, que viu no povo e em suas manifestações específicas uma das maneiras de construção 
das identidades nacionais. Essa postura, entretanto, está revestida do idealismo que marcou o movimento. 
Assim, escritores, filósofos, poetas do século XIX tratarão o povo como "criador da poesia tradicional, a 
única autêntica, pura, espontânea"; para o romântico, o povo é uma espécie de "entidade mítica de um 
mundo primitivo, natureza que livremente se expressa sem o artifício da técnica; a arte popular é a voz de 
Deus"; a arte que o povo concebe é, pois, "livre da lucidez intelectual e do juízo crítico" (GUERREIRO, 
1978: p. 29). 

Dessas concepções românticas, chega-se a uma divisão que ainda hoje pode ser observada e 
que opõe poesia popular à poesia de arte, ou literatura popular à literatura artística. Gramsci, um dos 
autores que devem ser referidos quando se trata do tema cultura popular, fala ainda de uma literatura 
popular artística, "formal e ideologicamente ao alcance do povo, saída de pena de grandes escritores" 
(apud GUERREIRO, 1978: p. 30). 

Atualmente não é suficiente pensar a questão cultural apenas a partir das categorias de 
artístico e popular, categorias essas que poderiam abranger qualificativos como letrado, culto, de um lado, 
e iletrado, de outro. É preciso incluir aí um terceiro elemento: a massa, entidade sem a qual não se pode 
tentar compreender a organização social e as manifestações culturais a partir do último século. A cultura 
de massa, superficialmente definida como aquela produzida em larga escala, cujos bens culturais são 
substituídos rapidamente, mescla elementos do popular e do artístico ou clássico para tornar-se mais 
atraente e vendável. Ocupando espaços que, antes do fortalecimento da industrialização e do capitalismo 
em sua etapa mais avançada, estavam reservados às manifestações ditas populares, a cultura de massa 
transforma rapidamente em mercadoria produzida em larga escala obras, manifestações, expressões que 
eram produzidas, de forma quase artesanal, pelo povo, uma categoria que se distingue substancialmente 
da massa, embora muitas sejam as circunstâncias em que elas equivocadamente apareçam como 
correlatas. 

Retomando o tema da literatura popular, é importante examinar o que caracteriza esse tipo 
de produção, especialmente, o que caracteriza uma narrativa popular. É mais uma vez em Viegas 
Guerreiro que se busca essa caracterização, formulada de maneira bastante simples, mas eficiente. Um 
primeiro traço apontado pelo estudioso como típico da narrativa popular diz respeito às relações entre o 
narrador e seu ouvinte. Nas narrativas criadas pelo povo, narrador e ouvinte formam um todo que é 
provocado, estimulado, sensibilizado pela obra, que funciona como um elo entre esses dois elementos da 
cadeia comunicativa. Outra característica importante diz respeito à questão temporal. Considerando que 
há constantes de pensamento e de comportamento que não se alteraram ao longo dos tempos, em função 
de sua humana especificidade, processa-se um movimento de atualização do passado e de compreensão 
do presente, o que explica o fato de as narrativas populares atravessarem os séculos. Ainda é próprio 
desse tipo de literatura e, mais especificamente, de narrativa, o fato de os personagens serem livres e de 
fazerem escolhas, podendo, inclusive, desobedecerem às normas sociais.  Pouco atrelado aos padrões 
comportamentais estipulados pelos poderosos, cultos, instruídos, os tipos populares gozam de maior 
mobilidade social, podendo transgredir regras e comportamentos tanto na esfera individual quanto na 
coletiva. 

Com relação à linguagem, nas narrativas populares,  " o que se diz é mais o que se pensa e 
menos o que se oculta, a linguagem é direta e significativa" (GUERREIRO, 1978: p. 33). Esse é um ponto 
especialmente importante, pois, nos primeiros contatos com os textos da literatura popular, chama atenção 
a extrema simplicidade da linguagem desse material, em especial no caso do objeto de estudo desta 
pesquisa. Partindo da afirmação de Guerreiro, essa simplicidade deixa de ser apenas simplificação, que se 
explicaria pela pouca instrução dos transmissores dos textos recolhidos ou dos receptores desses textos - 
ouvintes e leitores - , e passa a ser entendida como um valor ou qualidade própria de um texto que, ao 
contrário do literário, quer dizer, explicar, esclarecer. A simplicidade da linguagem que se encontra nos 
textos populares também está relacionada ao modo de transmissão dessas narrativas, eminentemente oral. 
Assim, em lugar de metáforas sofisticadas e incomuns, as histórias que circulam entre o povo recorrem a 
associações costumeiras e a comparações com elementos ligados ao cotidiano das pessoas de um 
determinado local como estratégias de memorização e de atualização constante. A repetição de frases e 
palavras também serve como recurso que facilita a transmissão e a circulação dos relatos. 

Nesse ponto pode-se objetar que a presença de símbolos, metáforas e alegorias, marcas de 
muitos contos, lendas e casos fantásticos ou maravilhosos,  tornariam a linguagem desses textos da 
literatura popular pouco direta ou significativa. Entretanto, não é a presença do símbolo que torna a 
linguagem direta, mas o modo como esse elemento é introduzido. E ele entra diretamente na narrativa, ele 
é mostrado pelo narrador, que, de maneira geral, se abstém de comentários ou os faz de maneira direta e 
clara. 
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É interessante transcrever e comentar aqui trechos do conto "As três cidras do amor", cuja 
referência mais antiga, na tradição portuguesa, data do século XVI.  

Na versão de Teófilo Braga, um príncipe encontra três cidras. Ao abrir a primeira, surge 
formosa menina que lhe pede água. Como o príncipe não tinha água, a menina morre. Ao abrir o segundo 
fruto, ocorre o mesmo, e o príncipe resolveu que só abriria a terceira cidra perto de muita água. Quando, 
então, partiu a última cidra, surgiu uma menina encantadora com quem o jovem quis logo casar. Deixo u a 
menina na floresta e foi ao castelo buscar roupas. A menina é encontrada por uma negra que a transforma 
em pomba e engana o príncipe, obrigando-o a casar-se com ela. No final, o feitiço é desfeito, a menina 
casa-se com o jovem, e a negra é morta. 

A clareza e a objetividade da linguagem é notada em toda a narração, e um exemplo disso 
pode ser verificado a seguir: 

 

Era uma vez um príncipe, que andava à caça; tinha muita sede, e encontrou três cidras; 
abriu uma, e logo ali lhe apareceu uma formosa menina, que disse: 
� Dá-me água, senão morro. 
O príncipe não tinha água, e a menina expirou. O príncipe foi andando mais para diante, e 
como a sede o apertava, partiu outra cidra. Desta vez apareceu-lhe outra menina ainda 
mais linda do que a primeira, e também disse: 
� Dá-me água, senão morro. 
Não tinha ali água, e a menina morreu. 
(BRAGA, 1987: p.163) 
 

A morte das meninas, encantadas na forma de cidra, é referida com naturalidade, sem 
espanto ou sofrimento.  

Nas versões recolhidas por Consiglieri Pedroso, não se verifica a mesma frieza diante da 
morte, pois o príncipe fica triste ao ver as meninas morrerem de sede; mesmo assim, é com naturalidade 
que o fato é narrado, e a tristeza do jovem não supera sua curiosidade, levando-o a abrir os três frutos que 
possuía: 

 

O príncipe lembrou-se então do que lhe dissera a velha, e a menina, como ele não lhe desse 
de beber, morreu. 
O príncipe ficou com muita pena, mas como tinha ainda duas cidras, estava mais 
consolado, e foi andando o seu caminho.  
[...]   
Como ali não havia água, a menina [a segunda] morreu. O príncipe estava cada vez mais 
triste, e não se atrevia a abrir a terceira cidra com medo que lhe acontecesse o mesmo. 
Mas estava com tantos desejos de ver o que ela tinha, que foi procurar uma fonte e ali a 
abriu. 
(PEDROSO, 2001:p. 47-48) 
 

O desfecho do conto, quando é narrado o castigo da negra que enfeitiçou a noiva do 
príncipe, também revela a objetividade da linguagem, que, repetindo Viegas Guerreiro, diz, em lugar de 
sugerir. As versões recolhidas por Teófilo Braga e Consiglieri Pedroso são bastante semelhantes no que 
diz respeito ao final da narração. A seguir, transcreve-se as últimas passagens do conto como foi 
registrado por Braga. 

 

O príncipe levou-a [a menina] para o palácio, como sua mulher, e diante de toda a corte 
perguntou-lhe o que queria que se fizesse à preta Maria. 
� Quero que se faça da sua pele um tambor, para tocar quando eu for à rua, e dos seus 
ossos uma escada para quando eu descer ao jardim. 
Se ela assim o disse, o rei melhor o fez, e foram muito felizes toda a sua vida. 
(BRAGA, 1987: p.165) 
 



1034     TEMAS E FORMAS DA LITERATURA POPULAR  PORTUGUESA 

O que se constata a partir do que diz Viegas Guerreiro sobre a linguagem das narrativas 
populares é que não se pode pretender examinar esse tipo de produção  com os mesmos instrumentos com 
que são analisados textos literários escritos, produzidos e veiculados em ambientes letrados e 
escolarizados, sob pena de não se reconhecer o que é específico e, por isso mesmo, enriquecedor dessas 
manifestações marcadas pela clareza, pela objetividade e pela sabedoria que não se limita à letra impressa 
ou ao livro.  

 

Breves notas de história da literatura popular portuguesa 
A história da literatura popular portuguesa confunde-se com a história da língua portuguesa. 

Foi em torno do século VI ou VII que o latim vulgar transformou-se no romance português; nesta época, 
há já registros da existência de literatura popular. Versos datados do século IX e X comprovam que "um 
lirismo popular preexistiu à escola dos trovadores galego-portugueses e serviu-lhes de modelo, compondo 
estes concomitantemente cantares de amor à maneira provençal. Na sua estrutura mais simples - duas 
estrofes de dois versos, findando cada uma delas por refrão - as cantigas paralelísticas decalcarão muitas 
vezes as similares do povo." (GUERREIRO, 1978: p. 43). Essas composições ecoaram nos cancioneiros 
dos séculos XV e XVI, em Gil Vicente e, bem mais tarde, no século XIX, ainda sobreviviam em cantigas 
de trabalhos recolhidas por Leite de Vasconcelos.  

Embora se verifique a existência dessa lírica popular, praticamente não há textos que a 
registrem no período compreendido entre o final do século XII e o século XV. A continuidade da lírica 
popular portuguesa pode ser comprovada apenas por registros em cancioneiros musicais. A atividade dos 
jograis - cantores da Idade Média que trocavam sua arte por dinheiro - não foi registrada por escrito. Os 
trovadores, quando compunham versos para serem cantados por esses artistas, não os incluíam em suas 
publicações, pois a arte dos jograis não era considerada nobre como a dos trovadores. O Cancioneiro 
Geral, de Garcia de Resende, publicado no ano de 1516, recolheu a produção poética posterior à primeira 
metade do século XV, sem aí incluir "o vulgo e sua arte", nas palavras de Guerreiro. Em prosa também 
não há registros por escrito da produção popular medieval.  

Gil Vicente, no século XVI, foi grande fonte de divulgação da poesia popular, embora não 
tenha feito mais do que alusões ou citações de fragmentos de versos. O século XVIII assistiu ao 
enfraquecimento do gosto pela arte popular. A aristocracia passou a apreciar modinhas brasileiras, balé, 
comédias espanholas e óperas italianas; os camponeses, contudo, continuam ouvindo e cantando seus 
versos. No terreno da prosa, estórias, patranhas e contos foram referidos por autores como Gil Vicente, Sá 
de Miranda, entre outros.  

Fernão Lobo Soropita (séc. XVI), ao deter-se no tema da produção popular, mencionou os 
contos "As três cidras do amor" e "Maria Sabida". No mesmo século, Gonçalo Fernandes Trancoso 
publica a obra Contos e histórias de proveito e exemplo, com finalidade didática, moral e religiosa. Os 
textos então reunidos têm "sabor popular, mas a matéria deles só em poucos casos tem essa origem" 
(GUERREIRO, 1978: p. 67). A linguagem de Trancoso é clara, mas há muitas digressões, o que não se 
observa nos textos recolhidos junto ao povo. 

É apenas no século XIX, a partir do Romantismo, que se vai encontrar a preocupação de 
valorizar e registrar a sabedoria de contos, lendas e histórias populares de circulação oral. Tal interesse 
está associado à busca de raízes da identidade nacional, a uma exaltação medievalista e, ao mesmo tempo, 
à recusa das tradições classicistas. Alemanha, Inglaterra, França ocupam-se com a recolha e o exame da 
matéria que circulava entre classes rurais e iletradas. É na primeira década do século XIX que os irmãos 
Grimm revelam seus estudos, com transcrições e análises rigorosas dos contos que sobreviviam na 
tradição oral do povo alemão. Para eles, essas formas eram resíduos das complexas cosmo e teogonias e 
rituais dos povos arianos, celtas e germânicos, já contaminados pelas cultura latina e cristã. Assim, as 
tradições populares recobririam "um estádio avançado da transformação desse pensamento originário, e 
constituem vestígios mais ou menos fragmentários, claros ou deformados, de mitos e conceitos religiosos 
muito arcaicos que sobreviveram na mentalidade religiosa do povo" (COELHO,1985: p. 18) e que 
resistiram ao progresso racional. 

Estudos como os de Grimm vão desencadear o surgimento do conceito de folclore, que 
significa a sabedoria do povo, e o português Adolfo Coelho é o primeiro a usar o termo em artigo 
publicado no ano de 1875. 

Em Portugal, o pioneiro na valorização das forças poéticas portuguesas primitivas é 
Almeida Garret, que pretende ouvir a verdadeira poesia nacional. Era preciso registrar, estudar, 
popularizar o que sobreviveu na boca do povo, e por isso Garret publicou um romanceiro. A importância 
desse trabalho de reunião está em seu ineditismo, uma vez que o resultado da compilação efetuada pelo 
escritor revelou suas dificuldades em lidar com a matéria popular. Garret respeitou o assunto dos textos 
recolhidos, mas reconstruiu as histórias, acrescentando peripécias e acidentes que transfiguraram a feição 
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original dos relatos. Essa intervenção encobre um preconceito em relação à literatura popular: à poesia 
primitiva e formalmente simples dos textos recolhidos faltava arte. Também ligado ao Romantismo, 
Alexandre Herculano inaugura o romance histórico em Portugal e  dedica-se a escrever sobre as crenças 
populares de seu país. 

Os continuadores do trabalho iniciado por Almeida Garret e Alexandre Herculano são 
Teófilo Braga, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos, Consiglieri Pedroso, considerados os 
criadores da etnografia científica. Nesses estudiosos, encontra-se rigoroso tratamento científico aos 
relatos de origem popular. De modo geral, é objetivo desses pesquisadores conhecer o povo português 
através de suas manifestações artísticas mais primitivas, caso da literatura que sobreviveu na boca do 
povo.  

A vinculação da literatura popular e oral a estudos de natureza antropológica e cultural 
persiste mesmo nos dias atuais. Os volumes que reúnem contos tradicionais e populares  recolhidos por 
Teófilo Braga e Adolfo Coelho, citados neste texto, integram uma coleção das Publicações Dom Quixote 
que se chama "Biblioteca de etnografia e antropologia". Esse dado provoca a geração da seguinte 
pergunta: que lugar os estudos de narrativas populares ocupam, efetivamente, nos estudos literários 
contemporâneos? 

Como este texto recupera os estágios iniciais de pesquisa sobre contos populares 
portugueses, não se pretende esboçar respostas a perguntas como a que se fez acima. É tempo  ainda de 
formular questões e de levantar dúvidas. 

 

Teófilo Braga 

A Teófilo Braga deve-se o primeiro cancioneiro moderno e o mais rico romanceiro até hoje 
publicado. Tendo vivido entre 1843 e 1924, ele produziu extensa obra sobre literatura popular. Contos 
tradicionais do povo português, material a ser comentado a seguir, data do ano de 1833. 

Uma apreciação geral da obra de Teófilo Braga permite identificar sua admiração pela arte 
do povo, embora ele não elimine de todo a distinção entre poesia popular e artística. A poesia popular, em 
sua concepção, é primitiva, graciosa, espontânea, impessoal, fruto de subjetivismo inconsciente, ela é a 
base rudimentar de onde se forma a poesia artística, individual, desenvolvida e conscientemente 
elaborada. Ao definir desse modo poesia popular e artística, Teófilo não avança em relação a seus 
antecessores; o que ele tenta, contudo, é fortalecer o sentimento de nacionalidade a partir da divulgação 
das virtudes e potencialidades do povo, o que pode ser feito a partir da circulação do material por ele 
recolhido. 

O pensamento de Teófilo Braga esteve bastante influenciado por seu tempo. Inicialmente 
inspirado por vestígios do Romantismo, ele toma a literatura popular como reveladora da identidade 
poética do país. Em outra etapa, seus estudos adquirem rigor científico, sem deixarem de se ocupar com a 
questão da identidade nacional. Braga também valoriza a descoberta e a identificação das origens étnicas 
dos fatos da cultura popular portuguesa, o que alimenta o nacionalismo, já que assim se instaura uma 
possibilidade de dotar Portugal de uma consistência histórica que garante profundidade e originalidade ao 
seu passado e, conseqüentemente, à identidade nacional. 

Em Contos tradicionais do povo português, percebe-se a permanência da problemática da 
identidade. Além disso, o autor tem o objetivo de estudar as tradições como fontes estéticas da literatura, 
o que diferencia seu trabalho do de Adolfo Coelho e de Consiglieri Pedroso.  

Outro importante suporte do trabalho de recolha feito por Teófilo Braga está no pensamento 
positivista e desenvolvimentista. O contato com as formas populares permite resgatar estados primitivos 
da consciência dos povos e identificar o estágio em que eles encontram-se. "Há raças que pela sua 
situação só desenvolveram os mitos solares, e outras que exerceriam a sua imaginação formando mitos 
siderais, meteorológicos, catonianos e agrícolas" (BRAGA, 1987: p.33), explica o autor, que traça um 
percurso do desenvolvimento da mentalidade humana que inicia com o período de inconsciência primitiva 
para posteriormente atingir o estágio de observação crítica e de experimentalismo. Entre essas etapas, 
acha-se uma fase de contemplação mística e de interpretação alegórica, quando a imaginação prevaleceu 
sobre a razão. Foi nesse estágio que se criou a linguagem verbal. 

O autor propõe uma genealogia das ficções, que se justifica porque subsistem, nos contos 
populares das nações mais desenvolvidas, elementos da fantasia e da percepção de tribos primitivas. Ao 
observar contos populares de diferentes grupos, seria possível identificar uma espécie de desdobramento 
correspondente a um progresso mental em que a fábula - simples comparação material - seria sucedida 
pelo apólogo (fábula ou alegoria moral em que falam homens, animais e seres inanimados), forma 
literária que, como manifestação puramente oral, sobreviveria como anexim (provérbios populares). 

Parece evidente, nessa classificação evolucionista proposta por Teófilo Braga, a influência 
do pensamento positivista. Pois Augusto Comte é citado por Braga no extenso estudo que antecede os 



1036     TEMAS E FORMAS DA LITERATURA POPULAR  PORTUGUESA 

contos populares recolhidos em diversas regiões de Portugal. A correspondência entre etapas do 
pensamento dos povos e gêneros literários, como foi visto acima, pode ser desdobrada de acordo com as 
várias fases do pensamento religioso. Fetichismo, politeísmo e monoteísmo são etapas em que se parte de 
noções concretas até chegar ao pensamento mais abstrato. Esse mesmo movimento pode ser percebido 
quando se examinam os contos populares de todo o mundo.  

Sendo assim, fábulas, apólogos e anexins corresponderiam a um estágio inicial, marcado 
pelo fetichismo, pelo animismo, pela concepção concreta do mundo, quando os objetos têm vontade 
própria. Contos e epopéias ligam-se ao período politeísta; casos, novelas, lendas, exemplos e parábolas 
equivalem a um estágio mais avançado da civilização, o monoteísta. 

Outra tarefa a que se lança TB é a de identificar a origem étnica dos diferentes gêneros da 
"novelística popular". Assim, fábulas, apólogos e anexins têm origem nas civilizações cuchita (africanos) 
e mongolóide (asiáticos); contos e epopéias são oriundos das civilizações indo-européias. Casos, novelas, 
lendas, exemplos e parábolas surgem da civilização cristã ocidental. 

Tantas classificações, e todas ocupadas com uma noção de desenvolvimento e progresso 
que desde há muito são bastante questionáveis, mostram os limites dos referenciais que conduziram o 
trabalho de recolha de contos populares efetuado por Teófilo Braga. Entretanto, esses limites não 
diminuem seus méritos. Os contos por ele recolhidos estão aí como farto material para ser examinado. 
Além disso, ao exp licar seu método, Braga afirma, repetidas vezes, que a força do conto está no fato de 
ele ser uma construção ou uma "mitificação de linguagem". Ou seja, embora seu interesse não seja 
exclusivamente literário - ele está ocupado em registrar as manifestações mais genuínas do povo 
português -, o pesquisador reconhece que esse registro torna-se possível através de uma forma artística de 
elaboração da linguagem, ou seja, as manifestações literárias que sobrevivem na fala e na memória 
popular servem de valioso instrumento de conhecimento de uma realidade, seu povo e seu imaginário. 

No prefácio que escreveu para a primeira edição de Contos tradicionais do povo 
português, Braga menciona sua preocupação em conservar o caráter de documento humano que poderia 
ser encontrado no material recolhido, evitando retoques artísticos. Também não era seu propósito tomar 
as narrativas recolhidas como textos para estudo de dialetos populares. Ao comentar o trabalho de 
organização do material recolhido, Braga atribui a dificuldade de compilação das histórias à forma 
narrativa. Ao contrário do que ocorre com canções e romances, cuja forma métrica e musical favorece a 
memorização, nos contos e casos o formato de prosa falada, espontânea, pitoresca, descritiva e dialogada 
oferece entraves à reprodução.  

Teófilo Braga teve a preocupação de recolher narrativas de todas as províncias portuguesas, 
recorrendo ao auxílio de amigos que lhe remetiam as histórias ouvidas. Ao registrar essas histórias, 
esforçou-se para ocultar as marcas do narrador. O ideal para atingir a forma primitiva e original de um 
conto popular seria recolhê-lo da boca de sujeitos pouco dispostos a interferirem no curso da narrativa, 
como ele explica a seguir: "Parece-nos este o verdadeiro meio de obter a forma definitiva, 
simultaneamente étnica e artística do conto: fazê-los redigir por crianças, verdadeiro ponto de transição 
entre a alma popular e a inteligência culta"(BRAGA, 1987, p. 26). Além das crianças, ele aponta ainda 
mulheres, velhas e homens do povo como os mais puros veículos das tradições populares.  

Ao destacar esses elementos - crianças, mulheres, velhas, homens do povo - como os ideais 
para transmitirem com a maior fidelidade as narrativas de origem popular, o estudioso pode estar 
incorrendo no perigo da idealização. Entretanto, não há como negar que esses grupos encarnam a pureza, 
a ingenuidade, a memória das comunidades. Isso talvez explique-se porque esses são grupos que estão à 
margem da cadeia produtiva e do funcionamento da engrenagem social, sobretudo levando em 
consideração o período em que essas idéias foram concebidas por Teófilo Braga. 

A projeção desse passado - quem desempenhava o papel de depositário da cultura popular 
na concepção de Teófilo Braga - leva à formulação de novas questões que somente o futuro poderá 
responder: quais são, atualmente, as histórias que nascem e circulam na boca do povo? E quem conta 
essas histórias? 

 

... coligir a poesia popular portuguesa agora, no momento de transe, é como a garrafa ao 
mar que se atirava nos naufrágios: é para que se saiba que existiu este povo, que também 
sofreu e cantou. 
(Teófilo Braga, 1867: VIII)  
 

RESUMO: este texto propõe-se a refletir sobre a literatura popular portuguesa. Inicialmente será feita a 
análise de conceitos de cultura e literatura popular; a seguir, será apresentada uma breve história da 
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literatura popular portuguesa; finalmente, examina-se a obra Contos tradicionais do povo português, de 
Teófilo Braga, destacando-se as reflexões feitas pelo autor sobre a literatura popular portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVE: cultura popular; literatura popular portuguesa; Teófilo Braga.  
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A doutrina filosófica proposta por um dos grandes filósofos da humanidade, o grego Platão, 
permanece, desde o século V a.C., até hoje, influenciando muitos pensadores, intelectuais e artistas 
ocidentais.  

Dentre as obras de Platão, quase todas redigidas sob a forma de diálogos, A República 
(2003) destaca-se, particularmente, por descrever o projeto de uma cidade modelo1, na qual todos os 
homens pudessem ter uma vida equilibrada, em contato com a verdade, o belo e o bom. Isso, tanto na vida 
privada como na vida pública. 

O foco de nossa abordagem de A República será o livro VII, que apresenta a célebre 
alegoria da caverna por meio da qual Platão desenvolve tanto uma teoria do conhecimento como, 
também, uma teoria da arte e de suas relações com a verdade, o homem e a sociedade. Além dessa 
alegoria, é possível definir, resumidamente, alguns temas do pensamento platônico presentes nesta parte 
da obra: 1. O lugar que o filósofo ocupa na cidade; 2. As ciências necessárias à formação do filósofo; 3. A 
situação na qual se encontra o filósofo da cidade-modelo de A República. 

Em sua obra, freqüentemente, Platão recorre a mitos e alegorias2 para traduzir o seu 
pensamento, e este recurso talvez seja utilizado porque, muitas vezes, a linguagem figurada sugere melhor 
uma idéia do que uma linguagem não figurada. Aliás, a preocupação do filósofo com a linguagem é algo 
evidente em sua obra, uma vez que a própria filosofia se preocupa em saber o que se diz, em suprimir as 
imprecisões da linguagem em favor de uma máxima aproximação da (idéia de) verdade. 

Primeiramente, abordemos algumas das idéias de Platão vinculadas à alegoria da caverna. 
 

1. Mundo visível e mundo inteligível 
Partindo do pressuposto de que a política não pode ser questão de opinião, e sim de saber, 

Platão opõe-se a Protágoras e aos sofistas em geral, já que, para ele, a opinião, seja popular ou não, é 
versátil, maleável e parcial. Um exemplo disso foi a condenação de Sócrates, de quem Platão foi 
discípulo, por um tribunal popular que se deixou arrastar por alguns homens dominados pela inveja e pelo 
ódio. Platão acredita que a opinião está relacionada aos sentidos e, portanto, é imprecisa e volúvel. 

Para o filósofo grego, o uso dos sentidos não conduz à Verdade, mas é pelo uso da Verdade 
que se chega ao inteligível: 
 

 – Ainda que exista nos olhos a visão, e quem a possui tente servir-se dela, e ainda que a cor 
esteja presente nas coisas, se não se lhes adicionar uma terceira espécie, criada 
expressamente para o efeito, sabes que a vista nada verá, e as cores serão invisíveis (2003: 
204). 
 

Esta “terceira espécie” a que Platão se refere é a verdade. Por isso, para chegar à sua fonte, 
é preciso começar por conter a sensibilidade, do contrário, a verdade nunca será contemplada. 

O que o pensamento platônico parece estabelecer, em sua teoria, é a identificação da 
verdade à idéia, que é perfeita, imutável, imperecível, eterna e sempre idêntica a si mesma. É por isso que 

                                                 
1 Segundo o filósofo, a cidade republicana deveria ser: “sábia, corajosa, sensata e justa” (2003: 121). 
2 Como, por exemplo, no livro III, o mito da origem do homem no interior da terra (2003: 109), e a 
alegoria, no livro VIII, empregada para explicar como o homem timocrata transforma-se em oligárquico 
(2003: 249). 
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a idéia precede qualquer manifestação fenomênica e é superior, em beleza, perfeição e verdade, a 
qualquer manifestação no mundo dos fenômenos (em que se situa a experiência humana ordinária, por 
exemplo), e a qualquer manifestação no mundo da arte, que se caracteriza como o campo do simulacro e, 
assim, é proscrito por Platão, que só o admite ao custo do controle do Estado sobre as produções 
artísticas. 

Desse modo, os sentidos constituem obstáculos ao conhecimento da verdadeira realidade, 
pois Platão propõe a supressão do apego aos sentidos na relação do homem com o conhecimento. Além 
disso, os sentidos retêm a alma no estágio das opiniões parciais e precárias, fazendo com que se tome por 
verdadeiro o que nada mais é do que a aparência fragmentada e fugitiva da verdadeira realidade. Os 
sentidos, portanto, pertencem ao mundo visível, que é o nosso mundo físico, onde tudo se encontra 
sempre em mudanças, sendo, por isso, algo de múltiplo, divisível, indeterminado e ilimitado, encerrado 
no tempo e no espaço, isto é, um mundo que é apenas aparência, reflexo das “idéias” (no sentido de cópia 
delas). 

Em contrapartida, segundo Platão, no mundo inteligível encontra-se a realidade, onde 
habitam as idéias, em sentido próprio, verdadeiras, que são percebidas unicamente pela inteligência, 
dispensando o recurso à experiência sensível. Deste modo, Platão considera que as Idéias são a causa de 
tudo o que existe no mundo visível, ou seja, todas as coisas da natureza, da matéria aos astros, passando 
pelos animais e vegetais, só existem na medida em que participam de uma realidade mais perfeita (o 
mundo das idéias, o inteligível). Segundo ele, o mundo inteligível é caracterizado por seu caráter eterno e 
imutável. 
 

2. A alegoria da caverna 
Como dissemos inicialmente, Platão recorre a uma alegoria para demonstrar seus 

pensamentos. Vejamo -la: 
Imagine-se um conjunto de homens presos desde a infância no interior de uma caverna 

subterrânea, acorrentados no pescoço e nos pés, de tal modo que só lhes seja possível permanecer numa 
mesma posição, olhando para o fundo da caverna. Por detrás deles, numa elevação, arde uma fogueira. 
Entre ela e os prisioneiros, há um caminho ao longo do qual se construiu um pequeno muro. Neste muro, 
transitam homens, uns quietos, outros não, transportando objetos de todas as espécies. Desse modo, as 
sombras dos objetos transportados pelos transeuntes são projetadas no fundo da caverna, representando, 
para os que ali habitam, a verdadeira realidade. Entretanto, um dos cativos consegue se libertar dos 
grilhões que o prendem –– o que lhe permite olhar para trás e enxergar os objetos dos quais só tinha visto 
as sombras projetadas. À medida que se aproxima da fogueira, sua vista é ofuscada pela claridade. Já fora 
da caverna, não consegue suportar a luz do dia, olhando inicialmente para as sombras das plantas e dos 
animais e para os seus reflexos na água. Só pouco a pouco encara os próprios objetos em torno de si, a 
lua, e, por fim, o sol. Retornando à caverna, não consegue, ainda sob o efeito da luz solar, discernir as 
coisas que ali habitam, e, ao tentar instruir os prisioneiros sobre aquilo que vêem, é ironizado e 
condenado à morte. 

Por trás da palavra alegoria, encontramos uma quantidade variada de conceitos. Porém, 
para esta análise, utilizar-se-á o conceito de alegoria literária definida por Shaw (1982: 76), em seu 
Dicionário de termos literários, a saber: 

 

Método de representação em que uma pessoa, uma idéia abstrata ou um determinado fato 
nos aparece como que realmente é e também como outra coisa diferente. A alegoria pode definir-se como 
uma metáfora desenvolvida: o termo aplica-se com freqüência a uma obra de ficção em que autor 
pretende que as suas personagens e respectivas ações sejam entendidas em termos diferentes daqueles que 
à primeira vista aparentam e significam. Esse sentido mais amplo e profundo envolve conceitos morais ou 
espirituais de maior significado do que a narrativa em si própria contém. 

 

No estudo desta alegoria, é preciso observar, primeiramente, no texto de Platão, como é 
construída a imagem da caverna. Verifica-se que ela é quase toda constituída por elementos concretos 
(caverna, fogo, muro, banco, objetos, natureza etc.) e que, no contexto alegórico, cada um representa um 
outro sentido. Desse modo, para desvelar o sentido que os principais elementos representam, 
procuraremos não desvincular a alegoria do contexto sócio-cultural, histórico e político no qual ela se 
encontra calcada. 

Percebe-se que a alegoria é divida em dois diferentes planos: o interior, representado pela 
caverna, e o exterior, no caso, o dia, ou seja, são planos opostos: enquanto no primeiro reina a escuridão e 
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as trevas, o outro é regido pela luz. Além disso, é possível constatar a superposição desses dois planos: 
abaixo está a caverna, e acima o reino da luz. Esquematicamente, tais planos configuram-se do seguinte 
modo: 

 

Plano superior: LUZ – DIA – NATUREZA 
---------------------------------------------------------------------- 
Plano inferior: SOMBRAS – TREVAS – CAVERNA 

 

A primeira idéia representada por esta imagem é a divisão que Platão faz, na alegoria, entre 
os dois mundos: o visível e o inteligível. Por analogia, a caverna está para o dia, assim como o mundo 
sensível está para o mundo inteligível, no entanto, nota-se, também, que esta imagem de dois planos 
sobrepostos, possui alegoricamente um grau valorativo, já que um plano está acima do outro. 

O plano inferior é composto pelos homens acorrentados, que contemplam imagens 
bruxuleantes e escutam ecos dos transeuntes. Encontram-se numa espécie de prisão, onde fazem uso 
somente dos sentidos, principalmente dos olhos e dos ouvidos, para entender o que acontece naquele 
mundo. São orientados, portanto, pelos sentidos, esquecendo-se de fazer uso da razão para entender 
verdadeiramente o que ocorre à sua volta. Eles apegam-se às sombras, que nada mais são do que vagos 
reflexos de objetos que pertencem ao mundo fenomênico (as estatuetas). Assim, a teoria de que no mundo 
sensível não se chega à realidade é concretizada na alegoria representada pelo interior da caverna: Os 
homens dali vivem no mundo das sombras, ou mundo dos sentidos, no qual as sombras são idealizadas 
como a verdade. Conforme a teoria platônica: “pessoas nessas condições não pensavam que a realidade 
fosse senão a sombra dos objetos” (PLATÃO, 2003: 211). 

Por outro lado, acima do mundo sensível, o espaço físico é composto, principalmente, pela 
natureza, representado pela água e pelo sol. Ademais, enxerga-se tudo como verdadeiramente é. 
Alegoricamente, então, este representa o mundo inteligível, conforme Platão explica a Glauco: “Quanto à 
subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao 
mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa” (2003: 212). 

A alegoria porta, ainda, uma diferença entre os homens que estão dentro da caverna: 
enquanto a maioria fica na escuridão e presa aos grilhões, um deles liberta-se, e inicia um processo de 
contato com a luz e, por fim, retorna à caverna. Entendendo-se esses homens como personagens-alegoria, 
como postula Shaw (1982: 76) ao definir seu conceito de alegoria, os que não conseguem se libertar 
representam, alegoricamente, os homens em geral, todos aqueles que fazem parte da comunidade dividida 
em classes, de acordo com Estado republicano (guerreiros, agricultores e artesãos). No entanto, a exceção 
entre esses homens é aquele que consegue sair da caverna. Este é, também um personagem-alegoria, já 
que figurativiza o filósofo e sua ação, tendo a responsabilidade de orientar os demais homens para que se 
libertem do apego ao mundo das aparências e entrem em contato com a verdade. Aliás, este “modelo 
idealizado” de personagem, que representa o filósofo, já é citado por Platão no livro V:  

 

Enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam reis e 
soberanos filósofos genuínos e capazes, e se dê essa coalescência do poder político com a 
filosofia [...] não haverá tréguas dos males, meu caro Glauco, para as cidades, nem 
sequer, jugo eu, para o para o gênero humano (2003: 170). 
 

Tomando por base a proposição política da cidade idealizada por Platão, é dever dos 
filósofos proceder ao governo da cidade, já que, considerados pelo filósofo grego como perfeitos 
guardiões, competia a eles a instrução do povo. Por isso, logo no início do livro VII, Platão diz a Glauco: 
“imagina a nossa natureza, relativamente à educação e à sua falta, de acordo com a seguinte experiência” 
(2003: 210). Essa experiência à qual ele se refere é a apresentada por meio da alegoria da caverna. A 
afirmação contida na citação acima já instaura a idéia básica representada pela alegoria: os filósofos é que 
têm acesso ao saber, ao passo que os outros homens vivem na ignorância. 

Outro elemento que está presente na alegoria da caverna é o sol. Por meio da luz produzida 
por ele é que o homem consegue enxergar a natureza existente no plano superior à caverna. No contexto 
d’A República, compreende-se esta como a própria figuração da verdade, como meio para se chegar ao 
que é verdadeiro. Ainda no livro V, Platão diz: “Reconhecerás que o Sol não só proporciona às coisas 
visíveis, não só, segundo julgo, a faculdade de serem vistas, mas também a sua gênese” (2003: 207). É 
interessante notar, ainda, que a luz do sol não entra na caverna, apenas a luz produzida pela fogueira é que 
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chega ao fundo dela. Portanto, sob o prisma alegórico, a luz da verdade (o sol) não é responsável pelas 
imagens vãs refletidas no interior da caverna, mas a fogueira é que possui esta função. 

Em suma, resumidamente, o que a alegoria da caverna representa é o dualismo, no campo 
do conhecimento, entre o mundo das idéias (verdade, essência) e o mundo das sombras (aparência) 
baseado no idealismo filósofo e político de Platão. Além disso, há um dever atribuído aos filósofos, como 
o próprio Platão afirma no livro VII: 

 

Mas a vós, formamo -vos, para vosso bem e do resto da cidade, para serdes como os chefes 
e os reis nos enxames de abelhas, depois de vos termos dado uma educação melhor e mais 
completa do que a deles, e de vos tornarmos mais capazes de tomar parte em ambas as 
atividades. Deve, portanto, cada um por sua vez descer à habitação comum dos outros e 
habituar-se a observar as trevas. Com efeito, uma vez habituados, sereis mil vezes melhores 
do que os que lá estão e reconhecereis cada imagem, o que ela é e o que representa, devido 
a terdes contemplado a verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. E assim teremos uma 
cidade para nós e para vós, que é uma realidade, e não um sonho, como atualmente sucede 
na maioria delas, onde combatem por sombras uns com os outros e disputam o poder, como 
se ele fosse um grande bem (2003:  215-6). 
 

Note-se o modo como Platão distingue o homem comum, preso aos limites de sua 
experiência ordinária no mundo dos sentidos, do filósofo: o primeiro corresponderia à abelha comum e o 
segundo corresponderia à rainha de um enxame. E ainda “sereis mil vezes melhores do que os que lá 
estão”, pois, segundo Platão, só os filósofos estão aptos a “tomar parte em ambas as atividades”, isto é, a 
atuar tanto na política como na filosofia, para que, deste modo, possam governar as cidades e fazer com 
que o “sonho” de Platão se transforme em realidade: o domínio do “grande bem”, e não uma cidade em 
que o poder é disputado num mundo de sombras como ocorre dentro da caverna. 
 

3. A alegoria em A Caverna 
O romance A Caverna (2000), de José Saramago, faz parte, conforme relata o próprio 

escritor, de um conjunto de obras, ao qual pertencem Ensaio sobre a Cegueira  (1995) e Todos os Nomes 
(1997), que ele classifica como “trilogia involuntária”3. Nessas obras, verifica-se um enfoque especial 
sobre o homem – geralmente personagens urbanos desprovidos de nomes próprios -, que está à procura de 
sua identidade e do seu valor, produzindo um questionamento sobre a condição humana no mundo 
contemporâneo. 

Esse aspecto está, muitas vezes, associado à alegoria, considerando-se o desnudamento que 
ela implica ao revelar outros sentidos inscritos nas figuras dos próprios personagens de tais obras. Deste 
modo, ao identificar outras possíveis leituras dos personagens, bem como de suas ações, chega-se, 
retomando o conceito de alegoria de Shaw, a um “sentido mais amplo e profundo”, que “envolve 
conceitos morais ou espirituais de maior significado do que a narrativa em si própria contém” (1982: 76). 

No romance A Caverna, a alegoria que possui uma função central é a que nos remete à obra 
A República, de Platão, tendo como base, por exemplo, além do próprio título do romance, a epígrafe que 
o escritor português emprega, retirada do texto do filósofo: “Que estranha cena descreves e que estranhos 
prisioneiros, São iguais a nós. Platão, República, Livro VII”. A narrativa de Saramago aponta, desse 
modo, para o seu principal intertexto: a alegoria da caverna presente no texto de Platão. 

Para esta análise, a comparação entre a alegoria da caverna de Platão e a da narrativa de 
Saramago será feita com base nos seguintes aspectos do romance: o espaço físico e algumas dos 
personagens. 

Partindo para a análise do espaço, identificamos no romance dois diferentes locais, 
marcados pelo contraste: a pequena olaria da família Algor, onde se produzem peças de barro, e o grande 
Centro Comercial, espécie de shopping center moderníssimo. Nota-se, a princípio, a diferença entre os 
dois espaços: o arcaico versus o moderno. Mas, além disso, tem-se dois espaços significativos na 
narrativa, o Centro Comercial como “tradução” da caverna de Platão, e na olaria, um outro objeto 
relacionado, também, com a caverna: o forno usado para o fabrico das peças. 

No caso do Centro Comercial, vejamos alguns fragmentos da obra de Saramago que nos 
servirão tanto para relacionar com a alegoria da caverna como para observar de que forma ela se faz 
presente n’A Caverna. 

                                                 
3 Ver DEL RIOS (1999: 68). 
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No início da história, quando o protagonista Cipriano Algor dirige-se ao Centro Comercial 
para entregar as peças que lá serão vendidas, ao aproximar-se e reparar que alguns dos quarteirões que 
margeiam o Centro comercial estão sendo demolidos com a finalidade de expandir ainda mais o Centro, 
observa o narrador: 

 

Quando daqui a dez dias vier recolher o genro não haverá qualquer vestígio destes prédios, 
terá assentado a poeira da destruição que agora paira no ar, e poderá até suceder que já 
esteja a ser escavado o grande fosso onde serão abertos os cavoucos e implantados os 
fundamentos da nova construção (SARAMAGO, 2000: 18-9). 
 

Neste comentário, percebe-se o crescimento do Centro comercial em direção aos outros 
prédios, sua expansão física e econômica. Entretanto, o emprego das expressões “grande fosso” e 
“fundamentos da nova construção”, permite-nos perceber algumas pistas que podem se referir à imagem 
da caverna (“fosso”), indicando algo que está por vir, e ao mesmo tempo, expressando o crescimento 
econômico e comercial do Centro. 

Na narrativa, a primeira complicação acontece no momento em que as peças de barro que o 
oleiro Cipriano Algor fornece para o Centro comercial começam a ser descartadas, em razão da 
fabricação, por outro fornecedor, de peças com o mesmo modelo, só que de plástico, mais baratas e 
resistentes, que o Centro passa a comercializar. Esta notícia é dada ao oleiro pelo subchefe do 
departamento de compras, que, curiosamente, assim como os demais empregados do estabelecimento, não 
possuem nome próprio no romance. Num plano alegórico, esta característica sugere a perda da identidade, 
fazendo Cipriano pensar sobre o tipo de gente que vive no Centro comercial: “não é preciso estar lá 
dentro para perceber de que massa é feita aquela gente” (2000: 35). Cipriano Algor consegue enxergar a 
diferença entre as pessoas que vivem no Centro (“massa”), daqueles que sobrevivem fora, embora, como 
mais adiante se verá, ele irá perceber que talvez não haja tanta diferença como parece. Nessa citação, 
observa-se que a expressão “de que massa é feita aquela gente” estabelece um vínculo simbólico com a 
profissão e a experiência do oleiro, que, em seu trabalho, lida com uma massa que, cozida, transforma-se 
nas peças que ele comercializa. Logo, o termo “massa”, indica que todos os homens possuem a mesma 
substancia, embora uns se julguem superiores a outros. 

A perda da identidade também está presente no modo como os funcionários do Centro 
tratam e vêem os que estão fora dele. Na passagem a seguir, quando o protagonista apresenta um novo 
projeto, bonecos de barro, de modo a manter sua atividade comercial (sobrevivência) com o Centro, 
diante da indiferença com que é tratado, ele desabafa: 

 

perguntava-se se valeria a pena estar aqui a passar por esta vergonha, ser tratado como um 
inhenho, uma coisa-nenhuma, e ainda por cima ter de reconhecer que a razão está do lado 
deles, que para o Centro não têm importância uns toscos pratos de barro vidrado ou uns 
ridículos bonecos a fingir de enfermeiras, esquimós e assírios de barbas, nenhuma 
importância, nada, zero, É isto o que somos para eles, zero (2000: 99). 
 

À medida que o tempo passa, o Centro comercial cresce cada vez mais, pois “desde o 
princípio tem estado a engolir ruas, praças, quarteirões inteiros” (2000: 259), levando os próprios 
personagens a considerá-lo “maior do que a própria cidade [...], o Centro está dentro da cidade, mas é 
maior do que cidade” (2000: 259). Contudo, o personagem Marçal Gacho, que é genro de Cipriano e 
trabalha como guarda no Centro, diz que não há diferença entre o Centro e outra cidade qualquer, pois, 
para ele “trata-se de uma questão de tamanho” (2000: 258). Perspicaz, o sogro discorda dessa visão de 
Marçal, e ressalta que aquela verdade colocada por ele “não pode ser tão simples”, e ainda chega à 
conclusão de que “há algumas verdades simples, É possível, mas não acredito que as possamos 
reconhecer dentro do Centro” (2000: 258). Há uma forte relação desta afirmação de Cipriano com a 
alegoria da caverna, na qual a verdade, representada alegoricamente pela luz do sol, não entra dentro da 
caverna. Mais além, no texto de Saramago, quando a família do oleiro, com a promoção e o conseqüente 
ganho do apartamento na moradia do Centro, não vê outra saída a não ser mudar-se para lá, a filha de 
Cipriano, ao visitar a futura moradia, observa: 
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Estas pessoas não vêem a luz do dia quando estão em casa, As que moram nos 
apartamentos voltados para o interior do Centro também não, respondeu Marçal, Mas essas, 
como tu disseste, sempre se podem distrair com as vistas e o movimento, ao passo que estas 
daqui estão praticamente enclausuradas, não deve ser nada fácil viver nestes apartamentos, 
sem luz do sol, a respirar ar enlatado durante todo o dia (2000: 278-9). 
 

Assim, outra semelhança do Centro comercial com a caverna é estabelecida tendo em vista 
a ausência da verdade, representada pela luz solar nos dois espaços. 

Outro aspecto relacionado à alegoria da caverna é encontrado no momento em que se 
descreve, com mais detalhe, o interior do Centro comercial, onde é possível encontrar: 

 

galerias, lojas, escadas rolantes, pontos de encontro, cafés e restaurantes [...] um carrocel 
com cavalos, um carrocel com foguetes espaciais, um centro dos pequeninos, um centro da 
terceira idade, um túnel do amor, uma ponte suspensa, um comboio fantasma, um gabinete 
de astrólogo, [...] um hospital de luxo, outro menos luxuoso, [...] uma porta secreta, outra 
com um letreiro que diz experimente sensações naturais, chuva, vento e neve à discrição, 
uma muralha da china, um taj-mahal, [...] um convento de mafra, uma torre do clérigos, um 
fiorde, [...] um rio amazonas com índios, uma jangada de pedra, um cristo do corcovado, 
um cavalo de tróia, uma cadeira elétrica (2000: 308). 

 

Impossível listar, aqui, a imensa quantidade de atrações, quando as relacionamos com a 
alegoria de Platão, em especial ao teatro de sombras que os prisioneiros tomam por verdadeira realidade, 
nota-se, no romance de Saramago, que este teatro de sombras toma uma dimensão maior: são todas as 
instalações do grande Centro que, por meio da fascinação, leva seus freqüentadores a consumir cada vez 
mais, alienando-os, assim como ocorre com os prisioneiros de Platão. Na moderna caverna de Saramago, 
os habitantes estão presos ao consumo excessivo que, além de lhes oferecer um prazer fugaz, ofusca-lhes 
a visão e, conseqüentemente, o acesso à verdade. Deste modo, na alegoria da caverna há a imitação do 
real; em A Caverna, há uma imitação do mundo exterior. 

Retomando o outro elemento alegórico que se encontra na olaria de Cipriano – o forno –, 
do início da narrativa à iminência do desfecho, este elemento funciona como uma espécie de espelho do 
futuro, à medida que antecipa o destino das peças de barro. Figurativizando o arcaico, as peças nele 
fabricadas já não têm serventia para o mundo moderno, principalmente quando o oleiro e sua família 
tentam produzir os bonecos de barro. Com explícitas relações com o livro do Gênesis, na Bíblia, o 
homem, constituído na sua essência pelo barro, produzido e surgido por meio do forno de Cipriano, não 
possui valor nem interesse para os freqüentadores do Centro Comercial. É o alerta que Marçal faz ao 
sogro, quando este sonha estar dentro do forno: 

 

Cipriano Algor deslizou suavemente entre uma das extremidades do banco e a parede 
lateral que lhe correspondia, e sentou-se. Teve de aceitar que o seu nariz, afinal, não corria 
o menor risco de esfolar-se nos tijolos refractários, e que os joelhos, embora mais 
avançados no plano horizontal, também se encontravam a salvo de roçaduras incómodas. A 
mão, essa sim, podia chegar à parede sem nenhum esforço. Ora, no instante preciso em que 
os dedos de Cipriano Algor lhe iam tocar, uma voz vinda de fora disse, Não vale a pena 
acenderes o forno (2000: 196). 

 

A figura alegórica do forno expressa e prediz o futuro: a rejeição e inutilidade dos bonecos 
produzidos em série no mundo contemporâneo e que têm a mesma essência – são de barro, mas ocos por 
dentro. 

Quanto aos personagens, ao relacioná-los com os personagens de Platão, destacamos os 
seguintes dados: No romance, o personagem principal, Cipriano, e sua filha, Marta, mesmo que os sonhos 
com o forno da olaria servissem de alerta para o que iria acontecer, eles acabam tendo que mudar para o 
Centro comercial. São “engolidos” por ele. Entretanto, dentro do Centro comercial, ao descobrirem a 
caverna de Platão, conseguem tomar consciência de que o shopping não é o local apropriado para se 
viver, onde a verdade foi substituída pela ilusão do real: “vamos procurar nossa vida longe daqui, está 
decidido, o Centro acabou, a olaria já tinha acabado, de uma hora para outra passamos a ser como 
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estranhos neste mundo” (2000: 347). Com isso, deslocam-se novamente para outro lugar, numa “viagem 
que não tem destino conhecido e que não se sabe como nem onde terminará” (2000: 348). Rompem, por 
assim dizer, com o mundo das aparências, e saem em busca de um mundo mais verdadeiro. Ao analisar 
toda essa trajetória, temos o trânsito inverso do homem da caverna: luz, sombras, luz. Modo como 
Saramago adaptou a alegoria em seu romance. 

Além disso, é interessante notar neste desfecho do romance o fato da família de Cipriano 
permanecer em movimento, em busca de algum lugar que ignoram, possibilitando, desse modo, o 
desamparo: não encontrar mais lugar no mundo, indicando só a busca, mas não oferecendo nenhuma 
certeza quanto ao que vai (ou não) ser encontrado, caso seja encontrado. Neste sentido, a alegoria de 
Saramago é menos idealista do que a de Platão. Ela se contém na sugestão aberta de modo a evitar 
oferecer uma utopia ou ilusão que venha a se revelar decepcionante e/ou negativa. Esta contenção repõe a 
perspectiva realista que caracteriza o propósito do trabalho de Saramago.  

Já o personagem Marçal Gacho, traça um percurso diverso: desde o princípio mora no 
Centro comercial, mas com a descoberta da caverna de Platão no subterrâneo do estabelecimento, ele 
pede demissão e também foge do Centro comercial. 

Contrariamente ao que acontece com os personagens principais da narrativa, o personagem 
Achado, um cão, em momento algum deixa -se seduzir pelo forno ou pelo Centro comercial, tendo uma 
forte presença alegórica no romance: pode ser compreendido como aqueles que possuem o conhecimento 
do real e conseguem enxergar a verdadeira realidade. A ironia, nesse caso, corporifica-se junto à alegoria, 
visto que essas qualidades são atribuídas, no romance, apenas ao animal.4  

Quanto aos homens acorrentados no interior da caverna de Platão, no texto de Saramago os 
homens, em especial os que vivem ou fazem uso do Centro comercial, estão “livres”, entretanto, são 
cegos na escuridão causada por suas crenças nas aparências ali forjadas e projetadas. 

Adaptada no romance do escritor português, a alegoria da caverna é representada por outra 
“caverna”, na imagem de um avançado Centro Comercial, que figurativiza o aniquilamento da 
humanidade e sua conseqüente decadência, por meio de uma perversa política econômica, social e 
simbólica. Desse modo, Saramago recria o processo alegórico de Platão à medida que chama a atenção 
para os problemas presentes no mundo contemporâneo, tais como a exclusão social e as injustiças daí 
recorrentes. 

 

RESUMO: Leitura comparativa entre o romance A Caverna, de José Saramago, e a obra A República, do 
filósofo grego Platão, utilizando-se da alegoria como fio condutor entre as respectivas obras, com a 
finalidade de investigar os valores e funções atribuídos a esta figura nos dois textos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alegoria, Saramago, Platão, romance contemporâneo. 
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Nossa comunicação é parte de uma pesquisa de maior amplitude que estuda as 

representações da mulher na obra de Gil Vicente. Com base, principalmente na Farsa de Inês Pereira  e 
no Auto da Sibila Cassandra, nosso trabalho analisa, a partir de uma perspectiva crítica, a forma como as 
personagens femininas centrais das duas peças desconstroem a imagem tradicionalmente difundida da 
mulher quinhentista oprimida e subjugada pelo grupo familiar e pelo poder masculino. 

Inês e Cassandra são figuras femininas caracterizadas pela rebeldia e transgressividade em 
relação à tradição que nega à mulher os mesmos direitos e liberdade concedidos aos homens.  

O implacável crítico dos desregramentos dos representantes do clero, da nobreza e do povo 
em geral, ao construir as duas personagens, concedendo-lhe direito à voz e à liberdade de expressão, 
pondo em suas falas os gritos da insurreição feminina contra a tirania da opressão familiar e do jogo 
masculino, posiciona-se claramente, através dos discursos de Inês e de Cassandra, contra a situação 
adversa e injusta da mulher na sociedade do seu tempo. 

Enfim, sabemos que, de acordo com a mentalidade imperante na época, as mulheres não 
podiam ter os mesmos direitos e a mesma liberdade concedidos ao homem. Tal desigualdade era 
sustentada por conceitos milenares de base religiosa, divulgados e reforçados através dos 
pronunciamentos de teólogos que caracterizavam o ser feminino como um ser inferior, com base em 
estereótipos cujas raízes fincam-se no fértil terreno do discurso normativo cristão, o qual associa a mulher 
à imagem negativa de Eva, tradicional símbolo do mal. A mulher teria portanto de ser permanentemente 
vigiada e controlada pelo homem, fosse ele o pai, o marido ou algum familiar do sexo masculino. Na falta 
desses, a mãe assumia, geralmente, o mesmo tratamento autoritário e controlador sobre as filhas solteiras 
sob a sua responsabilidade. 

A alarmante proliferação desses estereótipos que, desde a Idade Média, vinham se 
alastrando no seio da sociedade, exercia considerável e perniciosa influência na formação de uma imagem 
nada lisonjeira acerca do sexo feminino. O papel que cabia à mulher na sociedade era bem limitado e 
definido: casar, ter filhos e ser boa mãe, boa esposa e boa dona de casa. Esse era o seu lugar marcado no 
esquema traçado pela sociedade, era apenas isso o que se esperava dela. O casamento não era, portanto, 
algo que se anunciava como perspectiva de realização e de felicidade, como bem o comprova a opção 
pela vida no convento, como fuga aos casamentos arranjados ou à tirania da subalternização e da reclusão 
forçada no seio da própria família.  

Sendo esse o panorama social e familiar no qual se insere o elemento feminino, não é sem 
surpresa que vemos na obra de Gil Vicente a mulher ocupando um espaço muito especial, na medida em 
que não é vista sob a perspectiva da misoginia e do preconceito dominantes. Ao contrário disso, chama 
atenção ao leitor atento o tratamento diferenciado que o autor concede às suas personagens femininas. 
Mesmo a imagem que cultiva de Eva não corresponde a uma figura malévola, como podemos ver na peça 
Breve sumário da história de Deus. No quadro bíblico do Gênesis, Eva aparece no Paraíso como uma 
criatura de Deus, “coberta de grande esplendor”, referida como “senhora formosa”, “rainha”, “a mais 
avisada senhora do mundo”, revestida de inocência e pureza, enfim com características que, na mesma 
medida em que a distanciam da imagem negativa que lhe é atribuída pela tradição religiosa, a aproximam 
da perfeição a ela negada por essa mesma tradição. Assim, Eva cometeu o “vil passo” levada pelo ardil 
preparado por dois agentes do sexo masculino – Lúcifer e Belzebu – que, conhecendo a fragilidade da 
mulher, armam-lhe a cilada que a levaria à imperdoável queda e a inexorável e perpetua culpabilização 
que fizeram dela um arquétipo da perdição. No Auto Pastoril Castelhano, Gil Vicente livra Eva, mais 
uma vez, da responsabilidade pela perda do Paraíso, na medida em que a faz dividir com Adão a culpa, 
recusando assim a idéia de que o pecado cometido foi exclusivamente da mulher. Postergando as 
sombrias e pesadas imagens tradicionais e misóginas da mulher como fonte do mal, Gil Vicente procura 
resgatá-la, traçando um perfil reabilitador que nega a maldade intrínseca da mulher. Para ele, se algum 
mal existe na mulher, esse mal é freqüentemente provocado pelo homem.  

Passando a vista pelo conjunto da obra de Gil Vicente, chama atenção a quantidade de 
peças que levam nome de mulheres em seus títulos: a Farsa de Inês Pereira , O pranto de Maria Parda, o 
Auto da Sibila Cassandra, o Auto da Cananéia, o Auto de Mofina Mendes, A comédia de Rubena. Além 
disso, ainda temos que considerar o elenco de personagens femininas que ocupam lugar de destaque em 
várias peças, como, por exemplo, Constância personagem principal do Auto da Índia. Esta insistência em 
focalizar figuras femininas, tão vigorosa quanto a sua preocupação em trazer à cena o clero em geral, 
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permite que consideremos a condição da mulher e o comportamento transgressivo do clero como temas 
fundamentais do teatro vicentino, embora as abordagens apresentem intencionalidade bem diversificadas.  

Questionador implacável, de dedo em riste para os deslizes dos seus contemporâneos, 
principalmente dos homens, Gil Vicente, no entanto, revela uma atitude complacente em relação às 
fraquezas e faltas das mulheres.  

Os sete autos antes referidos são protagonizados por mulheres. Ainda que algumas dentre 
elas representem “tipos” femininos criticáveis, mesmo assim são julgadas sob uma perspectiva diferente, 
mais compreensiva e tolerante, não importando se são ou se deixam de ser o alvo da censura do autor. 
Essa atitude especial para com as mulheres faz a grande diferença entre Gil Vicente e o coro de vozes 
masculinas que, desde sempre, concebem as mulheres como seres inferiores aos homens e, portanto, 
destinadas a uma vida de subalternização no lar e na sociedade. Contrariando tal postura, o autor focaliza 
nessas sete peças problemas vivenciados pelas mulheres em sua época, além de introduzir em outras 
tantas uma expressiva quantidade de personagens femininas que, ao fim e ao cabo, constituem elementos 
de comprovação da postura antimisógina do autor, não apenas no sentido de não expor agressivamente os 
atos condenáveis da mulher, de desprezá-la ou denegri-la aos olhos do público, como no sentido de fazer 
a defesa de sua liberdade, tão cerceada ou negada, e da sua rebeldia contra a subalternização ao homem. 
Em muitos casos, quando não pode aceitar a conduta da mulher, acusa-a e condena-a, mas não sem 
condenar os que a levaram à prática de atos espúrios, como é o caso da alcoviteira Brígida Vaz que, no 
Auto da barca do inferno, é acusada de praticar diversas atividades criminosas, dentre as quais se incluía 
a de levar moças à prostituição. Por esse crime sofrera na vida grandes penalizações. Todavia, para 
defender-se não hesita em denunciar a cúmplice participação de toda a sociedade, de todos os homens que 
usufruíam os seus favores, inclusive os cônegos da Sé, e que, por isso, mereciam, segundo ela mesma 
afirma, receber o mesmo castigo que para ela era recomendado pela justiça divina.  

Dentre as obras antes mencionadas, merecem primeiramente a nossa atenção dois tipos 
femininos, cujos comportamentos acreditamos ser bastante avançados para a época Inês Pereira e a Sibila 
Cassandra, protagonistas de peças que levam os seus nomes. Essas duas mulheres afirmam-se como vozes 
isoladas que procuram romper os grilhões das normas sociais e a tirania da tradição que as sujeitam a uma 
vida sem liberdade, sem os direitos e privilégios concedidos aos homens. 

Comecemos pela Sibila Cassandra, a mulher que ousa enfrentar a família e a autoridade do 
pai que quer casá-la contra a sua vontade, conforme a tradição que não concedia à mulher o direito de 
escolher marido. A jovem, assumindo com determinação e firmeza uma atitude de ostensiva rebeldia, 
recusa veementemente o casamento imposto, alegando em defesa de sua decisão que não podia aceitar um 
matrimônio que a tornaria escrava do lar e propriedade do marido.  

Ao longo da primeira parte da peça, Cassandra não mede esforços para defender a 
libertação da mulher, iniciada já na sua entrada em cena recitando um monólogo, no qual vai dando a 
conhecer a sua vontade inquebrantável de permanecer solteira, expondo com obstinada convicção as 
razões irrefutáveis que sustentam a sua decisão: 

 

[...] seja-me Deus testemunha. 
Que eu digo 
Que no me quero casar. 
[...] 
Qual é a dama distinta 
Que sua vida 
Joga, pois perde casando, 
Sua liberdade aprisionando, 
Outorgando 
Que será sempre vencida, 
Desterrada em mão agena 
Sempre em pena, 
Abatida e subjugada? 
E pensar que ser casada 
Que é alguma boa estréia! 
 

Salomão, o pretendente desprezado por Cassandra, não conformado com a rejeição da sua 
escolhida, persevera em suas tentativas de se fazer aceito pela jovem. Todavia, à insistência do obstinado 
moço, ela responde, de forma decidida e resoluta: 
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Dizem que me case. Não! 
Não quero marido, não. 
Mais quero viver segura, 
Nesta serra, nesta altura, 
Do que cuidar na ventura 
Se casarei bem ou não. 
Dizem que me case. Não! 
Não quero marido, não!... 
 
Mãe, não quero ser casada, 
P´ra não ter vida cansada, 
Ou quiçá mal empregada 
A graça em Deus me deu. 
Dizem que me case. Não! 
Não quero Marido não 
 

Esse repúdio ao casamento é justificado por Cassandra com argumentos hauridos em suas 
observações acerca da vida infeliz das mulheres casadas que conhece, vítimas dos defeitos dos maridos, 
obrigadas a uma maternidade penosa com dores / de partos, chorar de filhos, enfim, mulheres presas a 
uma vida conjugal que só oferece sofrimentos (sempre em pena / abatida e subjugada), dificuldades, 
desgostos, limitação da liberdade pessoal (desterrada em mão alheia). Seu ímpeto revolucionário recusa e 
execra o casamento arranjado.  

A ousadia das críticas de Cassandra ao casamento, feitas com inteligência e perspicácia, faz 
dessa personagem uma espécie de porta voz de ideologias vicentinas acerca desse assunto que já fazia 
parte das preocupações de pensadores da época. Margarida Vieira Mendes observa que “Gil Vicente 
dramatiza esse tema em vários autos, utilizando figuras femininas, pares de personagens e fragmentos de 
diálogo”, apontando como exemplo Marta a brava e Branca a mansa, no Auto da feira ; os agravos de 
Juliana e Hilária, em Romagem de agravados; uma fala de Pero Vaz, da Farsa dos Almocreves; na Farsa 
de Inês Pereira  e no Auto da Índia.1 

Essa rejeição ao casamento, no entanto, não é voz corrente na sociedade quinhentista. 
Muitas mulheres vêem nele a forma de libertarem-se da tutela dos pais, por vezes rigorosa em excesso, 
preferindo trocar de “dono”, já que a alforria absoluta era chance remotíssima.  É o que se pode observar 
na Farsa de Inês Pereira.  

Inês, ao contrário de Cassandra, anseia por encontrar marido. Ela tipifica a mulher da classe 
média, revoltada e insatisfeita com a vida enclausurada que lhe é imposta pela mãe autoritária. 
Sonhadora, fútil e presumida, vive na ansiosa expectativa de arranjar um bom casamento com alguém tão 
frívolo quanto ela. Perante o esforço da mãe para persuadi-la a desistir do Escudeiro pelintra, tangedor de 
viola, que pretende desposá-la, e casar-se com Pero Vaz, abastado e honrado lavrador, mas que não sabe 
tanger e nem bailar, a rebelde e inquieta Inês responde: Folgaste vós na verdade / Casar à vossa vontade, 
/ Eu quero casar à minha. 

Casada com seu eleito, o Escudeiro tangedor, logo lhe bate o arrependimento. Este, ao se vê 
casado, tranca Inês em casa e prega as janelas: Porque homem seguro / Traz a mulher sopeada. 

Acontece com Inês o que Cassandra previa e prevenia. Mas logo o marido é morto na 
guerra contra os Mouros. Inês, viúva e desencantada, acaba por aceitar Pero Marques. Na certeza de que 
se enganara na escolha do primeiro marido, assim diz: 

 

Por usar de siso mero, 
Asno que me leve quero, 
E não cavalo folão; 
Antes lebre que leão; 
Antes lavrador que Nero. 
 

Inês aprendera às custas da desastrosa experiência matrimonial o que Cassandra já 
percebera através da observação. Assim é que, ainda casada e infeliz,  com a liberdade perdida no 
casamento com o Escudeiro, sonha ver-se livre da tirania do marido déspota, como ela mesma sugere: 
                                                 
1 Margarida Vieira Mendes, Cassandra  (Gil Vicente), Lisboa, Quimera, 1992,  p. 9  
s Idem, Ibidem , p. 9. 
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Que se solteira me vejo, 
Assi como eu desejo, 
Que eu saiba escolher marido, 
À boa fé sem mau engano, 
Pacífico todo o ano, 
E que ande a meu mandar: 
Havia m´eu de vingar 
Deste mal e deste dano. 
 

Inês, enquanto protagonista da Farsa, tem sido analisada sob as mais diversas perspectivas, 
seu caráter e maneira de se conduzir têm sido avaliados sob pontos de vistas nem sempre coincidentes. 
Para alguns estudiosos, Inês é duplamente arrastada a um destino equivocado, por um lado pelas ilusões 
românticas acerca do casamento e, por outro, em razão das condições adversas e opressoras de um 
sistema social injusto para com a mulher. Trata-se, portanto, de uma comédia de costumes da vida 
doméstica, com personagens psicologicamente bem definidas, que traz em seu bojo uma série de 
posicionamentos críticos do autor, nos quais ficam na mira da crítica vicentina não apenas a jovem Inês, 
pretensiosa e imprudente, como o falso escudeiro, tirano e ambicioso, gabola e covarde, as alcoviteiras, o 
clérigo devasso e a mãe prepotente. 

Inês não sai de sua desventura conjugal da mesma forma que nela entrou. Sente-se, enfim, 
liberta da mãe e do marido tirano. Para ela, no mundo só há homens tolos e inofensivos ou enganadores e 
cruéis. Assim, se o destino propiciasse outra oportunidade, decerto saberia prevenir-se. Sem dúvida, no 
coração de Inês já não poderia haver confiança nos homens e crença em um amor verdadeiro: sua 
desilusão é tanto mais amarga e absoluta, porque suas ilusões eram grandes demais. Daí por diante Inês se 
transforma. Sua franqueza e sua espontaneidade conduziram-na a infelicidade. A duplicidade com a qual 
havia se confrontado na experiência com o marido, as lições de hipocrisia e dissimulação que este lhe 
prodigalizara, ela aprendera muito bem. Portanto, ela adota deliberadamente a duplicidade, a 
dissimulação e a hipocrisia como escudos de proteção e arma de combate contra a maldade dos outros e a 
malícia do mundo.  

Após a viuvez, Lianor anima-a a um novo casamento, sempre com Pero Marques. O 
casamento realiza-se. Inês muda o seu comportamento. A nova Inês, passa de dominada a dominadora, tal 
como sonhara quando, ainda casada com o Escudeiro, conjeturava sua vida diferente, se voltasse a ser 
solteira: 

 

Juro em todo meu sentido 
Que, se solteira me vejo, 
Assi como eu desejo, 
Que eu saiba escolher marido, 
À boa fé sem mão engano, 
Pacífico todo o ano, 
E que ande a meu mandar; 
Havia-m´eu de vingar 
Deste mal e deste dano... 
 

Para Stanislav Zimic, a cena final da peça é uma ardilosa metáfora do rancor e da vingança 
de Inês contra todos os homens e contra a instituição do casamento, que agora Inês pode contemplar com 
venenoso cinismo e brutal escárnio: asno que me carregue quero, e não cavalo folão.[...] A degeneração 
do espírito inocente, fino e nobre de Inês em um modo de ser perverso, vulgar e cínico revela uma 
concepção trágica da obra, apesar de todos os episódios e detalhes cômicos que o leitor possa nela 
encontrar.”2 

Tudo isso, escrito pela pena de Gil Vicente, soa como formas de desagravar a mulher 
oprimida, seja mostrando-a a renegar o casamento como Cassandra, seja fazendo-a servir-se dele para 
exercer domínio sobre o homem, invertendo os papéis, como Inês Pereira. No caso desta última, vamos 
encontrá-la, juntamente com o marido, o mesmo Pero Marques, numa outra farsa: O Juiz da Beira , no 

                                                 
2 Margarida Vieira Mendes, Op. cit., p. 73-74. 



Zenóbia Collares Moreira CUNHA      1049 
 

papel de mulher do Juiz e eminência parda da jurisprudência exercida pelo bronco camponês. Inês é quem 
dita as sentenças, quem orienta o trabalho do homem com quem se casou. O que significa essa peça senão 
uma forma de denunciar, ironicamente, a falsa posição do homem na sociedade e a frente de profissões e 
cargos vedados às mulheres, tidas como incapazes? 

Além dessas duas obras que focalizam a mulher, há dezenas de outras personagens 
femininas nos autos e farsas que reforçam a nossa certeza de que Gil Vicente não somente era um 
sensível conhecedor da psicologia feminina como um aliado da mulher no que diz respeito aos seus 
direitos, um crítico da situação adversa e injusta em que esta vivia em seu tempo. 

Em toda a sua obra, que tanto fustigou com as chicotadas da crítica, os erros e vícios da 
sociedade e, de modo particular, a mundaneidade e corrupção do clero, o autor sempre tratou com 
indulgência as freiras, que pouco aparecem em suas peças, e, quando aparecem é para se queixar por 
estarem enclausuradas no convento sem vocação e contra seus desejos. Todavia, sabe-se que a vida 
conventual na época de Gil Vicente era conhecidamente uma sucessão de escândalos envolvendo, 
inclusive, amores freiráticos protagonizados pelas professas, em sua maioria jovens obrigadas pelas 
famílias a se recolherem aos conventos, viúvas e mesmo mulheres casadas que precisavam ser 
penalizadas por razões diversas. Essa adesão de Gil Vicente à causa feminina não significa que não as 
critique ou castigue. Elas também são observadas sob a lupa da tenaz moralização dos costumes, mas não 
sem que deixe explícito que por trás dos seus erros e mazelas se embutem a culpa e a malícia dos homens 
que ensejaram ou abriram espaço para que se corrompessem ou agissem de forma censurável, como já 
mencionamos antes.  

A extensa galeria de tipos femininos na obra vicentina avulta como um retrato exemplar da 
sociedade do seu tempo. O painel reúne dezenas de figuras de todas as classes sociais, principalmente das 
camadas populares: regateiras, ciganas, astróloga, feiticeiras, benzedeiras, parteiras, freiras, amantes de 
clérigos, alcoviteiras e, destacando-se dentre todas, a figura notável e comovente de Maria Parda, a 
beberrona deambulante dos bairros e tabernas de Lisboa. 

Com efeito, Gil Vicente se afirma, através das figuras femininas que retrata em suas peças, 
como observador arguto das mazelas e da evolução dos costumes na sociedade em que viveu. Ele é um 
exemplo da mudança na maneira de ver a mulher, da transição que, nele se pode observar, das concepções 
medievais para as renascentistas. 

Em algumas peças, a mulher funciona como um instrumento da estratégia crítica do autor a 
uma sociedade que vive sob a dominação masculina, aparecendo, mais das vezes, como agente da 
punição do homem, aquela que o subalterniza e domina, em comédias que parecem querer ensejar a 
abertura dos caminhos da emancipação e da autonomia da mulher. Como escreve Júlia Maria Sousa, “em 
alguns casos, Gil Vicente é mais claro ainda, na criação de uma imagem positiva e evoluída da mulher, 
correspondente à sua crescente importância econômica: basta recordar como Flérida, personagem do auto 
D. Duardos, soube sempre agir de forma pessoal e autônoma, mesmo quando pedia conselho, até chegar 
ao seguro porto do Amor; como Lusitânia desposa Portugal, por amor verdadeiro; e como a Fama encarna 
as melhores virtudes nacionais - uma mulher representando Portugal, e não um homem!”3.  

 

RESUMO: Esta comunicação é parte de uma pesquisa de maior amplitude, que estuda as representações 
da mulher no teatro de Gil Vicente. Com base, principalmente, na Farsa de Inês Pereira  e no Auto da 
Sibila Cassandra , nosso trabalho analisa, a partir de uma perspectiva crítica, a forma como as 
personagens femininas centrais das duas peças desconstroem a imagem tradicionalmente difundida da 
mulher quinhentista oprimida e subjugada pelo grupo familiar e pelo poder masculino.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Gil Vicente; Farsa de Inês Pereira ; Auto da Sibila Cassandra ; personagens 
femininos. 

                                                 
3 Júlia Maria Sousa Alves da Silva. A mulher em Gil Vicente, Braga, Edições APPACDM , 1995, p. 232. 
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O ESPAÇO DOS TECLADOS EM TEOLINDA GERSÃO 

 

     JACOTO, Lílian 534 
 
O ESPAÇO E A PAIXÃO BURGUESA EM AMOR DE PERDIÇÃO 

 

     LOPONDO, Lílian 538 
 
O ESPAÇO IMAGINÁRIO DA EXCLUSÃO EM  AUTO DOS DANADOS DE ANTÓNIO LOBO 
ANTUNES 

 

     FERRAZ, Salma 954 
 
O ESPAÇO IMAGINÁRIO NA POÉTICA DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

 

     OLIVEIRA, Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de 900 
 
O HOMEM DUPLICADO DE JOSÉ SARAMAGO: REALISMO X IMAGINAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FEMININO 

 

     SANTANA, Olímpia Ribeiro de 834 
 
O HOMEM DUPLICADO OU A CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES DE 
IDENTIDADE/ALTERIDADE. 

 

     LACERDA, Aurélio Gonçalves de 135 
 
O HOMEM DUPLICADO OU O CAOS É UMA ORDEM POR DECIFRAR 

 

     PONDÉ, Serafina Maria de Souza 964 
 
O IMAGINÁRIO COMO MEIO DO AMOR NO TROVADORISMO E NO BARROCO 

 

     FERREIRA, Nadiá Paulo 824 
 
O LIVRO ANTES DO LIVRO: OS DISCURSOS LAUDATÓRIOS COMO EXÓRDIO DAS 
ANTOLOGIAS POÉTICAS SEISCENTISTAS 

 

     CARVALHO, Maria do Socorro Fernandes de 684 
 
O LOCUS AMOENUS  NA POÉTICA CLÁSSICA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 

     CORTEZ, Clarice Zamonaro 198 
 
O MAIOR RIO DO MUNDO, ALÉM DAS CURVAS DO TEXTO 

 

     MAIA, Rita Maria de Abreu 908 
 
O MOSTEIRO – DESCONTRUÇÃO E REINVENÇÃO DA HISTÓRIA DE D. SEBASTIÃO 

 

     COELHO, Lygia Martins 594 
 
O POETA PEDAGOGO – A PEDAGOGIA SOCIAL DE A HARPA DO CRENTE, DE 
ALEXANDRE HERCULANO 

 

     FEDELI, Maria Ivone P. M. 717 
 
O PORTUGUÊS QUE NOS PARIU: HISTÓRIA? 

 

     MORAIS, Eunice de 334 
 
O PROSOPOPÉIA  DE BENTO TEIXEIRA: EPOPÉIA DE DERROTAS 

 

     MUHANA, Adma Fadul 14 
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O RITMO NO ROMANCE LÍRICO 

 

     TOFALINI, Luzia Aparecida Berloffa 589 
 
O RITUAL ESOTÉRICO NO POEMA "ABDICAÇÃO" DE FERNANDO PESSOA 

 

     GEBRA, Fernando de Moraes 355 
 
O ROMANCE DE JOSÉ SARAMAGO 

 

     DÉCIO, João 458 
 
O ROMANCEIRO DE GARRETT: UM CASO COM A TRADIÇÃO OU UM CASO DE 
TRAIÇÃO? 

 

     MAUÉS, Fernando 360 
 
O TEJO DESÁGUA NO AMAZONAS 

 

     SANDMANN, Marcelo 625 
 
ORÍON, DE MÁRIO CLÁUDIO: UMA ESCRITA EM CONSTELAÇÃO 

 

     CALVÃO, Dalva 239 
 
OS CERCOS DE DIU: A POESIA ÉPICA, A COMÉDIA E O BILINGÜISMO EM PORTUGAL A 
SERVIÇO DA LUTA CONTRA O INIMIGO DENTRO E FORA DA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

     DORÉ, Andréa 75 
 
OS DIAS FELIZES: TROVADORISMO E NATUREZA NA LÍRICA CECILIANA 

 

     BACKES, Karin L. Hagemann 505 
 
OS IRMÃOS CASTILHO NO BRASIL 

 

     GARMES, Kátia Mendes 516 
 
OS MUITOS CAMINHOS D’A FLORESTA DE BREMERHAVEN: ALGUMAS REFLEXÕES 
SOBRE O ROMANCE DE OLGA GONÇALVES 

 

     PEIRUQUE, Elisabete Carvalho 299 
 
OS “SONETOS DO PORTUGUÊS ERRANTE” – TRILHAS DO EXÍLIO NA POESIA DE 
MANUEL ALEGRE. 

 

     CONSIDERA, Anabelle Loivos 63 
 
P 

 

  
“PARALÉM”: O ESPAÇO MÍTICO EM UM CONTO DE MIA COUTO  
     BIDINOTO, Alcione Manzoni 20 
 
PARÓDIA E DESSACRALIZAÇÃO EM A SEGUNDA VIDA DE FRANCISCO DE ASSIS DE 
JOSÉ SARAMAGO 

 

     NERY, Antonio Augusto 96 
 
PEREGRINAÇÃO DE BARNABÉ DAS ÍNDIAS, DE MÁRIO CLÁUDIO E  PEREGRINAÇÃO, 
DE FERNÃO MENDES PINTO: VIAGENS IMAGINÁRIAS? 

 

     CARDOSO, Katia Regina Costa 523 
 
POEMAS PRISMÁTICOS: PESSOA E PESSANHA 

 

     COSTA, Horácio 412 
 
POESIA E ESTILIZAÇÃO (UMA LEITURA DE TROVAS DE MUITO AMOR PARA UM 
AMADO SENHOR) 

 

     ALBUQUERQUE, Gabriel Arcanjo Santos de 386 
 
POESIA, ESPAÇO URBANO E PROBLEMATIZAÇÃO DA IDENTIDADE 

 

     MARTELO, Rosa Maria 930 
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POR ENTRE “COOLIES” E MANDARINS, AS INSCRIÇÕES CHINESAS EM EÇA DE 
QUEIRÓS 

 

     FIGUEIREDO, Monica 814 
 
PORTUGAL (IM)POSSÍVEL 

 

     BORDINI, Maria da Glória 660 
 
PÓS-ESCRITO A O DELFIM 

 

     CERDEIRA, Teresa Cristina 1012 
 
PRESENÇA DAS LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA  

 

     SILVEIRA, Regina da Costa da 876 
 
R 

 

  
RE(MEMOR)ARE O IM(MEMOR)ATUS  
     GUIOTTI, Luciana Prudente 565 
 
RECONFIGURAÇÕES DE IDENTIDADES NA DIÁSPORA AÇORIANA: MULHERES 
IMIGRANTES 

 

     FELDMAN-BIANCO, Bela 147 
 
RELEITURAS DE ADÍLIA LOPES 

 

     OLIVEIRA, Ana Maria Domingues de 57 
 
REVISITANDO OS PORTUGUESES QUINHENTISTAS E SEISCENTISTAS 

 

     WEINHARDT, Marilene 775 
 
RICARDO REIS E A TRADIÇÃO CLÁSSICA 

 

     BECCARI, Alessandro & BOSCHIERO, Irene Cristina 431 
 
S 

 

  
SANÇÃO E METAMORFOSE NO CORDEL NORDESTINO (RESÍDUOS DO IMAGINÁRIO 
CRISTÃO MEDIEVAL IBERO-PORTUGUÊS) 

 

     MARTINS, Elizabeth Dias 304 
 
SEM TECTO ENTRE RUÍNAS, ROMANCE DE UM TEMPO DE ESPERA 

 

     RUAS PEREIRA, Luci  558 
 
SIMPLES NOTAS ÀS MARGENS DE “SÔBOLOS RIOS” 

 

     SILVEIRA, Francisco Maciel 381 
 
SOPHIA E A EDIFICAÇÃO DO REINO DA POESIA 

 

     PEIXOTO, Maria Helena Fioravante 696 
 
T 

 

  
TEMAS E FORMAS DA LITERATURA POPULAR PORTUGUESA  
     MEDEIROS, Vera Lúcia Cardoso 1031 
 
“TEOREMA” E O IMPUDOR DA ESCRITA 

 

     GOBBI, Márcia Valéria Zamboni 636 
 
TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA:CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
CORRESPONDÊNCIA PARA FREI MANUEL DO CENÁCULO 

 

     FLORES, Conceição 231 
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U 
  
UM CRIME EM DUAS VERSÕES: PADRE AMARO NO CINEMA  
     PEREIRA, Helena Bonito Couto 407 
 
UM POSSÍVEL DIÁLOGO COM O IMAGINÁRIO NAS  NOVELAS CONFISSÃO DE LÚCIO E 
A LOUCURA DE MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO 

 

     ALCARAZ, Rita de Cássia Moser 893 
 
UM QUASE ROMEU E JULIETA NOS AÇORES 

 

     PINTO, Maria Márcia Matos 754 
 
UMA BIOGRAFIA, UMA ENTREVISTA, A AUTOBIOGRAFIA: O IMAGINÁRIO COMO 
ESPAÇO DO AFETO 

 

     FILIZOLA, Anamaria 69 
 
UTOPIA, UCRONIA, EXTRATERRITORIALIDADE 

 

     SABINO, Amadeu Lopes 32 
 
V 

 

  
VIAGEM RUMO À ILHA DESCONHECIDA  
     SANTOS, Rosana Cristina Zanelatto 948 
 
VIDAS PROMETIDAS, HISTÓRIAS DE MORTE 

 

     RODRIGUES, Inara de Oliveira 425 
 
VITORINO NEMÉSIO: IMENSIDADE E PARADOXOS 

 

     GARCEZ, Maria Helena Nery 701 
 
VOZES AMIGAS, VOZES FAMILIARES: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES 
INTERSUBJETIVAS NO ROMANCE FAZES-ME FALTA DE INÊS PEDROSA 

 

     OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de 740 
 
VOZES DA DIÁSPORA: PERCURSO LITERÁRIO DA COMUNIDADE PORTUGUESA NA 
CALIFÓRNIA 

 

     ADÃO, Deolinda M. 249 
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Índice de Instituições 

 
CCE – Conselho da Comunidade Européia 

 

 
     SABINO, Amadeu Lopes     UTOPIA, UCRONIA, EXTRATERRITORIALIDADE 

 
32 

 
CEFETCampos - Estácio de Sá Campos 

 

 
     MAIA, Rita Maria de Abreu.....O MAIOR RIO DO MUNDO, ALÉM DAS CURVAS DO 
TEXTO 

 
908 

 
CEFET-MG 

 

 
     SILVA, Rogério Barbosa da          (DES)APRENDER A LEITURA: O CORPO CONTRA O 
MITO DA ESCRITA EM POEMAS DE ANA HATHERLY E ALBERTO PIMENTA 

 
922 

 
Centro de Ensino Superior de Vitória 

 

 
     PIMENTEL, Daise de Souza     AMOR E CONTROLE REMOTO NUM CONTO DE MIA 
COUTO 

 
235 

 
FACAMP - Faculdades de Campinas 

 

 
     TELLES, Luís Fernando Prado     A QUESTÃO DO ROMANCE OU O ROMANCE EM 
QUESTÃO:UMA LEITURA DE NÃO ENTRES  TÃO DEPRESSA NESSA NOITE ESCURA DE 
ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

 
580 

 
FACEAR – Faculdade Educacional de Araucária 

 

 
     MORAIS, Eunice de     O PORTUGUÊS QUE NOS PARIU: HISTÓRIA? 

 
334 

 
Faculdade de Ciências Humanas de Aracruz 

 

 
     PIMENTEL, Daise de Souza     AMOR E CONTROLE REMOTO NUM CONTO DE MIA 
COUTO 

 
235 

 
Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia/ Nova Friburgo-RJ. 

 

 
     CONSIDERA, Anabelle Loivos     OS “SONETOS DO PORTUGUÊS ERRANTE” – TRILHAS 
DO EXÍLIO NA POESIA DE MANUEL ALEGRE  

 
63 

 
FAPA – Faculdades Porto Alegrenses 

 

 
     MEDEIROS, Vera Lúcia Cardoso     TEMAS E FORMAS DA LITERATURA POPULAR 
PORTUGUESA 

 
1031 

 
FUNDEC – Dracena 

 

 
     SALZEDAS, Nelyse Aparecida Melro     GAIBÉUS - UMA LEITURA DA PLURALIDADE 
ESPACIAL 

 
831 

 
Instituto Luterano de Educação do Parecis  

 

 
     AZEVEDO, Karin Elizabeth Rees de     A PRODUÇÃO LITERÁRIA GALEGO-
PORTUGUESA: A CANTIGA DE AMIGO 

 
500 

 
Núcleo de Pesquisa da Superintendência de Desenvolvimento Científico / SEE-RJ 

 

 
     FARIA, Izabel Cristina Augusto de Souza     DA UTOPIA À UTOPIA KITSCH 

 
437 
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PUC MG - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
 
    DUARTE, Lélia Parreira     DE ENCENAÇÕES E REPRESENTAÇÕES: O IMAGINÁRIO 
PORTUGUÊS EM CONTOS DA ATUAL LITERATURA PORTUGUESA 

 
527 

 
PUC PR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 

 
     FRANZ, Marcelo     ATÉ AO FIM – VISÕES DA MEMÓRIA EM ROMANCES DE 
VERGÍLIO FERREIRA 

 
619 

 
     GUIMARÃES, Marcella Lopes     O “LUGAR SEM LUGAR” DA PALAVRA EM FAZES-ME 
FALTA DE INÊS PEDROSA 

 
607 

 
PUC RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 

 
     BERARDINELLI, Cleonice     EXCLUÍDOS OU INCLUÍDOS? 

 
211 

 
     VAZ PINTO, Madalena     BRASIL: NAÇÃO SEM PAI. A RASURA DE PORTUGAL NO 
IMAGINÁRIO BRASILEIRO 

 
598 

 
PUC RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

 

 
     ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de      MEMÓRIAS DE RETORNO E PERDIÇÃO 

 
585 

 
     BACKES, Karin L. Hagemann     OS DIAS FELIZES: TROVADORISMO E NATUREZA NA 
LÍRICA CECILIANA 

 
505 

 
     BORDINI, Maria da Glória     PORTUGAL (IM)POSSÍVEL 

 
660 

 
     MOREIRA, Maria Eunice     GONÇALVES DIAS NA CRÍTICA PORTUGUESA DO SÉCULO 
XIX: PRIMEIROS REGISTROS 

 
692 

 
     REMÉDIOS, Maria Luíza Ritzel     GENTE DA TERCEIRA CLASSE: O “ENTRELUGAR” 
DA IDENTIDADE 

 
747 

 
U.C. Berkeley – Universidade da California 

 

 
     ADÃO, Deolinda M.     VOZES DA DIÁSPORA: PERCURSO LITERÁRIO DA 
COMUNIDADE PORTUGUESA NA CALIFÓRNIA 

 
249 

 
     WARRIN, Donald     O AÇORIANO NA CALIFÓRNIA RETRATADO NOS SEUS 
PRÓPRIOS VERSOS 

 
254 

 
UCSal – Universidade Católica de Salvador 

 

 
     SANTANA, Olímpia Ribeiro de     O HOMEM DUPLICADO DE JOSÉ SARAMAGO: 
REALISMO X IMAGINAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FEMININO 

 
834 

 
UEL - Universidade Estadual de Londrina 

 

 
     GEBRA, Fernando de Moraes     O RITUAL ESOTÉRICO NO POEMA "ABDICAÇÃO" DE 
FERNANDO PESSOA 

 
355 

 
UEM - Universidade Estadual de Maringá 

 

 
     CORTEZ, Clarice Zamonaro     O LOCUS AMOENUS  NA POÉTICA CLÁSSICA COMO 
PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 
198 

 
     SILVA, Marisa Corrêa     A PÁTRIA MACEDIANA: ESPAÇOS NACIONAIS E 
IDENTIDADE 

 
787 



Anais do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Curitiba, 2003  (1073) 

     SOUZA, Adalberto de Oliveira     COSMOPOLITISMO E ROMPIMENTO DE FRONTEIRAS: 
RONALD  DE CARVALHO E O MODERNISMO PORTUGUÊS 

1 

 
     TOFALINI, Luzia Aparecida Berloffa     O RITMO NO ROMANCE LÍRICO 

 
589 

 
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 
     FERREIRA, Nadiá Paulo     O IMAGINÁRIO COMO MEIO DO AMOR NO 
TROVADORISMO E NO BARROCO 

 
824 

 
     FONTES, Maria Helena Sansão     MENSAGEM: O ESPÍRITO MOVE A MASSA 

 
710 

 
     NAZAR DAVID, Sérgio     A FORÇA DO DESEJO SEXUAL EM FOLHAS CAÍDAS E EM 
CARTAS DE AMOR À VISCONDESSA DA LUZ 

 
969 

 
UFAM - Universidade Federal do Amazonas 

 

 
     ALBUQUERQUE, Gabriel Arcanjo Santos de     POESIA E ESTILIZAÇÃO (UMA LEITURA 
DE TROVAS DE MUITO AMOR PARA UM AMADO SENHOR) 

 
386 

 
     OLIVEIRA, Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de     O ESPAÇO IMAGINÁRIO NA POÉTICA 
DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

 
900 

 
UFBA - Universidade Federal da Bahia 

 

 
     LACERDA, Aurélio Gonçalves de     O HOMEM DUPLICADO OU A CONSTRUÇÃO DAS 
RELAÇÕES DE IDENTIDADE/ALTERIDADE 

 
135 

 
     LONGO, Mirella Márcia     A DESCRIÇÃO DE UMA LUTA: O HOMEM DUPLICADO 

 
809 

 
     PONDÉ, Serafina Maria de Souza     O HOMEM DUPLICADO OU O CAOS É UMA ORDEM 
POR DECIFRAR 

 
964 

 
UFC - Universidade Federal do Ceará  

 

 
     MARTINS, Elizabeth Dias     SANÇÃO E METAMORFOSE NO CORDEL NORDESTINO 
(RESÍDUOS DO IMAGINÁRIO CRISTÃO MEDIEVAL IBERO-PORTUGUÊS) 

 
304 

 
     PONTES, Roberto     NO BALANÇO DA NAU CATARINETA 

 
913 

 
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 
     AZEVEDO FILHO, Deneval Siqueira de          LITERATURA E CINEMA: O CRIME DO 
PADRE AMARO NO IMAGINÁRIO MEXICANO (EL CRIMEN DEL PADRE AMARO) 

 
246 

 
    SODRÉ, Paulo Roberto     AS FLORES DO VERDE PINHO DE AFONSO LOPES VIEIRA 

 
855 

 
UFF - Universidade Federal Fluminense 

 

 
     BELMONT, Luanna Guimarães     AS MÚLTIPLAS CORRENTEZAS DO CAIA: BATALHAS 
DE UM ENREDO ITINERANTE 

 
551 

 
     CALVÃO, Dalva     ORÍON, DE MÁRIO CLÁUDIO: UMA ESCRITA EM CONSTELAÇÃO 

 
239 

 
     CARDOSO, Katia Regina Costa     PEREGRINAÇÃO DE BARNABÉ DAS ÍNDIAS, DE 
MÁRIO CLÁUDIO E  PEREGRINAÇÃO, DE FERNÃO MENDES PINTO: VIAGENS 
IMAGINÁRIAS? 

 
523 

 
     CHIGRES, Claudia     IMAGINÁRIO DO EXÍLIO 

 
204 
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     COELHO, Lygia Martins     O MOSTEIRO – DESCONTRUÇÃO E REINVENÇÃO DA 
HISTÓRIA DE D. SEBASTIÃO 

594 

 
     DIAS, Ângela Maria     BRASIL&PORTUGAL: RECIPROCIDADE DE OLHARES E 
PROJEÇÕES NARRATIVAS 

 
85 

 
     FERREIRA ALVES, Ida Maria Santos     A POESIA COMO MARGEM: CARLOS DE 
OLIVEIRA E RUY BELO 

 
419 

 
     JORGE, Silvio Renato     FRONTEIRAS IMAGINADAS, NARRATIVAS EM TRÂNSITO 

 
988 

 
     LUGARINHO, Mário César     AINDA SOBRE AS FRONTEIRAS PERDIDAS, MEMÓRIAS 
E RUÍNAS DA DESCOLONIZAÇÃO 

 
781 

 
     MATOS, Francilene Lima de     CAMÕES, PERSONAGEM DE JORGE DE SENA: POETA 
OU FAZEDOR  DE VERSOS? 

 
373 

 
     OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de     VOZES AMIGAS, VOZES FAMILIARES: UM 
ESTUDO DAS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS NO ROMANCE FAZES-ME FALTA DE INÊS 
PEDROSA 

 
740 

 
     PANTALEÃO, Maria Izabel     A INQUIETAÇÃO NA POESIA DE RUY BELO 

 
727 

 
UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

 

 
     FEITOSA, Márcia Manir Miguel     O CONTO DA ILHA DESCONHECIDA, DE JOSÉ 
SARAMAGO: O SULCAR O OCEANO ÍNTIMO DO SER 

 
630 

 
UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 
     ANDRADE, Maria das Graças Fonseca     ENTRE OLIVEIRAS E FIGUEIRAS: UM 
ENCONTRO DE THÉRÈSE DE LISIEUX E MARIA GABRIELA LLANSOL 

 
667 

 
     FANTINI, Marli     DESNUDAMENTO DA FICCIONALIDADE EM EÇA DE QUEIRÓS E 
MACHADO DE ASSIS 

 
792 

 
     SILVA, Rogério Barbosa da          (DES)APRENDER A LEITURA: O CORPO CONTRA O 
MITO DA ESCRITA EM POEMAS DE ANA HATHERLY E ALBERTO PIMENTA 

 
922 

 
     TOLENTINO, Eliana da Conceição     MINEIROS E PORTUGUESES: INTERLOCUÇÕES 

 
289 

 
     VAZ, Artur Emilio Alarcon     O CONCEITO DE EXÍLIO: DA POESIA DO SÉCULO XIX À 
PROSA DO SÉCULO XX 

 
126 

 
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

 
     SANTOS, Rosana Cristina Zanelatto     VIAGEM RUMO À ILHA DESCONHECIDA 

 
948 

 
UFPA - Universidade Federal do Pará 

 

 
     HOLANDA, Sílvio     BALADAS DA VELHA CEIFEIRA:  O TEMA DA MORTE NA 
POESIA DE ANTÔNIO NOBRE 

 
977 

 
     MAUÉS, Fernando     O ROMANCEIRO DE GARRETT: UM CASO COM A TRADIÇÃO OU 
UM CASO DE TRAIÇÃO? 

 
360 

 
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

 

 
     FERREIRA, Ermelinda Maria Araújo     FERNANDO PESSOA E A TRAIÇÃO DAS 
IMAGENS 

 
323 
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     PAIVA, José Rodrigues de     DO ESPAÇO NOS ROMANCES DE VERGÍLIO FERREIRA, 
ENTRE O REAL E O METAFÍSICO 

479 

 
UFPI - Universidade Federal do Piauí 

 

 
     CARVALHO, Maria do Socorro Fernandes de     O LIVRO ANTES DO LIVRO: OS 
DISCURSOS LAUDATÓRIOS COMO EXÓRDIO DAS ANTOLOGIAS POÉTICAS 
SEISCENTISTAS 

 
684 

 
UFPR – Universidade Federal do Paraná 

 

 
     ALCARAZ, Rita de Cássia Moser     UM POSSÍVEL DIÁLOGO COM O IMAGINÁRIO NAS  
NOVELAS CONFISSÃO DE LÚCIO E A LOUCURA DE MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO 

 
893 

 
     BECCARI, Alessandro & BOSCHIERO, Irene Cristina     RICARDO REIS E A TRADIÇÃO 
CLÁSSICA 

 
431 

 
     BUENO, Luís     GARRETT CÁ E LÁ: UMA LEITURA DE A LUA DE BRUXELAS 

 
570 

 
     BUENO, Raquel Illescas     CECÍLIA MEIRELES: CRONISTA E VIAJANTE EM 
PORTUGAL E EM GOA 

 
867 

 
     CARDOSO, Patrícia da Silva     A QUEM SE ENCOMENDA NUM BREVIÁRIO MAU? 

 
844 

 
     CARNEIRO, Cleverson Ribas     FANTASIAS DO ORIENTE: A COMPOSIÇÃO DO ESPAÇO 
EXÓTICO POR MEIO DO DISCURSO CITADO EM EÇA DE QUEIRÓS 

 
225 

 
     DORÉ, Andréa     OS CERCOS DE DIU: A POESIA ÉPICA, A COMÉDIA E O 
BILINGÜISMO EM PORTUGAL A SERVIÇO DA LUTA CONTRA O INIMIGO DENTRO E 
FORA DA PENÍNSULA IBÉRICA 

 
75 

 
     FERNANDES, Fátima Regina     O CONCEITO DE FRONTEIRA NAS FONTES MEDIEVAIS 
PORTUGUESAS 

 
340 

 
     FIGUEIREDO, Durce Rodrigues de     A VINGANÇA DE MARIA DE NORONHA  
INTERROGA PORTUGAL 

 
267 

 
     FILIZOLA, Anamaria     UMA BIOGRAFIA, UMA ENTREVISTA, A AUTOBIOGRAFIA: O 
IMAGINÁRIO COMO ESPAÇO DO AFETO 

 
69 

 
     FRANCO, Jefferson Luiz     EÇA E O PROMETEU MODERNO 

 
447 

 
     GÓMEZ, Maria Eugenia  B. & SUZUKI, Júlio César     ALBERTO CAEIRO: UM POETA 
DESCOMPLICADO? 

 
487 

 
     HARMUCH, Rosana Apolonia     EÇA TERRORISTA 

 
941 

 
     MIZERKOWSKI, Camilla Damian, REALI, Juliane Pereira & SILVA, Edna Marta Oliveira da     
A ANÁLISE CRÍTICA DE “A CONFISSÃO DE LÚCIO”, DE MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO 

 
169 

 
     NERY, Antonio Augusto     PARÓDIA E DESSACRALIZAÇÃO EM A SEGUNDA VIDA DE 
FRANCISCO DE ASSIS DE JOSÉ SARAMAGO 

 
96 

 
     POLESE, Edna da Silva     JULIANA COUCEIRO TAVIRA – PERSONAGEM DE EÇA, 
MINHA SENHORA 

 
284 

 
     SANDMANN, Marcelo     O TEJO DESÁGUA NO AMAZONAS 

 
625 

 
     STROPARO, Sandra M.     CONSTRUÇÃO DE LUGAR: CONSTRUÇÃO SATÍRICA E 
REALIDADE HISTÓRICA 

 
958 
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     WEINHARDT, Marilene     REVISITANDO OS PORTUGUESES QUINHENTISTAS E 
SEISCENTISTAS 

775 

 
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 
     BERARDINELLI, Cleonice     EXCLUÍDOS OU INCLUÍDOS? 

 
211 

 
     CERDEIRA, Teresa Cristina     PÓS-ESCRITO A O DELFIM 

 
1012 

 
     FIGUEIREDO, Monica     POR ENTRE “COOLIES” E MANDARINS, AS INSCRIÇÕES 
CHINESAS EM EÇA DE QUEIRÓS 

 
814 

 
     INÁCIO, Emerson da Cruz     BDSM OU “O FANTASMA”: ALGUMAS QUESTÕES 
ACERCA DO PODER, DO FETICHE E DA ESTÉTICA DA AMIZADE 

 
318 

 
     MAFFEI, Luís Claudio de Sant’Anna     ALGUMA COISA ANTES DA LÍNGUA NAS 
CRATERAS DE GASTÃO CRUZ 

 
574 

 
     RUAS PEREIRA, Luci     SEM TECTO ENTRE RUÍNAS, ROMANCE DE UM TEMPO DE 
ESPERA 

 
558 

 
     SARTORI, Edimara Luciana     A HISTÓRIA D’O HOMEM DUPLICADO: UMA 
ABORDAGEM DA IDENTIDADE NA CULTURA PÓS-MODERNA 

 
273 

 
     SILVEIRA, Jorge Fernandes da     COMPRIDA DISTÂNCIA CUMPRIDA: O TEXTO FIAMA 

 
461 

 
     SOARES, Maria de Lourdes     MARIA GABRIELA LLANSOL: UM SER A CRESCER EM 
CAUSA AMANTE OU AS NOVAS ANDANÇAS DO FULGOR 

 
677 

 
     VALENTIM, Jorge     EM NOME DA TERRA, DE VERGÍLIO FERREIRA: UM CONCERTO 
PARA CORPO E OBOÉ 

 
467 

 
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 
     CUNHA, Zenóbia Collares Moreira     A IMAGEM DA MULHER NO TEATRO DE GIL 
VICENTE 

 
1045 

 
     GUIMARÃES, Maria da Conceição Oliveira     ENTRE A POESIA DAS IMAGENS E O 
IMAGINÁRIO EM “NAVEGAÇÕES” DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

 
655 

 
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

 
     LEONIDIO, Adalmir     EXPERIÊNCIAS RURAIS NA LITERATURA LUSO-BRASILEIRA 
DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

 
6 

 
UFRS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 
     PEIRUQUE, Elisabete Carvalho     OS MUITOS CAMINHOS D’A FLORESTA DE 
BREMERHAVEN: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ROMANCE DE OLGA GONÇALVES 

 
299 

 
     TETTAMANZY, Ana Lúcia Liberato     O CONTO POPULAR PORTUGUÊS NAS DOBRAS 
DO TEMPO 

 
38 

 
UFS - Universidade Federal de Sergipe 

 

 
     DAL FARRA, Maria Lúcia     FLORBELA INAUGURAL 

 
732 

 
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

 

     FERRAZ, Salma     O ESPAÇO IMAGINÁRIO DA EXCLUSÃO EM  AUTO DOS DANADOS 
DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

954 
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     GALLO, Liliana Mabel     CASAS PARDAS: NA CASA DA HISTÓRIA 541 
 
     ISOPPO, Valéria     ANTONIO TABUCCHI: UM RÉBUS PESSOANO 

 
1026 

 
     SCHMIDT, Simone Pereira     COM O EXÍLIO NA PELE 

 
993 

 
     VICENTE, João de Araujo     ADÍLIA LOPES: ROSAS E BOLORES 

 
452 

 
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

 

 
     BIDINOTO, Alcione Manzoni     “PARALÉM”: O ESPAÇO MÍTICO EM UM CONTO DE 
MIA COUTO 

 
20 

 
     SANTOS, Pedro Brum     IDENTIDADE, MEMÓRIA E UTOPIA EM PEPETELA 

 
863 

 
UGF – Universidade Gama Filho 

 

 
     RUAS PEREIRA, Luci     SEM TECTO ENTRE RUÍNAS, ROMANCE DE UM TEMPO DE 
ESPERA 

 
558 

 
     VALENTIM, Jorge     EM NOME DA TERRA, DE VERGÍLIO FERREIRA: UM CONCERTO 
PARA CORPO E OBOÉ 

 
467 

 
UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso 

 

 
     AZEVEDO, Karin Elizabeth Rees de     A PRODUÇÃO LITERÁRIA GALEGO-
PORTUGUESA: A CANTIGA DE AMIGO 

 
500 

 
     HUNHOFF, Elizete Dall`Comune     A VOZ FEMININA NAS OBRAS INFANTO – JUVENIS 
DE ALICE VIEIRA E LYGIA BOJUNGA NUNES 

 
312 

 
UNESA/UNIFLU 

 

 
     AZEVEDO FILHO, Deneval Siqueira de          LITERATURA E CINEMA: O CRIME DO 
PADRE AMARO NO IMAGINÁRIO MEXICANO (EL CRIMEN DEL PADRE AMARO) 

 
246 

 
UNESP - Universidade Estadual Paulista 

 

 
     BARBON, Michele Cristina Voltarelli     A TEATRALIDADE EM CONTOS  E NOITE NA 
TAVERNA 

 
804 

 
     CHRISTAL, Wendel Cássio & FRANCO JÚNIOR, Arnaldo      A CAVERNA E A 
REPÚBLICA: UM ESTUDO COMPARTIVO SOB O PRISMA DA ALEGORIA 

 
1038 

 
     DÉCIO, João     O ROMANCE DE JOSÉ SARAMAGO 

 
458 

 
     GOBBI, Márcia Valéria Zamboni     “TEOREMA” E O IMPUDOR DA ESCRITA 

 
636 

 
     GUIOTTI, Luciana Prudente     RE(MEMOR)ARE O IM(MEMOR)ATUS 

 
565 

 
     JUNQUEIRA, Renata Soares     IDENTIDADE E ESPAÇO CÊNICO NO TEATRO DE 
ALMADA-NEGREIROS 

 
880 

 
     OLIVEIRA, Ana Maria Domingues de     RELEITURAS DE ADÍLIA LOPES 

 
57 

 
     PITERI, Sônia Helena de Oliveira Raymundo     ENCANTO E DESENCANTO NO IMPÉRIO 
SONHADO POR VIEIRA E PESSOA 

 
1001 

 
     SALZEDAS, Nelyse Aparecida Melro     GAIBÉUS - UMA LEITURA DA PLURALIDADE 
ESPACIAL 

 
831 
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     SILVA, Cleonice Nascimento da     A IDENTIDADE SEM FRONTEIRAS: O PERCURSO 
POÉTICO DE GILKA MACHADO E FLORBELA ESPANCA 

219 

 
União das Faculdades de Tangará da Serra 

 

 
     AZEVEDO, Karin Elizabeth Rees de     A PRODUÇÃO LITERÁRIA GALEGO-
PORTUGUESA: A CANTIGA DE AMIGO 

 
500 

 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

 

 
     FELDMAN-BIANCO, Bela     RECONFIGURAÇÕES DE IDENTIDADES NA DIÁSPORA 
AÇORIANA: MULHERES IMIGRANTES 

 
147 

 
     LOPES, Marcos     O CERCO HERMENÊUTICO 

 
649 

 
     MUHANA, Adma Fadul     O PROSOPOPÉIA  DE BENTO TEIXEIRA: EPOPÉIA DE 
DERROTAS 

 
14 

 
UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste/Guarapuava – Pr. Brasil 

 

 
     THIMÓTEO, Maria Natália Ferreira Gomes     GIRASSÓIS E CIPRESTES, LUZ E 
SOMBRA...A ARTE EM ANTERO DE QUENTAL E EM VAN GOGH 

 
765 

 
UNICSUL – Univ. Cruzeiro do Sul/UNIFAI - C. Universitário Assunção 

 

 
     MORAIS, Carlos Francisco de     A VIAGEM IMAGINÁRIA NA POESIA DE ÂNGELO DE 
LIMA 

 
177 

 
UNIFRA 

 

 
     RODRIGUES, Inara de Oliveira     VIDAS PROMETIDAS, HISTÓRIAS DE MORTE 

 
425 

 
UNILAGO/FAER 

 

 
     GUIOTTI, Luciana Prudente     RE(MEMOR)ARE O IM(MEMOR)ATUS 

 
565 

 
UNILESTE MG 

 

 
     MUNDIM, Rosa Maria Santos     CRAVOS E SONHOS, HISTÓRIAS E TROVAS: O VINTE E 
CINCO DE ABRIL REVISITADO POR MARIA JOSÉ BARRENO 

 
936 

 
UNIMONTES 

 

 
     OLIVA, Osmar Pereira     O CORPO E A NAÇÃO – O IMAGINÁRIO PORTUGUÊS NA 
FICÇÃO DE EÇA DE QUEIRÓS E NOS DISCURSOS DE SALAZAR 

 
838 

 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 

 
     OLIVEIRA, Valdeci Batista de Melo     O ESPAÇO DA EXCLUSÃO EM O INFERNO DE 
BERNARDO SANTARENO 

 
1019 

 
UNIPLAP 

 

 
     PESSOA, Katia Marlowa Bianchi Ferreira     A PRESENÇA DO LIRISMO PORTUGUÊS EM 
TEXTOS POPULARES PAINELENSES 

 
511 

 
UNIRITTER – Porto Alegre 

 

 
     SILVEIRA, Regina da Costa da     PRESENÇA DAS LITERATURAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NA ESCOLA 

 
876 
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Universidade de Aveiro - Portugal  
 
     RAMOS, Ana Margarida     DO REAL AO IMAGINÁRIO: REFLEXÕES ACERCA DOS 
REFERENTES ESPACIAIS EM TEXTOS DA LITERATURA DE CORDEL PORTUGUESA 
(SÉCULO XVIII) 

 
52 

 
Universidade Estácio de Sá de Campos dos Goytacazes 

 

 
     PIMENTEL, Daise de Souza     AMOR E CONTROLE REMOTO NUM CONTO DE MIA 
COUTO 

 
235 

 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VI 

 

 
     SANTOS, Rita Aparecida Coelho     MÁRIO CLAUDIO, ENTRE  HISTÓRIA E  FICÇÃO: 
DESCOBERTAS DAS ÍNDIAS 

 
888 

 
Universidade do Porto 

 

 
     MARTELO, Rosa Maria     POESIA, ESPAÇO URBANO E PROBLEMATIZAÇÃO DA 
IDENTIDADE 

 
930 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

 
     ANDRADE, Maria das Graças Fonseca     ENTRE OLIVEIRAS E FIGUEIRAS: UM 
ENCONTRO DE THÉRÈSE DE LISIEUX E MARIA GABRIELA LLANSOL 

 
667 

 
     DIAS, Márcio Roberto Soares     AS BATALHAS DO CAIA: A BIOGRAFIA DE UM 
ROMANCE 

 
642 

 
     MOREIRA, Marcello     A POESIA ENCOMIÁSTICA DE DOM FRANCISCO MANUEL DE 
MELO E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO MONÁRQUICO PORTUGUÊS 

 
613 

 
Universidade Federal de São João del-Rei 

 

 
     QUINTANA, Suely da Fonseca     MULHERES, FRONTEIRAS E IDENTIDADES 

 
1007 

 
     TOLENTINO, Eliana da Conceição     MINEIROS E PORTUGUESES: INTERLOCUÇÕES 

 
289 

 
Universidade Federal do Rio Grande 

 

 
     VAZ, Artur Emilio Alarcon     O CONCEITO DE EXÍLIO: DA POESIA DO SÉCULO XIX À 
PROSA DO SÉCULO XX 

 
126 

 
Universidade Guarulhos 

 

 
     MOREIRA, Celeste Duarte Baptista Dias     A ÁFRICA QUE VIVI 

 
182 

 
Universidade Nova de Lisboa 

 

 
     MARTINS, Fernando Cabral     NOTAS PARA A DISCUSSÃO DO FANTÁSTICO 
MODERNISTA 

 
351 

 
     MONIZ, António Manuel de Andrade     A POETIZAÇÃO DO ESPAÇO N’ OS LUSÍADAS E 
NA HISTÓRIA TRÁGICO-MARÍTIMA 

 
106 

 
Universidade Potiguar 

 

 
     FLORES, Conceição     TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA:CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A CORRESPONDÊNCIA PARA FREI MANUEL DO CENÁCULO 

 
231 
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Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
     ALVAREZ, Aurora Gedra Ruiz     O CONQUISTADOR: UMA RELEITURA DA 
MITOGENIA PORTUGUESA 

 
141 

 
     BRIDI, Marlise Vaz     ENTRETEMPOS NA POESIA DE MARIA TERESA HORTA 

 
799 

 
     LOPONDO, Lílian     O ESPAÇO E A PAIXÃO BURGUESA EM AMOR DE PERDIÇÃO 

 
538 

 
     PEIXOTO, Maria Helena Fioravante     SOPHIA E A EDIFICAÇÃO DO REINO DA POESIA 

 
696 

 
     PEREIRA, Helena Bonito Couto     UM CRIME EM DUAS VERSÕES: PADRE AMARO NO 
CINEMA 

 
407 

 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

 

 
     ROANI, Gerson Luiz     IMAGENS DE LISBOA EM SARAMAGO OU DA HISTÓRIA 
ESCRITA COM PASSOS PERDIDOS 

 
400 

 
Universidade Veiga de Almeida 

 

  
    RAMALHO, Christina Bielinski     “AS MARINHAS”, DE NEIDE ARCHANJO: UMA 
NAVEGAÇÃO LUSO-BRASILEIRA 

 
188 

 
USP - Universidade de São Paulo 

 

 
     ABDALA JUNIOR, Benjamin     MESTIÇAGEM E HIBRIDISMO, GLOBALIZAÇÃO E 
COMUNITARISMO NAS LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA (NOTAS A PARTIR 
DE FRONTEIRAS MÚLTIPLAS, IDENTIDADES PLURAIS) 

 
161 

 
     BONAZZA, Alessandra     O BOOSCO DELEITOSO: DICOTOMIA ENTRE A CIDADE 
HUMANAL E O CAMPO CELESTIAL 

 
26 

 
     BRIDI, Marlise Vaz     ENTRETEMPOS NA POESIA DE MARIA TERESA HORTA 

 
799 

 
     BUENO, Aparecida de Fátima     EROTISMO E SACRALIDADE EM EÇA DE QUEIRÓS 

 
120 

 
     CANIATO, Benilde Justo     O ESPAÇO CULTURAL  PORTUGUÊS EM MACAU 

 
156 

 
     CORRADIN, Flavia Maria     CAMILO PESSANHA, METÁFORA DO SIMBOLISMO 

 
368 

 
     COSTA, Horácio     POEMAS PRISMÁTICOS: PESSOA E PESSANHA 

 
412 

 
     FEDELI, Maria Ivone P. M.     O POETA PEDAGOGO – A PEDAGOGIA SOCIAL DE A 
HARPA DO CRENTE, DE ALEXANDRE HERCULANO 

 
717 

 
     FERNANDES, Annie Gisele     ESPAÇOS DO SER E DO NÃO-SER E A CONSTRUÇÃO DO 
SUJEITO EM MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO 

 
90 

 
     FERNANDES, Geraldo Augusto     GONÇALO FERNANDES TRANCOSO: AS IMAGENS 
DA VIRTUDE EM AUTOR DO RENASCIMENTO PORTUGUÊS 

 
390 

 
     GARCEZ, Maria Helena Nery     VITORINO NEMÉSIO: IMENSIDADE E PARADOXOS 

 
701 

 
     GARMES, Kátia Mendes     OS IRMÃOS CASTILHO NO BRASIL 

 
516 

 
     JACOTO, Lílian     O ESPAÇO DOS TECLADOS EM TEOLINDA GERSÃO 

 
534 

 
     OLIVEIRA, Paulo Motta     DA FICÇÃO CAMILIANA COMO INTERPRETAÇÃO DE 
PORTUGAL 

 
849 
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     OLIVEIRA, Valdeci Batista de Melo     O ESPAÇO DA EXCLUSÃO EM O INFERNO DE 
BERNARDO SANTARENO 

1019 

 
     PINTO, Maria Márcia Matos     UM QUASE ROMEU E JULIETA NOS AÇORES 

 
754 

 
     SILVEIRA, Francisco Maciel     SIMPLES NOTAS ÀS MARGENS DE “SÔBOLOS RIOS” 

 
381 

 
     SIQUEIRA, Ana Márcia Alves     CLARIMUNDO: O PRÍNCIPE PERFEITO 

 
45 

 
     SIQUEIRA, José Carlos     A DIALÉTICA NEGATIVA ENTRE CAMPO E CIDADE EM EÇA 
DE QUEIRÓS 

 
474 
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Tema do Encontro 

Imaginário, o não-espaço do real  

I 

Esta apresentação do tema do XIX Encontro da ABRAPLIP tem o objetivo de promover a discussão sobre 
o cenário das investigações no campo da literatura portuguesa. Apesar de sermos nomeadamente uma 
associação de professores de literatura portuguesa, vivenciamos uma prática de encontros em que se 
discute não apenas a literatura produzida em Portugal, mas também aquela que nasce da presença 
portuguesa em outros territórios, como é o caso da literatura africana e mesmo da brasileira. Não é à toa 
que nosso último encontro privilegiou a reflexão da literatura portuguesa a partir da perspectiva do pós-
colonialismo. 
 
O fato é que estamos em meio a uma nova etapa nas relações entre Portugal e suas antigas colônias; a 
experiência pós-colonial começa a ganhar novos contornos neste momento em que Portugal esforça-se por 
adequar-se a seu novo papel de partícipe da comunidade européia. Agora talvez seja tempo de pensarmos, 
por exemplo, no possível impacto cultural que terá a proximidade mantida por Portugal com países como o 
nascente Timor Lorosae e Angola. Essa aproximação suscita o questionamento acerca da natureza das 
relações entre os antes chamados colonizadores e seus colonizados. Por um lado, timorenses e angolanos 
podem ver na força da nova nação européia um ponto de apoio para seu reerguimento, após tantos anos 
de conflito; por outro lado, é possível pensar que o apoio português aos dois países carrega o desejo de 
recuperação – em novas bases, obviamente – de partes do império colonial. Estas são conjecturas em que 
entram aspectos políticos e ideológicos, de mistura com interesses mercadológicos. Comprová-las ou 
recusá-las é uma questão de tempo e, portanto, de história. 
 
Mas, para além das questões francamente políticas e ideológicas, sem contudo deixar de estar marcado por 
elas, situa-se o imaginário. Prescindindo da comprovação do acerto na leitura de um determinado contexto 
histórico, o imaginário vai muitas vezes além de onde chegam os estudos e previsões políticas, dando 
vazão àquilo que, mesmo sem comprovação científica, anda nas cabeças e anda nas bocas. No imaginário 
mobilizado pela literatura podemos encontrar importantes elementos que ajudem a pensar o mundo da 
lusofonia, a pensar sobre o sentido dessas separações que, longe de serem amigáveis, sendo tão 
necessárias para a constituição de países independentes, soberanos, não impedem a manutenção de 
determinados laços culturais. Nesse âmbito o imaginário opera, registrando as várias forças que se podem 
aplicar nesses laços, os quais, ao mesmo tempo que evitam a perdição, podem matar-nos sufocados. 
 

Sem deixarmos de ser uma associação de professores de literatura portuguesa, não podemos perder de 
vista que a língua comum e a partilha de um bom bocado de experiência histórica ligam-nos a Portugal que, 
por sua vez, acaba por intermediar nossas relações com as demais comunidades lusófonas. Tudo isso para 
dizer que a dinâmica histórica que fez das colônias países independentes não atuou sobre o passado de 
forma a apagá-lo por completo e, além disso, a mesma dinâmica estabeleceu contextos em que os 
portugueses não mais se podiam beneficiar do status de colonizadores, passando a figurar como 
imigrantes. Como pesquisadores da literatura, deve interessar-nos também o imaginário construído pelas 
comunidades formadas em torno da imigração portuguesa em países sem qualquer vínculo cultural com 
Portugal.  

II 

Pertenço a um gênero de portugueses que depois de estar a Índia descoberta ficaram sem trabalho. Essa 
é uma das muitas afirmações feitas por Álvaro de Campos no Opiário, um poema que pode ser resumido 
como o efeito de uma viagem sobre o seu autor. Viagem particular, essa: a um só tempo metafísica e 
carnal, sugere-nos uma questão que, desde a tal descoberta da Índia, tem freqüentado o universo literário 
da lusofonia. Afinal, exatamente o imaginário literário constituiu-se como espaço privilegiado de inúmeros 
exercícios cuja ambição era identificar os desdobramentos da expansão geográfica. Não apenas aqueles de 
ordem política ou histórica, mas os que estão sempre ameaçados de permanecerem como experiências 
individuais isoladas, irrelevantes para a construção da grande imagem da pátria. 
 



 iv

A ironia de Campos no Opiário aponta para isso: o grande projeto de expansão em que esteve envolvido 
Portugal exigiu da coletividade que abdicasse de qualquer outra aspiração, criando-se, assim, um vazio 
imenso quando do esgotamento do projeto. Expandido o espaço geográfico, o que fazer com os outros 
espaços? Como experimentar, por exemplo, o espaço afetivo? O que dizer do espaço feminino, de saída 
excluído do projeto coletivo? Por outro lado, o que houve com a auto-imagem dessa coletividade depois 
de ter sido ela confrontada com a diversidade cultural característica do viajar, perder países? Modificou-
se o espaço da casa-Portugal, a ponto de não ser mais reconhecível? A mudança pôs a perder o espaço da 
tradição? Finalmente, uma última pergunta: de que maneira percebem essa casa aqueles que, por desvios 
de rota, mantêm-se ligados a ela por fios que ameaçam romper-se a todo instante? Aqueles que são o 
resultado palpável das viagens, comunidades organizadas em torno da língua portuguesa, quer sejam, 
como os padrões de pedra, marcos da expansão, quer sejam fruto da aventura da imigração, também eles 
vêem-se às voltas com um espaço.  
 

Estas perguntas, suscitadas pela descoberta da Índia, revelam os espaços vazios que vêm sendo 
preenchidos sistematicamente pela literatura imaginativa produzida não apenas em Portugal mas em todos 
os países marcados pelo que se poderia chamar de deslocamentos portugueses. 
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Tópicos 

I  

O espaço imaginado 
A nação imaginada 
O mapa imaginado 
A viagem sem fronteiras 
As fronteiras imaginadas 

II 

Espaço e afeto 
Espaço e tradição 
Espaço e saudade 
Espaço e identidade 
Espaço e gênero 

III 

Espaço e margem 
Espaços de exclusão 

IV 

Espaço e viagem 
Espaço e descolonização 
Espaço e emigração/imigração  
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INSCRIÇÃO E NÃO-INSCRIÇÃO DO OUTRO NA LITERATURA PORTUGUESA: UMA 

“PRESENÇA DA AUSÊNCIA”? 
 

Isabel Allegro de MAGALHÃES 
 
 

As nações todas são mysterios. 
Cada uma é todo o mundo a sós. 

Fernando Pessoa 
 

As viagens separam-nos do passado. 
[...] 

Quando viajamos no mundo não sabemos quem fomos. 
Fiama H.P.B. 

 
 

Este “XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa” tem como eixo 
congregador da reflexão a categoria espaço. Uma categoria complexa, polifacetada, (estrutura 
transcendental de toda a experiência possível, diz Kant), e que por isso desde a Antiguidade até aos 
nossos dias mereceu, por parte do pensamento filosófico e das ciências físicas, uma atenção constante e 
sucessivas definições. Todas elas se foram acrescentando às anteriores, supondo sempre as noções de 
proximidade / distância, de mobilidade / imobilidade. Para a nossa geração, depois de Einstein, a 
categoria  tempo constitui outra dimensão, inalienável, do espaço: a sua quarta dimensão.  

Desde logo, o elenco de caminhos propostos para as nossas intervenções aqui articula o 
espaço com uma diversidade de outras noções e conceitos, todos incluindo a dimensão temporal, e abre 
na categoria muitos portais de acesso e planos de entendimento: desde o espaço propriamente físico 
(ligado a territórios, deslocamentos, viagens), ao espaço psicológico, espiritual (o dos afectos, saudade, 
etc.), ao espaço heideggeriano, fenomenologicamente entendido enquanto extensão do ser incarnado que 
se projecta no mundo (o da história, de tradições, identidades, diferença sexual, questões sociais de 
margem ou exclusão, individual e social), ao espaço imaginado e do imaginário – esse “não-espaço do 
real”, de que se fala no título deste Encontro – eventualmente relacionável com a ideia de vazio, ou 
vácuo, de Demócrito: um espaço de outra ordem, resultante de operações complexas, labirínticas, 
inconscientemente constituídas, que transfigura todos os outros espaços. 
 

A proposta que nos é feita tem porém um alvo preciso, embora de enorme amplitude, que é, 
partindo das literaturas nacionais em língua portuguesa, pensar as formas como esses diferentes 
imaginários literários conceberam, e textualmente configuraram, uma dimensão fundamental da sua 
História: a da experiência colonial e pós-colonial, de ambos os lados do acto de poder – 
colonizadores/colonizados, agora num tempo ex ou pós, em qualquer das situações, com a independência 
de todos os povos colonizados. No caso de Portugal, será essencial pensar também o tempo anterior ao da 
própria experiência colonial, isto é, o da expansão geográfica, supostamente marcante do imaginário 
literário nacional. 

Dentro deste contexto de reflexão, e sabendo que corro aqui o risco de uma extrema 
simplificação, escolhi assumir um olhar panorâmico sobre a produção literária portuguesa, por um ângulo 
que permitisse focar o lugar conferido à representação, ou não-representação, do outro , dos povos e 
territórios coloniais e póscoloniais. Para isso, segui a estrutura de um leque, com sete estreitas “lâminas”, 
nas quais tentei condensar alguns dos traços que, nesta perspectiva, julgo fundamentais. 

Assim, olhando do meu lado para a literatura portuguesa, o que vejo? Que vestígios desse 
outro  do império e da colonização configura? E já de início diria que esse outro , apesar de quase sempre 
ausente, parece estar presente de forma metafórica: numa “presença d’ausência” (Manuel 
Gusmão/Hadewjjch d’Anvers). 
 

1ª lâmina – expansão dos espaços: linguístico e geográfico 
Antes de mais, a existência de uma mobilidade linguística experimentada no contexto da 

Hispânia ou da Península Ibérica talvez possa já ser lida como sinal antecipatórico de essa outra 
mobilidade geográfica definidora do “ser português”. Ela é inegável, do século XII ao XVII: na oscilação 
entre o latim e o português (até ao século XVI); na adopção do galego-português (nos séculos XIII e 
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XIV), como “língua franca”, na criação lírica peninsular; no vaivém entre o português e o castelhano, em 
especial durante os séculos XVI e XVII, antes mesmo da submissão à coroa espanhola; no acolhimento 
no corpo da língua de muitos vocábulos que chegam das línguas que vão conhecendo noutros povos. 

Há aqui, no campo da língua, uma abertura não problemática à mobilidade entre diferentes 
pátrias linguísticas, o que, e à luz do semi-heterónimo de Pessoa, Bernardo Soares, aparece como uma 
oscilação na “pertença”, ou como a consciência de uma identidade para além da pertença linguística, 
quando lhe ouvimos a conhecida afirmação: “A minha pátria é a língua (portuguesa”). Ou então a noção 
de que a verdadeira pertença é sempre algures, num lugar de não-pertença, que o poema “Opiário” de 
Pessoa, citado no texto de apresentação do Congresso, condensa assim: “A minha pátria é onde não estou 
[...]” (vv. 85-86). Uma atitude que parece acompanhar-nos ao longo da História, inscrita na literatura e 
também na movimentação sociológica que sempre nos levou para fora do aqui e agora: no espaço e no 
tempo. 
 

As deslocações físicas, as viagens ou ciclos de viagens, com o seu momento alto nos 
séculos da Expansão, são uma constante da História portuguesa: desde as “Cantigas de Amigo” à 
Expansão; à fuga dos judeus, a partir dos começos da Inquisição, à povoação das colónias, em alguns 
casos por degredados; à emigração para outros continentes e, depois, para os países ricos europeus; aos 
exílios no tempo da ditadura, às deserções no tempo do alinhamento para a guerra colonial, ao embarque 
de várias gerações para a guerra em África e, de outra forma, para Timor – o que foi a grande última 
saída, seguida apenas de pequenas emigrações, depois, no regresso da guerra. Daí, a existência dessa 
ideia-mito do país como Cais, como o metafórico “navio-nação” de Pessoa, que retoricamente nos dizem 
como lugar de partidas e chegadas. “Peregrinar é o nosso verbo”, ouvimos de uma voz de Manuel Alegre 
(Jornada de África, 1989). 
 

Ao relermos a literatura portuguesa nos séculos XV e XVI, torna-se claro que um dos seus 
focos principais é a expansão e o que dela advém: o contacto com novos continentes, gentes, culturas, 
natureza. Nesses séculos, os espaços “descobertos” estão intensivamente presentes no espaço literário, 
sendo nele primordial a dimensão “testemunhal” da literatura. A epopeia, a historiografia, os roteiros e 
relatos de viagem, a epistolografia, o teatro, e até a lírica, incorporaram imagens das novas terras, sendo a 
Alteridade aquilo que motiva a imaginação e a escrita. Mas, nesse tempo, a escrita fez-se sempre a partir 
de lá, e não de Portugal. 

Nas já nesses textos quinhentistas (e não apenas nos portugueses) se revela um problema de 
leitura de outros sistemas culturais, pelo facto de a estranheza  do outro  ser em geral descrita de acordo 
com os parâmetros da noção de normalidade própria do sujeito que vê. Trata-se daquilo a que Edward 
Said chamou uma manipulação do ser do outro , na qual o ser ocidental se torna sujeito que identifica o 
que é diferente de si1. Simultaneamente, essa percepção do outro parece vinculada à percepção de si, ao 
ponto de contribuir para produzi-la. 

  (Já nos anos 80 Salman Rushdie, por exemplo, põe na boca de uma das suas personagens 
indianas, a propósito da atitude dos ingleses perante qualquer estrangeiro , uma atitude idêntica: “[the 
British] describe us [...] That’s all. They have the power of description, and we succumb to the pictures 
they construct.”2)  

Também por parte dos portugueses parece dominar esse modo de apropriação, quando o 
sujeito que enuncia a identidade do outro, a diluindo, incorporando-a a si3, ou a representa como inferior, 
numa perspectiva de superioridade europeia4.  

Lembremos os negros, e também de judeus e ciganos, enquanto personagens de Gil 
Vicente, sempre figurados diferentes, irredutíveis ao Mesmo 5e6. E ainda em Pessoa a sua definição do 

                                                 
1 Edward Said. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. 1978; Harmondsworth, Middlesex: 
Penguin Books, 1995, p. 40. Neste livro, como noutros textos, Said toma como paradigma da sua reflexão 
a relação Ocidente com o Oriente, em que é construída uma ideia “ocidental” do próprio Oriente. 
2 Salman Rushdie. Satanic Verses. London: The Consortium, Inc., 1988, p.168. 
3 Homi Bhabha, “The other question: stereotype, discrimination and the discourse of colonialism”. In The 
Location of Culture. London/NY: Routledge, 1994, p. 67. 
4 O mesmo, aliás, se observa em relatos muito diversos no tempo e no espaço. Por exemplo, na Europa ao 
tempo dos romanos e das invasões dos “bárbaros”, na China, em relatos das suas viagens. Mesmo no 
século XX essa atitude comparativa está presente, por exemplo, em Ruben A. quando, em Páginas III, 
estabelece o seguinte paralelo: “Florença à tarde parece Gondomar com estátuas.” 
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imperialismo supõe a mesma vontade de apropriação do outro : “[...] a essência do grande imperialismo é 
o converter os outros em nossa substância, o converter os outros em nós mesmos. Assim nos 
aumentamos, ao passo que o imperialismo de conquista só aumenta os nossos terrenos [...]” 7. 

Para além disto, existem sinais evidentes de uma atitude oposta, de espanto e êxtase até 
perante a novidade vista e apercebida como de valor equivalente ou até superior ao já conhecido, ou ao 
“nós” da identificação. (Entre outros casos, a mulher selvagem da Carta, de Pêro Vaz de Caminha, a 
“Bárbara escrava” e sua “pretidão de amor”, das “Endechas” de Camões bem como largas estrofes d’ Os 
Lusíadas, as culturas chinesa e japonesa, nas descrições de Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, e de 
João de Barros, nas  Décadas, como já no século XV acontecera em relação aos africanos da Guiné, na 
Crónica de Zurara, ou a presença de “solitários indianos” e Brâmanas, no texto místico Boosco 
Deleitoso .) Isto permitirá dizer que, de par com um sentido de superioridade face ao visto, existiu uma 
aprendizagem cultural que permitiu ad-mirar extasiadamente o desconhecido e a Alteridade. 
 

2ª lâmina – espaços rasurados: crise e esquecimento do Império 
Depois do tempo das viagens distantes, a literatura quase completamente ignorou essa 

realidade, numa espécie de rasura da diversidade conhecida fora da Europa. Desde o final do século XVII 
até às últimas décadas do século XX, raramente vemos figurar na literatura canónica, ou “maior”, espaços 
ligados às terras de Além-Mar, nem tão pouco personagens dos diferentes continentes do império. (Nem 
mesmo as presenças étnicas mais antigas, de judeus e árabes, aparecem na literatura posterior ao século 
XVII). Parece não fazerem parte, de facto, do imaginário literário português após o período da expansão. 
A grande literatura não os encena, não integra situações ou acontecimentos históricos ligados às colónias, 
não inventa personagens nem enredos em que figure a realidade geográfica, humana, antes explorada e 
conhecida. Assim, não há africanos, indianos, brasileiros, chineses, macaenses, timorenses, japoneses, 
etc., nos grandes textos desses quase quatro séculos. Nenhuma paisagem, nenhum nome ou realidade 
chega à literatura. Curiosamente, o mesmo se passou com os africanos presentes em Portugal durante o 
século XIX – como escravos ainda, e organizados em “confrarias religiosas” significativas: eram milhares 
e, no entanto, também eles – o outro  cá dentro - ficaram de fora, sem qualquer figuração literária. 
Também aí o Outro foi invisível. (Do mesmo modo que, numa outra situação, sociológica esta, aqueles 
artistas ou intelectuais portugueses que foram para o estrangeiro e depois regressaram, os 
“estrangeirados” dos séculos passados, também hoje são dificilmente reconhecidos – por se serem 
tornado outros?) 

Isto sem ignorar os vários casos de excepção, que também existem dispersos ao longo da 
literatura desses séculos, e mais tarde, a partir dos anos 80 do século XX, que, também eles, têm leitura. 

Interessante é que, noutras artes, essa eliminação ou invisibilidade dos povos da 
colonização não aconteceu. Por exemplo, no mobiliário, na porcelana, na pintura, na escultura e mesmo 
na arquitectura, vê-se frequentemente representações e figurações do outro  bem como a incorporação de 
características e técnicas das culturas de alguns dos povos colonizados8. Nestas artes, é manifesta uma 

                                                                                                                                               
5 Por exemplo, figuram negros nas peças: “Nau d’Amores”, “Tragicomédia da Frágua”, “Quem tem 
Farelos?”, “Farsa do Clérigo da Beira”. E judeus em: “Quem tem Farelos?”, “Farsa do Juiz da Beira”, 
Auto das Ciganas”, “Farsa do Almocreve”, “Farsa da Lusitânia”. 
6 Conforme o nota Alfredo Margarido, num recente ensaio sobre a relação portugueses-africanos na costa 
africana, e por isso referente a uma situação muito particular – “O lugar do outro na construção do 
discurso português na costa oriental africana”, in Cadernos do Noroeste, 15 (1-2): “os Portugueses não 
podem assumir-se senão como os superiores naturais face aos Cafres, o que mais não faz do que mostrar a 
importância da grelha da leitura somática do Outro, tal como fora já constituída por Gomes Eanes de 
Zurara e tal como a encontramos constantemente expressa no “Cancioneiro Geral” de Garcia de Resende 
ou nas peças de Gil Vicente ou de Anrique da Mota. Nestas condições, procura organizar-se a relação 
com o Outro africano, quer dizer Cafre, levando em linha de conta a sua “natural” inferioridade.”  
 
7 Fernando Pessoa, Sobre Portugal: Introdução ao Problema Nacional. Lisboa: Ática, 1979, p. 238. 
8 Uma exposição organizada pela Comissão para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, em 
Lisboa (1999), sobre a presença africana em Portugal, dos séculos XVI ao XIX, dá testemunho desses 
vestígios do “Império”. (Cfr.: Didier Lahon, O Negro no Coração do Império: uma Memória a Resgatar. 
Séculos XV-XIX. Lisboa: SCPEM, ME, 1999.) Ver, por exemplo, um “Presépio – grupo de camponeses”, 
do século XVIII, onde, entre dezasseis figuras de brancos há duas figuras de pretos; ou a pintura de José 
Conrado Rosa, “Mascarada Nupcial”, de 1788, com uma figura de branco e sete de pretos; os vários selos 
de correio que representam africanos nas funções que ao longo do século XIX desempenhavam no país, 
as “Garrafas” de Bordalo Pinheiro, uma “tabaqueira em forma de cabeça de preto”, séc. XVIII-XIX, etc. 
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“capacidade de nativização do alheio”, quase ausente, como vimos, nos textos literários dos mesmos 
séculos. Mas o que acontece é uma espécie de apropriação ou de canibalismo  de elementos e formas do 
universo objectual das culturas que a esse nível nos contagiaram. Isto entra em sintonia com o que diz 
Boaventura de Sousa Santos quanto à “forma fronteiriça da nossa cultura” que “tende a identificar-se, 
nessas incorporações e apropriações, com formas, mais do que com os conteúdos dos produtos culturais 
incorporados.”9  
 

3ª lâmina: espaço europeu versus espaços coloniais 
Se o impulso da expansão teve o êxito assinalável que sabemos, também é certo que, já 

nesse tempo, houve vozes que se insurgiram contra o movimento “para fora”. Lembremos a voz do 
“Velho do Restelo” que Camões inventa enquanto sinédoque de uma corrente de opinião, tal como as de 
Sá de Miranda e António Ferreira, por exemplo.  

No século XVII, e perante o esgotamento do Império, depois de Alcácer-Quibir e com a 
subordinação à coroa espanhola, mais críticas surgiram. Por exemplo a de Lusitânia Libertada, uma 
novela pastoril, em tom de epitáfio, de Frei Álvares do Oriente (1607). 

O século XVIII – literário e sobretudo filosófico – caracterizou-se, em geral, por uma 
mudança de rumo. Era a Europa, então, o lugar privilegiado de aferição. Daí que a matéria do império 
fosse silenciada, salvo raras excepções.  

O século seguinte continua essa orientação: o mundo em que o “eu” nacional se projecta é a 
Europa e o foco é o de um Portugal à procura de ser europeu. A este respeito, sobressaem três faces na 
literatura oitocentista: 

Numa delas, de certo modo apagada, encontramos o seguimento dos relatos, crónicas ou 
diários de viagem. Mas trata-se agora de viagens, sobretudo, na Europa.10 Já Montaigne, em 1580, fizera 
o seu diário de viagem a Itália; e em setecentos muitos são os europeus que viajam e escrevem sobre o 
seu confronto entre culturas – entre eles, os românticos, ingleses e alemães. Em Portugal, a literatura 
dessas “outras viagens” centra-se Espanha, Itália ou Paris.11 (Narrativas pouco frequentes na literatura 
portuguesa e que, no século XX, irão surgir com Ruben A., Fernando Namora, Maria Ondina Braga e 
poucos mais.)  

Noutra face, vozes do nosso Romantismo, tardio, convocam para dentro do país. Entre 
outras, e congregando-as, a de Garrett, com a sua emblemática proposta de Viagens na Minha Terra  e um 
constante apelo à pátria “a ser feita”.  

N’ outra face, em vozes da ‘geração de 70’ (Antero, Eça, Oliveira Martins, etc.), a questão 
colonial foi em muitos textos acerrimamente discutida. Perdido o Brasil, e dada a impotência colonial de 
Portugal, importava agora pensar a realidade política imperial/colonial em crise, numa espécie de 
avaliação do fracasso da colonização ou da sua inviabilidade, dos benefícios e custos das colónias. O 
propósito, tal como para Garrett, será agora “reconstruir a pátria” a partir de dentro. Em Cartas Inéditas 
de Fradique Mendes, diz Eça12: 

                                                                                                                                               
Na iconografia sacra: imagens de Maria e de santos – Santo António, S. Benito, Sta. Ifigénia, etc., 
representados como pretos, em várias igrejas de Lisboa Cfr.: Os Negros em Portugal: Séculos XV a XIX. 
Lisboa: CNCDP, 2000 e O Orientalismo em Portugal: Séculos XVI-XX. Porto: 1999.  
9 Boaventura  Sousa Santos, Pela Mão de Alice: o Social e o Político na Pósmodernidade. Porto: 
Afrontamento, 1994,  p. 135. 
10 No entanto, vários autores portugueses, entre eles Eça, tematizaram o Oriente, em vários momentos do 
século XIX, na viragem do século, sobretudo na poesia simbolista, e até durante a primeira metade do 
século XX, de modos diversos. Quer em obras de ficção, cronística ou poesia. O que dá a ver uma adesão 
à alteridade, mas quase sempre se trata de uma alteridade sem outro. Sobre o assunto ver Isabel Pires de 
Lima, “O Orientalismo na literatura portuguesa (séculos XIX e XX)”. In O Orientalismo em Portugal. 
Porto: Edifício da Alfândega, 1999, pp. 145-160. 
11 A. P. Lopes de Mendonça, Recordações de Itália; Júlio César Machado: Em Hespanha. Scenas de 
Viagem e Do Chiado a Veneza ; Ramalho Ortigão, Em Paris. Sobre estes textos, ver: Fátima Outeirinho, 
“Representação do outro e identidade: um estudo de imagens na narrativa de Viagem. Um estudo de caso: 
a narrativa oitocentista”, in Cadernos de Literatura Comparada: Para uma Crítica do Discurso Crítico. 
Narrativa Literária e Identidade. FLUP, Dez. 2000, pp. 101-118. 
12 Cartas Inéditas de Fradique Mendes e Mais Páginas Esquecidas. Porto: Lello & Irmãos, 1973, p. 252 - 
apud Margarida Calafate Ribeiro (MCR), “Império, Guerra Colonial e Póscolonialismo na Literatura 
Portugesa”. Diss. doutoramento. King’s College, Londres, 2001, [p. 71]. No Prelo edições 
“Afrontamento”, Porto. Deste estudo, de grande fôlego, e que arguí enquanto dissertação de 
doutoramento em Londres, retiro aqui, anotadas, algumas ideias e citações. 
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É com efeito mais importante para Portugal possuir vida, calor, energia, uma ideia, um 
propósito – d o  que possuir a terra Masona [...]. Sem vida em nós mesmos, como 
poderíamos nós levar a vida a África?13 

 

Por isso, a questão colonial é por ele criticamente tratada, tanto em correspondências como 
nas situações ou falas de alguns romances – directamente ou em diferido, irónica ou ficcionalmente. 
Nalguns parágrafos de Cartas de Inglaterra , vemos a imagem que Portugal, enquanto força imperial, terá 
dado de si ao Brasil, em termos sobranceiros e ao mesmo tempo auto-punitivos: 
 

Nunca fomos decerto para o Brasil senão amos amáveis e timoratos. Estávamos para com 
ele naquela melancólica situação de velho fidalgo, solteirão, arrasado, desdentado e 
trôpego, que treme e se baba diante de uma governanta bonita e forte. 14 

 

N’As Farpas, há comentários acesos ao modo português de sermos coloniais, chegando a 
ser proposta a “venda das colónias”: 
 

Para que temos nós colónias? E ai de nós que as não teremos muito tempo! [...] Para evitar 
esse dia de humilhação sejamos vilmente agiotas, como compete a uma nação do século 
XIX – e vendamos as colónias. [...] [para os portugueses, esfomeados] as colónias estão 
como velhas salvas de família postas a um canto num armário. 15 

 

N’ Os Maias, o Conde de Gouvarinho, em registo irónico, alinha estes argumentos sobre as 
colónias portuguesas: 
 

Está claro – dizia o Conde – que não temos nem os milhões, nem a marinha dos Ingleses. 
Mas temos grandes glórias; o infante D. Henrique é de primeira ordem e a tomada de 
Ormuz é um primor... E eu que conheço alguma coisa de sistemas coloniais, posso afirmar 
que não há hoje colónias nem mais susceptíveis de riqueza, nem mais crentes no progresso, 
nem mais liberais que as nossas!16 

 

Entre os que reflectiam sobre a questão colonial, há outros escritores que, em direcção 
oposta, acreditaram numa nova energia para Portugal através das colónias africanas. Assim, reinventaram 
uma África, fulgurante e apetecível, num ready-made para consumo interno, que pudesse incentivar ao 
repovoamento das colónias e a uma acção colonial consistente: é um dos lados da nossa “literatura 
colonial”.17  

De par com estes, tanto na “vaga nacionalizante” (J.Serrão) pós-Ultimatum como até com a 
República e, depois, com o “Estado Novo”, irá ser desenvolvida a ideia idílica da realidade rural 
portuguesa, com a atenção centrada no “Portugal profundo” (materializada, por exemplo, nos estudos 
etnográficos, musicais, da cultura popular, em inventários dos resíduos culturais judaicos, etc., realizados 

                                                 
13 Cartas Inéditas, p. 240. 
14 Eça de Queirós, Cartas de Inlgaterra , Margarida Calafate Ribeiro (MCR), p. 168, apud , [p. 50]. 
15 “Farpa de Julho de 1871”, in Campanha Alegre, pp. 100-101, apud MCR, [p. 50].  
16 Eça, Os Maias, 1888; Lisboa: Livros do Brasil, s.d., p. 391, apud MCR [p. 49]. 
17 Sobre a matéria ver Ana Paula Ferreira, “Continentes negros” com nome de Portugal: O ‘feitiço’ 
colonialista de Maria Archer”. In Discursos (13), Outubro 1996, pp. 85-93. A literatura colonial inclui 
textos de Lídia Fonseca, uma difusora do Estado Novo, com Velho Colono, de 1937; Feitiços (contos), de 
G. de Azevedo (Prémio da literatura colonial, 1935); Viagem à Roda de África, 1937,de Maria Archer, 
entre vários outros; e, com outra perspectiva, crítica em relação a Portugal, por exemplo, os de Castro 
Soromenho, Brito Camacho, J. Augusto França.  



 xi  

no princípio do século). Cria-se então o gosto por “uma espécie de aldeia orgulhosamente feliz na sua 
marginalidade, na sua diferença”18, ou seja, voltada para si própria a sós. 

A matéria do império parece ter sido apagada e, com ela, a figura humana de uma 
Alteridade concreta.19 Nestas faces literárias, não é de facto o outro o que interessa, mas “nós”, 
portugueses. O que está em causa é o futuro de Portugal, e por isso o país ocupa-se de uma reflexão ad 
intra , como já Garrett a fizera, e que reaparecerá na literatura de vários tempos.  
 

4ª lâmina – espaços de um império imaginado 
Com esse fracasso da colonização, a imagem dos espaços coloniais foi mudando de 

posição. Depois de Alcácer-Quibir, ela reaparece, numa espécie de circularidade fantasmática, despida da 
sua materialidade concreta. O primeiro sucedâneo do império histórico será a utopia de um Quinto 
Império, português. Ele é alimentado pelo mito sebástico, que congrega a dimensão futurante, messiânica 
(de origem judeo-cristã), marcante de grande parte da cultura e da literatura portuguesas. Nascido da voz, 
já ela mítica, do Bandarra, o projecto desse outro império irá ser retomado pelo Padre António Vieira: um 
império de natureza espiritual, mas que não abdica da supremacia política de Portugal. (É interessante que 
no Brasil essa ideia – um sebastianismo importado – tenha tomado corpo, ainda no início do século XX, 
na obra de Euclides da Cunha, Sertões20.) 

Mais tarde, sobretudo Fernando Pessoa (na esteira do sebastianismo, tão vivo no tempo que 
lhe é imediatamente anterior21) e, depois dele, Agostinho da Silva (para além de outros22), retomaram essa 
utopia – a nível literário/cultural, na forma de “um imperialismo de poetas”, em Pessoa, e 
filosófico/espiritual, em Agostinho da Silva.  

A esse império a vir, dará Fernando Pessoa uma dimensão poética, expressa sobretudo na 
Mensagem. Se consentirmos na leitura feita por Maria Irene Ramalho, o poema é a estetização da ideia do 
império23 e inclui, cripticamente, um projecto literário em língua portuguesa, de que as assinaturas de 
Pessoa seriam o sinal da sua diversidade e grande dimensão. Dele, Pessoa seria o epicentro, para si 
coincidente com a própria chegada do Desejado. (Haverá aqui um paralelo a estabelecer com a ideia da 
poesia como lei das leis, de Shelley, naturalmente em língua inglesa, que formula em Defense of Poetry, 
de 1821). 

Em diferentes textos, a voz de Pessoa dará bem a medida da irrealidade dessa imagem de 
um império sem território: 
 

E a nossa Raça partirá / em busca de uma Índia nova, / que não existe no espaço, / em 
navios que / são construídos daquilo que os sonhos /são feitos.24  

 

Daí que os versos de “Opiário” (citados no texto introdutório a este Encontro), quando lidos 
em relação a outros momentos da obra pessoana, mais do que afirmarem a centralidade da expansão (após 
a qual o povo ficaria sem o que fazer), apontam acima de tudo a necessidade de buscar um sentido, um 

                                                 
18 E. Lourenço, Nós e a Europa ou as Duas Razões, Lisboa: INCM, 1990, p. 21. 
19 Em anos recentes, é também estranho que em nenhum destes textos figure alguma voz daqueles que 
desde o pós-guerra passaram a habitar a sociedade portuguesa: seja os retornados seja os africanos das ex-
colónias que vieram em êxodo para Portugal, logo a seguir ao vinte e cinco de Abril. Tais ausências são 
de notar, visto quase todos os romances terem sido escritos nas décadas de 80 e 90, sendo o seu tempo 
narrativo referente a situações já muito posteriores a esses êxodos. 
20 Os Sertões (A Campanha de Canudos). Rio de Janeiro 1902 (uma espécie de “epopeia negativa” que 
retoma o movimento messiânico camponês reunido em torno de Antônio Conselheiro). Mais 
recentemente, e ainda a partir do Brasil, essa ideia virá a ser refeita num dos livros de Vargas Llosa, La 
guerra del fin del mundo (1981). 
21 Sebastianismo que passa por António Nobre, Junqueiro, Pascoaes, entre outros. 
22 Não esquecer que também outros como Agustina Bessa Luís, n’ O Mosteiro , e Natália Correia, Joel 
Serrão, por exemplo, trabalharam essa dimensão. 
23 Maria Irene Ramalho de Sousa Santos, “An Imperialism of Poets: the Modernism of Fernando Pessoa 
and Hart Crane”, in LuzoBrasilian Review, XXIX, 1992, pp. 199-242. 
24 “A nova poesia portuguesa”, in Águia, 1912. 
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“Destino” para Portugal, ensaiando respostas várias à sua própria interrogação: “Para que existo eu como 
nação?”25, prolongada em Sobre Portugal assim:  
 

O nosso espírito, naquelle tempo, tomou, naturalmente, o caminho das Descobertas 
marítimas.  Em nosso tempo, que não há nada que descobrir, pelo menos pela navegação, 
que caminho deverá tomar? Qual é, em relação às circunstâncias do nosso tempo, a 
equivalência das Descobertas? (Pessoa Inédito, p. 230) 

 

Por isso dirá: 
 

Pertenço a um género de portugueses 
Que depois de estar a Índia descoberta 
Ficaram sem trabalho (vv. 105-107) 

 

Ora, esse “trabalho” torna-se para Pessoa concretizável não só nesse seu críptico projecto 
literário como na criação, metonímica em relação ao império histórico, de um Portugal-síntese de todo o 
mundo e de tudo, como se lê nestes breves excertos: 
 

[...é preciso] acumular dentro de si todas as partes do mundo (Páginas Íntimas)  
 
Esse futuro [de Portugal] é sermos tudo [...] Quem que seja português, pode viver a 
estreiteza de uma só personalidade, de uma só nação, de uma só fé? [...] Absorvamos os 
deuses todos! Conquistámos já o mar: resta que conquistemos o Céu, ficando a terra para 
os Outros, os eternamente Outros, os Outros de nascença, os europeus que não são 
europeus porque não são portugueses. Ser tudo de todas as maneiras, porque a verdade 
não pode estar em faltar ainda alguma cousa!  

 

E o final deste mesmo excerto elucida quanto à dimensão mítica e mistificadora da ideia: 
 

Criemos assim o Paganismo Superior, o Politeísmo Supremo! Na eterna mentira de todos 
os deuses, só os deuses todos são verdade. (texto de 1923, em Sobre Portugal ) 

 

Nesse propósito de “sermos tudo”, viu Eduardo Lourenço “uma espécie de sublime vocação 
de não-identidade”. Em Nós e a Europa, considera que nós, Aptos a sermos tudo e todos, não seríamos 
ninguém, não teríamos, no fundo, nós que nos imaginamos tão “particulares”, autêntica personalidade. 
[...] Fernando Pessoa, que nos via ao mesmo tempo de dentro e de fora […] projectava sobre Portugal o 
seu próprio mito da ‘despersonalização’ ”26.  

Apesar de o império estar já decadente, a ideia dele foi pois reaparecendo ao longo do 
tempo, em flutuações e figurações várias, que transferem a sua materialidade histórica palpável para o 
plano do mito. No caso de Pessoa, simbolicamente materializado sobretudo na literatura. No entanto, 
também esse movimento só mental é uma resultante, imaginária e imponderável, da própria História. 
 

5ª lâmina – fim dos espaços reais: a literatura da guerra colonial 
A ficção narrativa que tematiza a guerra colonial tem hoje cerca de trinta nomes, entre os 

quais os de três mulheres. A prioridade narrativa é dada às memórias individuais das personagens (medo 
de matar e morrer, solidão e sofrimento, escassez de tudo nos lugares da guerra). E assim elimina a 

                                                 
25 Fernando Pessoa, “O imp erialismo português”, Sobre Portugal: Introdução ao Problema Nacional, p. 
230. 
26 Eduardo Lourenço, Nós e a Europa, p. 14. 
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inscrição dos povos colonizados. (Da mesma maneira que em nenhum destes textos figura uma 
personagem ou referência àqueles outros da sociedade portuguesa que são hoje os africanos das ex-
colónias e os retornados, vindos em êxodo para Portugal, logo a seguir ao vinte e cinco de Abril.) 

Nos textos de autoria masculina raramente surge um olhar de interesse pelo mundo 
indígena, seja lá em que colónia for. No entanto, algumas descrições27 atestam uma atenção, raramente 
afectiva, à vida indígena e seus problemas28. Fala-se da busca dos africanos da sua própria identidade (em 
Álamo Oliveira29), do seu orgulho em ser negro ou mestiço (em Manuel Alegre30), da situação 
“primitiva” dos pretos, não-estragados pela civilização31 – bons selvagens à la Rousseau –, em contraste 
com portugueses e ocidentais, mais propícios ao “disfarce” e à mentira (em Álvaro Guerra32).  

Para além disso, os pouquíssimos negros são apenas “figurantes” com um estatuto de 
inferioridade, de quase não-gente – expressão de um olhar racista. Veja-se estas falas, tiradas de diversos 
textos.  

A de um comando militar português, dirigindo-se aos soldados, no romance de Álamo 
Oliveira: 
 

‘O inimigo não conta!  Mata-se, simplesmente… É lorpa!  O inimigo é preto por ignorante,  
sinónimo de escravo por vocação…’ 33 
 
Ou estes comentários, tomados de dois romances (de Lobo Antunes e de Carlos Vale 
Ferraz): 
 
como os cães e os putos se parecem nesta terra. (Lobo Antunes34) 
claro que eu sou contra a independência dos pretos, que eles nem sabem governar as 
palhotas, quanto mais um país! (Carlos Vale Ferraz, 25635) 

 

Quase não há personagens africanas nos textos. Entre as excepções, no romance Autópsia 
de um Mar em Ruínas, João de Melo encena, em capítulos alternados, vozes brancas e vozes negras, 
projectando, estas, o seu olhar sobre os portugueses em África. Só que as vozes africanas são, 
naturalmente, filtradas, “traduzidas”, de preto para branco, sendo o outro  assimilado, antropofagizado, 
pela figura autoral que o configura. (Curiosa é a afinidade entre estas figuras e as dos romances de 
Luandino, Pepetela e Mia Couto, na sua vontade de eliminar a cor da pele como fronteira de separação36.)  

O que ocupa mais espaço narrativo nas narartivas da guerra é a paisagem, a natureza, na sua 
beleza e pujança. Os soldados-personagens designam as populações que conhecem quase só por 

                                                 
27 Os romances de Álvaro Guerra, O Disfarce.1969; Lisboa: O Jornal, 1986; João de Melo, Cristóvão de 
Aguiar,O Braço Tatuado, Angra do Heroísmo: Signo, 1990; Álamo Oliveira, Até Hoje: Memória de um 
Cão. Lisboa: Ulmeiro e Autor, 1986,  como também os de Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios. Lisboa: 
Dom Quixote, 1988; Wanda Ramos, Percursos (do Luanchimo ao Luena). Lisboa: Presença, 1981; Joana 
Ruas. Corpo Colonial. Lisboa: Centelha, 1981. 
28 [E]ram de uma tez azul de timol e largavam um cheiro a queimado, de álcool ou vinho de palmeira.  
Vestiam roupas remendadas, […] traziam rádios na mão, óculos escuros sobre as narinas muito largas 
[…] as mulheres martelavam a fuba nas suas gamelas, feitas de troncos raspados por dentro. […] Estavam 
assim desde há séculos, condenadas a bater o pirão, e estariam de certo até morrer. […] havia gente com 
olhar de cão abandonado (Melo, 1992: 63-64; 65).  
29 Álamo Oliveira, p. 118. 
30 Manuel Alegre, Jornada de África (Romance de Amor e de Morte do Alferes Sebastião). Lisboa: Dom 
Quixote. 1989, 162. 
31 Por exemplo: “um autêntico Paraíso em que ainda não se pressentia a presença do pecado, em que a 
terra era ainda a matriz sublime e virgem”, Álvaro Guerra, p. 126. 
32 Álvaro Guerra, p. 167. 
33 Oliveira, p. 17. 
34 E ainda: “[os velhos] Falavam, de resto, espumando de esguicho, como polvos acossados.” 
(João de Melo, p. 64); “Parecem tarecos, o raio dos putos. Que feios, meu Deus!” (Melo, 73).  
35 Carlos Vale Ferraz, Nó Cego. Lisboa: Ed. Notícias, 1982. 
36 Ver: Manuel Alegre, Jornada de África, p. 189; Álvaro Guerra, Disfarce, p. 146. E também: Luandino 
Vieira, Nós os de Makuluso, Luanda: União dos Escritores Angolanos e Autor, 1974, pp. 28, 34, 49, 84, 
105, 130, 148; João Vêncio e seus Amores, Lisboa: Ed. 70, 1987; Mia Couto, A Varanda de Frangipani, 
Lisboa: Caminho, 1988, pp. 55, 131; Pepetela, Mayombe, Lisboa: Dom Quixote, 1980, p. 247. 
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colectivos abstractos, sem rostos, indiferenciadas, mas, pelo contrário, eles conhecem pelo seu nome a 
fauna e a flora locais 37.  

Nos romances de autoria feminina há atitudes diferentes, quanto ao tom, mais crítico, sobre 
da posição portuguesa nesta guerra e aos modos, mais atentos, de percepção e inscrição do outro . De 
Corpo Colonial, de Joana Ruas, sobre Timor (1981):  
 

O Outro para mim são os outros, tudo o que se nos opõe, tudo o que não pode ser 
assimilado por nós. O Outro é sempre irredutível ao nosso eu. O Outro é aquele que 
continua apesar de 400 anos de colonialismo e de derrotas. (Joana Ruas, 21) 

 

Aparte as excepções, predomina nestas narrativas a autoreflexão – pessoal e, nalguns casos, 
também nacional –, sendo assim eliminada a realidade de África e Timor.  
 

6ª lâmina –  espaços residuais: literatura póscolonial e revisão da História  
Na literatura posterior ao 25 de Abril, várias rotas foram abertas. Comum a vários autores, a 

de uma revisitação da História (inaugurada talvez com O Nome da Rosa , de Umberto Eco). Não o 
romance histórico, mas aquele que ficciona acontecimentos, momentos do passado remoto, retomados a 
partir de um olhar póstero. Esta nova perspectiva repõe a História segundo outra hermenêutica, 
iluminando-a a outra luz, assim como abre outras condições para a crítica ao próprio presente. Há aqueles 
que se centram no momento da “revolução”, reinventando os acontecimentos de Abril e os que daí 
decorrem (guerra, vários regressos, de África e da emigração, entrada na CEE, mas, for some reason, 
nada sobre a descolonização aparece): o Memorial do Convento (1982) de Saramago, sobre um episódio 
da história interna portuguesa, ou História do Cerco de Lisboa (1989), onde outra visão dos árabes do 
século XII inverte a doxa interiorizada, com os árabes num estádio cultural mais elevado, nunca 
sublinhado pela historiografia tradicional38. Muitos são os escritores que reformulam simbolicamente 
momentos da vida portuguesa, e alguns deles retomam também questões deixadas pelo império e pela 
colonização.  

Ainda é pouco frequente nos universos textuais destas narrativas do final do século XX a 
configuração de situações de multiculturalismo póscolonial, tão visíveis na sociedade portuguesa actual. 
No entanto, os romances de Maria Velho da Costa, já desde 1983 sobretudo, dão disso sinal explícito, 
com espaços, personagens, situações, vindos dos mundos onde Portugal viveu (caboverdanos, brasileiros, 
judeus, europeus, timorenses, japoneses, etc.), articulados com uma denúncia subtil mas implacável de 
atitudes portuguesas na História (Lúcialima, 1983, Missa in albis, 1988). Em Irene ou o Contrato Social, 
de 2000, é distintamente configura uma sociedade multicultural e póscolonial, em Lisboa, da qual 
sobressai um protagonista mestiço cabo-verdiano, Orlando: um “marginal” que é ao mesmo tempo figura 
cultural de destaque. Interessante é que o nome, pósmodernistamente, descende também do Orlando de 
Virgínia Woolf. 
 

7ª lâmina – espaços di sseminados: o império em metáforas 
A lenta passagem do tempo, sobre os espaços imperiais permitiu que fosse acontecendo 

uma deslocação da imagem desses territórios geográficos para o terreno do imaginário. Nada de viagens 
de escritores às colónias, como aconteceu com grandes nomes britânicos ou franceses39. Talvez por isso, a 
matéria que constitui o império será, pela criação literária, trazida para outro terreno, o da retórica.  

No espaço pessoano, por exemplo, as vozes dos textos são muitas vezes alterizadas ou, em 
termos pessoanos, “outradas”, também por meio de lugares e traços culturais desse império apenas 

                                                 
37 Luanda é sítio de passagem, imagens sobrepostas, cacimbo, sirenes, jipes, árvores, casas, camisas 
brancas, trouxas à cabeça, ancas largas, suor e catinga; Os expedicionários que chegam aspiram o cheiro 
novo, não é bem maresia, é mar e manga, coco, areias, peixe, gengibre, gindungo, gente.(Alegre, 181, 
sublinhados meus). 
38 Agustina, Lobo Antunes, Armando Silva Carvalho, Fernando Campos, Mário Cláudio, Mário de 
Carvalho, Almeida Faria, Isabel Barreno, Lídia Jorge, Hélder Macedo, entre muitos outros. 
39 A perplexidade cresce, naturalmente, quando vemos que, em Inglaterra por exemplo, Conrad, Kipling, 
Graham Green, Henry James, Oscar Wilde; ou em França, André Gide, entre vários outros, estiveram lá, 
na África negra, na Índia ou no norte de África, e nos seus textos inscreveram significativamente vozes e 
situações coloniais. 
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existente no imaginário. Os sujeitos de escrita são aqui “despersonalizados” também por meio de marcas 
dos outros da História. Assim, mesmo no cerne do fingimento poético, fica essa presença, vestigial ou de 
rasto, da História de outrora. O outro  permanece, mas numa espécie de “vizinhança do longe” ou de uma 
“presença d’ausência” (Manuel Gusmão).  

Olhando para trás, já Gil Vicente, contemporâneo das viagens, mas sem fazê-las, usara de 
metáforas abstractizantes e centrípetas, por exemplo, quando faz perguntar, a uma das personagens (o 
“castelhano” que em espanhol se dirige à Ama com marido embarcado para a Índia), no Auto da Índia: 
“Qué más India que vos?”  

Avançando a largos passos no tempo, também em António Nobre há metáforas da mesma 
família semântica: 
 

Perdi-me no alto mar, quando ia na galera 
Á Índia da Illuzão, ao Brazil da Chymera!40 (“Males de Anto”, Só) 

 

E noutros versos, servindo-se da sua imagem desencantada de África como lugar de 
degredo, escreveu: 
 

Fora melhor não ter nascido, fora  
Do que andar, como eu ando, degredado,  
Por esta Costa d’África da Vida. (Só, 1921)  

 

Também em versos de Álvaro de Campos, África foi usada como lugar simbólico de uma 
sugestão, neste caso, amplificadora do desejo de quem fala: um desejo que se lê imenso, inaugural, 
selvagem, selvático, incandescente, pujante, desconhecido:  
 

Que Africas ineditas em cada desejo! [...]”       ( Álvaro de Campos , “Como nos dias...”, 
1934)  

 

Deste modo, a África, a Índia, o Brasil, estão presentes de facto pela sua inscrição, só que 
esvaziados dos traços da sua realidade própria. Estão presentes, por essa mobilidade espacial imaginária, 
pela viagem ficcional de um “como se”, que assim mantém viva a memória da geografia imperial. Trata-
se de viagens feitas “na véspera de não partir nunca” (Álvaro de Campos): estáticas, imóveis, como a do 
poema “Opiário” (1915), em que o “eu” só vai à Índia em imaginação, já que o texto não foi escrito lá ou 
em viagem, mas cá, apesar da indicação intratextual de um “a bordo”: “Março de 1914, No canal de Sués, 
a bordo”.  

No entanto, esses locais da viagem podem tornar-se puramente inúteis: 
 

Eu acho que não vale a pena ter / Ido ao Oriente e visto a Índia e a China.  
A terra é semelhante e pequenina / E há só uma maneira de viver. (”Opiário”, vv. 49-50) 
 
Ou até em si mesmos desprezíveis: 
Enoja-me o Oriente. É uma esteira. (“Opiário”, v. 111) 
 
Mas podem também servir como imagem alheia para o sujeito se dizer a si enquanto outro:  
Nasci para mandarim de condição 
Mas faltam-me o sossego, o chá e a esteira. (“Opiário”, vv. 163-64).   

 

Como já em Antero de Quental o vemos, quando num dos sonetos integra uma noção 
alheia, neste caso do Budismo, para o dizer de si: 
 

                                                 
40 Neste verso e nos seguintes, os sublinhados são meus. 
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Que místicos desejos me enlouquecem? 
Do Nirvana os abismos aparecem, 
A meus olhos na muda intensidade! 41 

 

Ainda em Antero, há a presença de um espaço distante a Oriente onde a imaginação se 
projecta à procura de refúgio: 
 

Sonho-me às vezes rei, nalguma ilha, 
Muito longe, nos mares do Oriente, 
Onde a noite é balsâmica e fulgente 
[...]42 

 

Também vários poemas de Mário de Sá Carneiro mostram um idêntico modo imaginativo, 
metafórico, de ligação ao Oriente. Lemos, no poema “Distante melodia”: 
 

Tapetes de outras Pérsias mais oriente... 
Cortinados de Chinas mais marfim... 
[...] 
 
Zimbórios-panteões de nostalgias  
Catedrais de ser-Eu por sobre o mar... / [...]43 

 

Pela invenção de modos de simbolização desses lugares, nasce um outro contexto que não 
só permite pensarmo-nos como portugueses em relação aos espaços distantes, mas que nesse movimento 
centrípeto converge para um “eu” em abismo. A metaforização substitui pois a relação particular, 
concreta, aos lugares, de modo a esse referente funcionar apenas como figura para uma nomeação de si 
(ou de um “nós”), como se vê no poema “Opiário” de Fernando Pessoa:  
 

[...] Ah uma terra aonde, enfim,  
Muito a leste não fosse o oeste já!   
Pra que fui visitar a Índia que há   
Se não há Índia senão a alma em mim? (vv. 57-60)  

 

E ainda44,  
 

O absurdo como uma flor da tal Índia  
Que não vim encontrar na Índia, mas  
No meu cérebro [...] (vv. 157-58)  

 

Também no período póscolonial reaparecem prolongamentos dessa ligação ao modo 
“viajante” de se ser português. Vê -se um exemplo disso, no romance Peregrinação de Barnabé das 
Índias, de Mário Cláudio (1988), onde Barnabé figura o seu próprio percurso nestes termos: 
 

Dobrara os cabos, vencera os remoinhos e contornara as monções, de uma travessia 
interior.45 

                                                 
41 Antero de Quental. Sonetos. Lisboa: 1968, p. 25. 
42 Id., p. 149. 
43 Mário de Sá Carneiro. Poesias. Lisboa: 1978, p. 98. 
44 Também em António Nobre: “[...] Hamlet espera no Caes de mim” (“Adeus”, Paris 1893, in Só). 
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O império tornara-se assim o espaço privilegiado para errâncias mentais e inventivas, já que 
a viagem que nos levou para fora regressa sempre ao cais de partida. Por esse movimento centrípeto, a 
escrita estabelece vínculos metafóricos imponderáveis entre o distante e o próximo, entre a imo bilidade 
física e o movimento imaginário. E, se é visível o quase total apagamento do outro , do “estrangeiro” ou 
do “estranho”, parece ao mesmo tempo que “o ser português” se foi inscrevendo literariamente pelo 
confronto com uma Alteridade, mesmo se na ausência do outro . Alteridade que aparece no sentido de um 
outro de si que textualmente se corporiza de modo figural. E é nessa figuralidade que ela continuamente 
regressa, como “presença da ausência”, o que poderá também querer dizer “a minha pátria é onde não-
estou”.  
 

Fecho 
É preciso agora fechar o leque. E na mão que o segura, fica um espaço em branco, para 

reflectir.  
Apenas algumas notas para encaminharem essa reflexão: 
Será que podemos olhar essa tão frequente não-inscrição do outro  como resultante de uma 

sua percepção que vê o outro  como não-diferente ou igual a si46? (E aí, o fenómeno da frequente 
miscigenação nas situações de colonização portuguesa em todas as partes do mundo poderia ser um 
testemunho a favor desta hipótese. No entanto, a miscigenação parece mostrar não uma relação entre 
culturas que igualmente se respeitam, mas antes a antropofagização da cultura do colonizador por parte 
do colonizado, simultânea ao domínio daquele sobre este.) 

Ou será que isso resulta, por exemplo, de uma real ignorância, tendo em conta o modo de 
ocupação dos territórios ultramarinos que foi a nossa, mais voltada para o comércio que para a 
colonização? Poderá pensar-se que esse modo de relação tenha provocado uma falta de atenção e de 
estudo das regiões ocupadas e seus grupos humanos. (E neste aspecto vemos uma diferença substancial 
relativamente ao que se passou com os ingleses em África ou na Índia e com os espanhóis na América 
Latina, tendo ambos os países realizado estudos das regiões e dos hábitos e costumes dos povos, com o 
carácter de trabalhos pré-antropológicos ainda hoje consultáveis.)   

Ou será que o quadro mental ocidental – em que o Mesmo foi sempre superior ao Outro  – 
se tornou dominante entre nós, mesmo na ausência de qualquer teoria estruturante das mentalidades? 
(Sabemos como o luso-tropicalismo defendia precisamente o contrário: a construção de uma pátria multi-
racial, e que J. Veríssimo Serrão confirma, ao dizer que “o destino português” criou na relação com as 
populações africanas: “[uma] mais íntima simbiose que qualquer outra Nação Europeia jamais produziu 
com as populações de África, do Oriente e das Américas”47, do mesmo modo, com as óbvias diferenças, 
que António José Saraiva acreditava na existência de “uma certa promiscuidade entre o Eu e o Outro” ou 
a “uma certa falta de preconceitos culturais” nos portugueses 48.  

Ou, ainda, será que a consciência-de-si é tão forte que o diferente pura e simplesmente se 
torna invisível, mesmo se sem qualquer intenção de ocultação?  

Ou será que a ideia do império só tem realidade imaginária, para os portugueses? Aqui, 
poderá ser significativo o que diz Eduardo Lourenço sobre a hiperidentidade portuguesa, pelo facto de o 
império nunca ter tido grande importância na consciência identitária nacional, o que a ausência de 
“trauma” nacional aquando do seu termo histórico de algum modo comprovará.  

Ou será também que está em jogo sobretudo um esquecimento colectivo dos vínculos a uma  
parte substancial da História vivida, motivada pelo “autismo”, que Eduardo Lourenço considera como um 
traço nacional?  “[não somos capazes], se não à superfície, de dialogar com o outro, [imaginamo-nos] 
narcisicamente o centro do mundo, criando assim uma espécie de referências autistas onde naufraga o 
nosso sentimento da realidade […]”49.    

                                                                                                                                               
45 Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias. Lisboa: 1988. 
46 Segundo Boaventura Sousa Santos, em Pela Mão de Alice, pp. 132-137, a enorme heterogeneidade 
interna da sociedade portuguesa vai de par com uma sua indiferenciação perante as culturas exteriores, 
criando aquilo a que chama uma “cultura de fronteira”. Será que também isso pode ser causa da 
invisibilidade do outro como diferente? 
47 Ver: Encontro de Culturas Cinco Séculos de Missionação Portuguesa. Lisboa: Conferência Episcopal, 
1994, p. 32. 
48 António José Saraiva, A Cultura em Portugal. Lisboa: Liv. Bertrand, 1985, p. 103. 
49 E. Lourenço, p. 14. 
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Ligada a esse autismo, poderá ainda pôr-se a hipótese de o ser português, aparentemente já 
de si dividido, fragmentado ou até heteronimizado (tal como emerge em textos literários de quase todos 
os tempos, já mesmo em Bernardim Ribeiro), ter constituído um impedimento interior ao reconhecimento 
do outro  como distinto de si, na medida em que esse outro existe já, de algum modo, dentro de cada 
sujeito.”  
 

Entre tantas mais, ficam estas questões, sem resposta e que novos dados, colhidos e 
acolhidos no processo de reformulação da identidade portuguesa hoje poderão ajudar a dilucidar50. Para 
essa reelaboração, serão indispensáveis os olhares que nos vêem e conhecem, de dentro e de fora, isto é, a 
partir do imaginário das outras literaturas em língua portuguesa. Olhares que viram, vêem e sabem quem 
fomos e somos, já que, de acordo com Sartre, nós não somos apenas o que julgamos que somos, mas 
somos também o que os outros dizem que somos. 

Entretanto, talvez um poema de Sophia de Mello Breyner Andresen possa contribuir para 
este debate: 
 

O passo decidido não acerta com o cismar do palácio 
O ouvido não ouve a flauta da penumbra  
Nem reconhece o silêncio 
O pensamento nada sabe dos labirintos do tempo  
O olhar toma nota e não vê (Búzio de Cós, 1997)  

                                                 
50 Aquilo a que Homi Bhabha chamou um “processo performativo” de construção das identidades, em 
contraste com outro, a que chamou “pedagógico”, o qual repete, em vez de reformular permanentemente 
os seus conteúdos. Homi Bhabha, "DissemiNation:  time, narrative, and the margins of modern nation".  
In Nation and Narration.  Ed. Homi Bhabha. London:  Routledge, 1990, p. 299-300. 
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HAQUIRA, O NOSSO SÁBIO-SAMURAI 
 
 

Maria Lúcia Dal Farra. 
Lajes Velha,  14 de outubro de 2003. 

 
 

Quando eu era pequena, estava muito em voga, nas reuniões familiares ou nas festinhas 
caseiras, a declamação de poemas um tanto alongados, que as pessoas sabiam decor. Eram, geralmente, 
de cunho narrativo, com forte pendor dramático, e arrancavam lágrimas dos mais empedernidos ouvintes.  

Faziam parte do repertório do meu pai, para tais ocasiões, pelo menos uma meia dúzia 
deles, dos quais os mais notáveis eram aqueles a respeito de heróicos cães: um contava a história do 
Pitoco, outro, a do Veludo, e outro, ainda, a do Sultão – todos eles mortos, ao final do poema, trágica e 
irremissivelmente, para nosso desespero infantil! Sofridos poemas de que nem gosto de me lembrar...  

A minha mãe, por seu turno, recitava sempre o mesmo, geralmente solicitado pelos 
ouvintes com muita insistência. Chamava-se “O Beijo do Papai”, e era uma poesia deveras quilométrica e 
tristíssima, cujo autor nunca cheguei a registrar, certamente porque, mal ouvíamos o título do poema, já 
nos adentrávamos na comovente e suspensa atmosfera da guerra entre “a Rússia potente e os heróicos 
nipões, calmos Filhos do Oriente” - como se fosse sempre pela primeira vez. 

E é esse poema, que assombrou a minha infância e nutriu meu devaneio, cujos fiapos ainda 
guardo na memória, que trago para aqui, para compartilhar com vocês este momento muito significativo. 
A poesia contava a obstinada e desesperante busca empreendida por uma menininha  russa, em pleno 
campo de batalha, a fim de encontrar seu pai. De maneira que, depois de pintar, com uma lentidão 
dolorosa, as medonhas cores da guerra, o cinturão de ferro e fogo que fechava a cidade onde o combate se 
travava, e o cessar temporário do riso traiçoeiro dos canhões - o autor fazia surgir, nesse intervalo da 
batalha e num cenário cinzento de esgarçantes cortinas de fumaça, uma inesperada visão: a adorável 
garota Lina que, “sem sombra de temor e cheia de confiança”, aparecia correndo.  

Como ela se encontrasse em território inimigo, “ao vê-la, um japonês, um bravo que, como 
a língua pátria, entendia a do eslavo”, pergunta-lhe o que ela faz ali. Ela esclarece, então, o que pode: 
procura pelo pai, que há muito fora embora para a guerra, e o descreve, mostrando ao oficial oriental o 
pequenino retrato de Ivan. O interlocutor japonês, desarmado em sua fleugma diante dos rogos dessa 
aparição inocente, promete encontrar o russo inimigo e dar-lhe o recado que Lina endereça, mensagem 
que, já agora, ela lhe diz qual seja. E é então que, inopinadamente, a menina salta ao colo do soldado e lhe 
pede para entregar ao pai “este beijo”, e, assim dizendo, “beija-lhe o semblante em lágrimas banhado”. 
De modo que o poema comenta em surdina, impressionado: “um bravo que não chora ante a horrível 
matança, chorou ao receber o beijo da criança”.  

Lina parte correndo por onde tinha vindo; o pano desta cena cai enquanto a batalha 
prossegue. E o poema volta a encarecer a luta ferrenha, detalhada nos seus lances mais cruéis, deplorando 
os homens que se enfrentam, “tão desumanamente assim sacrificados”. Até que cessa o canhoneiro. Aí 
então, o Filho do Oriente pode procurar cumprir a promessa feita a Lina, e, mesmo sob a ameaça do 
perigo, vai tentando localizar Ivan por todo o campo de batalha, de maneira que acaba por reconhecê-lo 
dentre os moribundos. O poema se aproxima, desta forma, à sua cena final, enquanto ainda temos fôlego 
para suportar o desenlace adivinhado e condoído.  

O heróico nipônico se ajoelha, então, ao pé do seu inimigo, para explicar-lhe a missão que o 
traz ali. E, para crescente espanto de Ivan, já adentrado no delírio da morte, “o bravo, o Filho do 
Nascente, beija a fronte do russo e o abraça ternamente”. 

Narrado assim, o poema pode parecer, hoje, de mau gosto, explorando o fácil paradoxo da 
aproximação de inimigos, ao mesmo tempo que formula uma crítica mui sentimental da guerra e enaltece 
a nobreza da caridade. Não interessa! Relembro esse poema para comentar o que ele fez comigo quando 
eu era criança da idade de Lina, e a fantasia que ele foi construindo em mim a propósito desses 
personagens. Porque todos eles são muito patéticos: a menina jamais encontrará o pai, que está morrendo; 
Ivan apenas recebe o recado da filha quando está agonizando; e o soldado japonês leva sua promessa às 
últimas consequências, a ponto de ultrapassar todos os impedimentos, a ponto de se confraternizar com o 
inimigo.  

Pois trago para aqui tal poema para declarar que é esse valor antigo, de magnitude de 
caráter e de honra, de desprendimento pessoal e de sacrifício pelo outro, qualidades humanas em vias de 
desaparição neste nosso tempo adverso de pós-modernidade, que, dentro do meu imaginário, aproximou, 
desde há muito, fundindo numa só, a imagem desse herói comovente da minha infância ao amigo da 
minha vida madura - Haquira Osakabe. Porque é esse sentido de amizade desinteressada, de vocação 
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missionária, de quem se alegra apenas com o puro prazer de produzir o bem alheio, ainda que seja de 
difícil alcance, que marca, para mim, esse querido amigo - tanto como indivíduo como quanto intelectual. 

São inúmeros os exemplos da sua generosidade pessoal, mas não me atrevo a sacar de 
público nem ao menos um, porque respeito a discrição e a modéstia excessiva desse homem reservado, a 
quem chamamos de “Sábio Oriental”. Extraordinário ouvinte, Haquira não desperdiça palavras: o que ele 
diz se escreve, porque se cumpre.  

É provável que essa sua atenção para com o outro tenha desenvolvido nele uma perspicácia 
invejável, um senso muito agudo de quem enxerga transparente o seu interlocutor, o que faz com que 
nosso “Sábio” possua algo como  uma aura oracular. E não sei se foi por compreender tão bem a alma 
alheia que ele resolveu estudar análise do discurso ou se trabalha para esse entendimento do outro o seu 
profundo conhecimento dos volteios do discurso e a enorme argúcia para a análise da Argumentação e 
[do] discurso político - título da obra, aliás, com que Haquira inaugurou oficialmente, em 1978, uma área 
inovadora na universidade brasileira, de modo a torná-la uma referência nacional. Malgrado tudo, 
Haquira nunca se considerou um lingüista: ele se diz sempre mero “professor e pesquisador da literatura, 
que se aproveita da formação em análise do discurso para tornar menos subjetivas as suas suposições”. 

E a propósito dessa propensão vaticinadora a que me referi, ele tem, por exemplo, a meu 
respeito, uma frase exemplar e cheia de humor: Haquira diz que eu sempre acerto quando erro... Aliás, 
espero estar errando, agora, sobretudo quando meto, nesta cerimônia pública, um poema piegas, que vem 
trazido por memórias afetivas engastadas no meu foro íntimo, e que falo de um ponto-de-vista muito 
pessoal para iniciar uma homenagem... coletiva, afinal -  homenagem que nós, Professores Universitários 
Brasileiros de Literatura Portuguesa, queremos lhe prestar hoje. Assim, torço muito para que o meu 
despropósito e a minha inoportunidade possam traçar de Haquira uma das suas imagens, quem sabe a 
mais legítima. Aliás, não é difícil convir, sobretudo para quem o conhece, que essa recorrência ao 
guerreiro japonês, que se põe a serviço de uma menina, e que se converte, por isso, em emblemática da 
paz - não seja nem um pouco gratuita em se tratando do nosso homenageado.         

Outro dos nomes com que chamamos o nosso Sábio é - “Samurai”. Com esse epíteto, ainda 
que na brincadeira, reconhecemos nele o representante de uma linhagem já arcaica, da altura da nobreza 
daquele que está sempre pronto a proteger, a zelar pelo outro, a acompanhar os amigos como uma 
sentinela devotada e indulgente. Daquele que aguarda cautelosa e dignamente, que tem toda a paciência 
do mundo e conforto (o bastante) para oferecer a todos que necessitam dos seus préstimos.  

Quando, em dias terríveis, verdadeiramente intoleráveis, Lúcia e Daniel faleceram – ele 
estava lá, como o nosso Anjo-Guardião, amparando-nos e decifrando para nós os sinais a fim de que 
pudéssemos entender alguma coisa. Quando nosso querido Michel adoeceu, ele estava lá, Anjo-Tutelar, 
acolchoando todas as dores, ajudando-o a partir e a registrar na nossa memória as palavras com que hoje o 
mantemos vivo em nós. Quando nosso querido Carlos Franchi adoeceu, ele estava lá, até o fim. Quando 
tantos de nós precisaram dele, ele estava lá – Haquira nunca nos faltou! 

Se ajuntarmos, pois, os dois nomezinhos com que carinhosamente o chamamos na 
intimidade, vocês se darão conta de que ambos se fundem para sublinhar as qualidades espirituais e 
intelectuais daquele que é sempre uma fonte generosa de ensinamentos e aprendizado, atributos de um 
mentor, de um guia, enfim - de um verdadeiro Mestre. 

E, com certeza, aqueles que o conhecem tão-só intelectualmente, o reencontram nesta 
investidura. Haquira pertence à memorável família dos educadores, dos formadores. Aliás, é este também 
o parecer que Ettore Finazzi-Agró sobre o nosso homenageado, emitido, aliás, na leitura que faz do 
recente livro de Haquira, Fernando Pessoa – Resposta à Decadência. Nessa publicação da Folha de São 
Paulo de abril passado, Finazzi-Agró assegura que o desempenho crítico de Haquira tem como fundo a 
sua função de professor, o que explica o cuidado com a precisão dos raciocínios e, sobretudo, com o 
estofo ético do trabalho de Pessoa.    

Os discípulos e amigos são, primordialmente, os seus interlocutores, as pessoas com quem 
comenta suas descobertas, seus conhecimentos e experiências. E se notarem bem, perceberão que o 
trabalho crítico de Haquira têm, de fato, uma expressiva decantação coletiva e conservam a natureza da 
investigação comunitária, do estudo discutido à exaustão, de exercício dialético, enfim. O saber é sempre, 
para ele, não uma propriedade privada, mas uma função social, uma associação, um ato socializado, um 
debate comum integrado por muitas vozes.  

E é por essa via que Haquira cultiva, como diz, “uma família enorme e uma enormidade de 
amigos com que dialoga sempre, mesmo que em ausência”. O que, a meu ver, esclarece um tanto a sua 
dedicação à Demanda do Santo Graal, para cujo entendimento tem muito contribuído - e ressalto 
sobretudo a sua participação no volume coletivo da Universidade de Cambridge, A Companion to the 
Lancelot Grail Cicle. Talvez, por essa mesma razão se explique a estima e a admiração arrebatadas que 
Haquira consagra à povoação que o Fernando Pessoa é, muito embora, como o seu ídolo, o nosso Sábio-
Samurai também atravesse, de quando em vez, uma certa “Floresta dos Pavores” - haja visto que ele que 
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considera “o Livro do Desassossego a maior obra jamais escrita em língua portuguesa”. E não é por acaso 
que a edição brasileira desse Livro (segundo a reconstituição de Teresa Sobral Cunha) teve Haquira como 
apresentador; o fato é que ele não consegue se desgrudar dessa obra que, segundo consta, o desafiou a que 
escreva um ensaio, que ele agora prepara.  

Na sua lealdade como amigo, já toquei. Mas queria lembrar um outro fato eloquente: ele foi 
professor do Zé Miguel Wisnik, em 1961, em São Vicente, amizade que se conserva constante e 
vivíssima até hoje. O mesmo se pode dizer da Florianete Oliveira Guimarães; da Walnice e do Davi, dos 
quais ele foi aluno na Usp, sem falar da Sarah Ortiz, amiga ausente, com quem ele continua a dialogar 
sempre. Claro que, para tornar menos pessoal o seu zelo pelos que viraram luz no céu, ele me explica 
sempre que, “como descendente de japoneses, tem forte propensão para o culto dos mortos” – e eu posso 
afiançar com veemência: em Haquira, todos estão vivos.  

Esse homem assim tão dado, tão divisível entre os amigos, alunos, orientandos, colegas, é, 
todavia, uma casamata inexpugnável. Jamais se queixa de nada, jamais reclama, jamais possibilita a 
alguém que faça por ele o que ele oferece assiduamente a cada um de nós. Subtraído e solitário, de uma 
austeridade pessoal e de auto-controle invejável, ele se impõe (sobretudo para si mesmo) como uma 
fortaleza que está ali apenas para socorrer os necessitados. 

E a propósito da sua célebre reserva, ele já me confessou, uma vez, que se escrevesse 
poemas ou ficção, jamais diria a alguém. E a mim me parece (sobretudo agora que tento decifrá-lo em 
voz alta) que Haquira se aproxima muito do temperamento da sua mãe, Eiko, ilação que me autorizo a 
fazer, se tomar o seu depoimento a respeito de “Língua e Identidade”, texto raríssimo em que, pela 
primeira e única vez, ouço Haquira falar de si mesmo – claro que, apenas, como pretexto para 
comprovação de um assunto intelectual...    

E vou me apropriar desse texto para explicar o que estou sondando. Haquira é filho de 
japoneses, professores de língua e cultura japonesa, que imigraram para o Brasil na década de trinta, para 
esta terra que, segundo sua mãe, era quente e abundante, lugar onde poderia criar seus filhos. Seus pais 
fundaram, em Ribeirão Preto, onde Haquira nasceu, um colégio para descendentes da Colônia. De 
maneira que, devido aos afazeres profissionais e às obrigações de esposa (que, na tradição nipônica, são 
prioritárias), sua mãe teve oportunidade de se dar a conhecer aos dez filhos, apenas tardiamente, tão-só 
quando ela e o marido se recolheram a uma vida mais anônima. A intimidade familiar permanecera, pois, 
até aquela época, segundo explica Haquira, “como um lugar vazio”, preenchido pelo português, 
incorporado pelas crianças graças ao afeto pela numerosa família bahiana dos agregados à casa, a 
doméstica e seu esposo, aos quais Haquira e irmãos chamavam por “avó” e “avô”. Enquanto isso, o 
japonês tornara-se apenas uma língua formal, reservada ao contexto de interação com os adultos.  

Já na idade adulta, portanto (e cito ao pé da letra Haquira), “minha família passou a viver 
um esquema de relações nunca dantes vivido, como se tentássemos, adultos, a resolver aquela falta 
primitiva. E aí ocorre um fenômeno estranho: os pais, finalmente, se dão a conhecer e, com a morte do 
pai, impõe-se a figura materna que dispõe para os filhos uma espécie de arca que era a sua língua e sua 
cultura: uma língua de cuja sofisticação jamais havíamos suspeitado, uma cultura inequivocamente 
preciosa do ponto de vista literário. E dentro dessa arca, num canto anônimo, os haicais de minha mãe.”    

É deveras espantoso para a nossa cultura ocidental como, sendo uma poetisa notável, a mãe 
de Haquira só tivesse se revelado como tal para seus próprios filhos, tão extemporaneamente... Já se vê 
donde vem, nele, o pendor para o retraimento pessoal e essa espécie de altruísmo heróico que também 
está no personagem do meu poema...  

E a propósito desses seus atributos orientais, é muito curioso que a identidade de Haquira 
seja uma verdadeira mesclagem dos traços japoneses com uma aculturação brasileira de origem bahiana e 
também paulista e mineira, sublinhada por um misticismo católico, ao lado de uma convivência com a 
cultura italiana e francesa.  Haquira estudou, dos 9 aos 12 anos de idade, no Mosteiro dos Beneditinos, 
ainda em Ribeiro Preto. Privando, nessa ocasião, com esse clero italiano, foi ali que recebeu, como diz, 
um autêntico “banho cultural” dos seus colegas do interior de São Paulo e de Minas.  

No texto a que me refiro, Haquira conta de que maneira o seu imaginário ocidental foi-se 
configurando nesse internato (e cito-o): “desde o futebol até os nomes dos passarinhos, desde as histórias 
de assombrações e de caçadas até as relações familiares e os modos de afeto, tudo me dava a sensação de 
duplo deslocamento: em primeiro lugar pela origem, mesmo que negada, japonesa; e, em segundo lugar, 
pela experiência não apenas urbana”.  

Aqueles rapazes que, intelectual e socialmente, poderiam ser considerados pertencentes a 
uma categoria mais baixa que a sua, despertavam nele, entretanto, um certo sentimento de inferioridade. 
Sim, porque “eles tinham uma história (um passado, reminiscências de outras eras, ancestrais perdidos 
pelos roçados e pelas margens dos rios), tinham uma geografia (um país inteiro à sua disposição: matas 
selvagens, pássaros de nomes estranhos como sanhaço, bicudo, nhambu; frutos desconhecidos como 
veludo, ingá, maria preta, cabeça de negro, araçá; árvores como angicos, aroeiras, perobas.” Assim, diante 
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da “opulência vivencial daqueles roceiros que sabiam as fases da lua, o cheiro da chuva de verão, as 
pegadas dos animais ou o canto dos pássaros”, Haquira só possuía, na sua solidão, “uma mísera árvore 
sem nome e sem graça no meu quintal, que crescera intramuros dentro de um país que era dos outros”. 

Mas foi por meio desses entrechoques e dessa convivência que Haquira, ao deixar, aos 12 
anos, o Mosteiro, levava para si “um ponto-de-vista e uma identidade”, como ele o admite. Já então, 
conhecera a natureza, o modo particular de o caboclo olhar o mundo e de integrá-lo, segundo nos narra, 
“numa escala que só sua experiência pode justificar”.  

Eis portanto, a sua origem. Depois, no início dos anos de chumbo, ele se torna professor de 
Português no Cursinho do Grêmio e no Equipe Vestibular, enquanto fazia Letras na Maria Antónia, onde 
se forma em 1969 - fase um tanto obscura para mim, visto que a sua atuação política permanece cifrada 
por sua célebre discrição, donde a gente retira, de vez em quando, um nome ou outro dos seus amigos 
perdidos, cuja menção lhe é sempre dolorosa: Yara Iavelberg (colega de cursinho), Barreto (operário de 
Osasco), Elenira (colega de Letras) e um certo aluno do Cursinho, que lhe escreveu como trabalho de 
redação uma carta de despedida deveras real.  

O fato é que, em seguida, Haquira está fora do país. Acontecera que, com a fundação da 
Unicamp na década de sessenta, Fausto Castilho incumbira uma equipe de cinco estudiosos, dentre os 
quais, Haquira, Michel Lahud e Carlos Franchi, de implantar o curso pioneiro de Linguística, 
posteriormente montado por Antonio Candido: a Haquira ficara confiada a análise do discurso. Assim, ele 
segue para a Universidade de Besançon, a fim de preparar o seu Mestrado sob a orientação de Peytard e, 
depois, o seu Doutorado, que ele frequenta em Vincennes e em Nanterre. E é na França que Haquira volta 
a conviver com os remanescentes amigos dos tempos difíceis da ditadura militar que, já agora, vivem ali 
exilados. Em 1975, ele está de retorno a Besançon, desta feita para concluir o seu pós-doutorado. 

E aqui gostaria de fazer um reparo: acho deveras extraordinário e de uma obstinação ímpar 
que uma pessoa, que cumpriu toda uma carreira profissional de A a Z, da graduação ao pós-doutorado em 
uma disciplina, tome a decisão corajosa de iniciar, profissionalmente, uma outra vida - aquela que sempre 
foi o seu fito, o objeto do seu desejo e o seu sonho. Se antes fora preciso criar e alicerçar, na Unicamp, os 
estudos de análise do discurso - Haquira a isso se consagrara com extraordinária vontade e brilhantismo. 
Uma vez completa tal tarefa, ele podia fazer exatamente o que sempre almejara: e é assim que ele 
ingressa, oficialmente, na literatura portuguesa, de maneira que, na década de oitenta e de noventa, 
Haquira está em Portugal para suas pesquisas avançadas na Universidade Clássica e na Universidade 
Nova de Lisboa, auxiliando, mais uma vez, a estabelecer as bases de uma outra disciplina, já agora no 
Departamento de Teoria Literária da Unicamp.      

Foi nessa altura que, além de amigos, nos tornamos colegas de Departamento. A fundação 
do NECEPO (Núcleo de Estudos de Culturas de Expressão Portuguesa) e a criação da EPA (a revista 
Estudos Portugueses e Africanos, que Haquira começou a coordenar desde 1997) datam, pois, dessa 
altura. Lembro-me que, desde o princípio, a gente se reunia para articular e pôr em prática estratégias para 
a criação de maior número de leitores de literatura portuguesa no Brasil. Naquele tempo, a gente contava 
com o saudoso e tão querido Alexandre Eulálio, com a comp etente e ativa colega Yara Frateschi Vieira, 
que engrossavam nossas fileiras, um pouco mais tarde alargadas com o talento e a vivacidade da Vilma 
Arêas e do Alcir Pécora que, depois, nos abandonou. De maneira que conseguimos trazer, em 1983, para 
a Unicamp , uma verdadeira embaixada de escritores portugueses: Abelaira, Alexandre O’Neill, 
Saramago, Isabel da Nóbrega, Cardoso Pires, Pedro Támen, Lídia Jorge, Egito Gonçalves, Lobo Antunes, 
Almeida Faria, Assis Pacheco. Pouco a  pouco, vieram para dar cursos regulares lá no nosso 
Departamento, também o Saraiva, o Alfredo Margarido, o Eduardo Lourenço, e assim por diante, sem 
contar com outros significativos intelectuais fora do Brasil, que participaram dos nossos encontros, dentre 
os quais destaco a querida Luciana Stegagno Picchio.  

Haquira formou, de lá para cá, uma legião de orientandos em literatura portuguesa, dentre 
os quais cito arbitrariamente os que aqui encontro: Anamaria Filizola, Paulo da Mota Oliveira, Renata 
Soares Junqueira, Josiane de Souza, Alexandre Carneiro, Patrícia Cardoso, por exemplo; há ainda um 
novo grupo que prepara suas teses, onde se inclui o Cláudio Willer, caro poeta, nosso contemporâneo. 
Haquira também já percorreu mundo lecionando ou proferindo palestras: na Usp, na PUC de São Paulo e 
de Campinas, nas Universidades Federais do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, do Mato 
Grosso, da Paraíba, do Paraná, de Minas; nas Faculdades de Filosofia de Passo Fundo, de Botucatu; na 
Anchieta, na Unimep de Piracicaba, na Unesp de Araraquara, na Unifranca, na Uniub, na Uesc da Bahia, 
na Ornabi (?) de São Paulo, e também na Georgetown University, na Biblioteca do Congresso de 
Washington, em Stanford, em Berkeley, na Universidade Clássica de Lisboa, na Associação Portuguesa 
de Escritores, no Instituto de Psicologia Aplicada de Lisboa, no Instituto Rio Branco. 

Não vou cansá-los com a infindável citação dos seus trabalhos, assessorias, chefias, 
coordenadorias, dos periódicos que freqüenta assiduamente com escritos, do seu trabalho como 
prefaciador e apresentador de obras, com suas participações em congressos e tudo o mais. Suas incursões 
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pela literatura brasileira associada à portuguesa também são dignas de nota, e ele já entregou ao editor 
uma antologia comentada de “literatura e misticismo”, o que me lembra que ele produz, também agora, 
um ensaio sobre Adélia Prado, de quem é grande amigo e admirador. 

Acho, todavia, que valeria a pena referir, porque todos desconhecem, a sua atividade como 
tradutor e adaptador de estudos franceses fundamentais: traduziu, com Isidoro Blinkstein, a Semântica 
Estrutural de Greimas, pela Cultrix – livro que, nos princípios de 70, foi referência para todos nós. 
Também traduziu e adaptou a obra de Vannoye, Usos da Linguagem e Anexos a Usos da Linguagem, 
(ambos publicações da Martins Fontes). Haquira é também co-autor dos três volumes dos Caminhos da 
Linguagem, da Ática, e de um célebre estudo “Considerações em torno do acesso ao mundo da escrita”, 
que é referencial para a questão do ensino e da leitura no Brasil.  

Além dis so, quero lembrar a sua importante contribuição para os meios editoriais deste 
país. Amigo de Orides Fontela, ele participou, por exemplo, da edição do seu primeiro livro, o 
Transposição, publicado pelo Instituto Hispânico de São Paulo. Foi conselheiro editorial da Revista 
Almanaque, e, da mesma forma, da histórica coleção “Ensaios” (da Editora Ática) e da coleção “Ciência 
da Abelha” (da Max Limonad). Ele ainda coordena, desde a sua fundação na década de oitenta,  as 
coleções “Poetas do Brasil” e “Texto e Linguagem” da Martins Fontes. 

Não poderia esquecer de mencionar uma outra vertente significativa do seu trabalho 
intelectual, já agora, dentro dos estudos orientais - o que certamente não é do conhecimento de todos. 
Haquira jamais abandonou a cultura dos seus ancestrais, o que o levou a se aproximar da Sociedade de 
Cultura Japonesa de São Paulo (onde integra a Comissão de Cultura) e do Centro de Estudos Japoneses da 
Usp, o que significa participar de Encontros de Língua e Literatura Japonesa e de Estudos Afro-Asiáticos, 
de Mostras do Cinema Japonês no Museu de Imagem e do Som, o que também o conduziu a ser juri de 
concursos de poemas japoneses, de concursos de ingresso de professores de língua e cultura japonesa na 
Usp, e a desenvolver estudos sobre os haicais em língua portuguesa, sobre poesia e imigração, sobre a 
obra cinematográfica de Mizoguchi e de Kurosawa, de cuja Autobiografia ele é o prefaciador brasileiro. 
Haquira é também o apresentador e o revisor literário de obras japonesas tais como os Contos da Chuva e 
da Lua de Ueda Akinari, dos Contos de Oe Kenzaburo, da Antologia dos Poetas Mikkeis do Brasil  – e já 
se vê que importante colaboração tem ele oferecido à cultura japonesa do nosso país. 

E, agora, que escancarei em público (e tão indiscretamente para o nosso querido e já 
constrangido Haquira) essas suas múltiplas investiduras – análise do discurso, ensino da literatura, 
literatura portuguesa, brasileira e cultura japonesa – posso sugerir que essa proliferação de qualidades 
talvez seja a razão pela qual jamais o consigo abarcar por inteiro. Além daquele que está diante de mim, 
há sempre um outro e um outro que não consigo enfeixar numa totalidade – há, enfim, sempre um 
Haquira que me escapa, aquele que tem habilidade para tantas outras coisas, cujos códigos me são ainda 
desconhecidos.  

Porém, num esforço desmedido de reunir a todas as suas personas nesta homenagem, 
proponho, por último, que o abracemos por inteiro naquele a que me reportei de início: aquele que ecoa 
na minha poesia de infância. O emblemático japonês,  compreendedor de línguas, culturas e pensamentos 
diferentes, aquele “bravo que, como a língua pátria, entendia a do eslavo” – esse que move céus e terra 
para cumprir um pedido, esse, capaz de apaziguar o impossível. Certamente homenagearemos ao Haquira 
comum a todos se abraçarmos a este: ao único amigo a quem eu, pessoalmente, teria confiança de 
encarregar que levasse o meu próprio “Beijo do Papai”.   

 
 



 xxiv 

 
Agradecimentos à homenagem 
 
 

Confesso que meus sentimentos diante da possibilidade desta homenagem foram sempre 
confusos: fiquei sempre me perguntando sobre sua pertinência  sobretudo no contexto de um congresso 
que reúne especialistas em literatura portuguesa, um campo ao qual venho me dedicando há algumas 
décadas mas para o qual  tenho contribuído  parcamente  em matéria de produção contábil. Aceitar a 
homenagem em nome de quê? Recusá-la por que ? Na dúvida, falou-me em primeiro lugar, o respeito às 
razões que motivaram os organizadores  que tiveram essa idéia e em segundo lugar, o pecado muito 
perdoável da vaidade. Do privilégio desta homenagem, se ela teria de ocorrer um dia, prefiro usufruir não 
só por ainda estar vivo, mas sobretudo por sentir-me confortável, recebendo esse sopro de afeto  que me 
motiva a continuar exercendo a grande herança que meus pais, ambos professores, me legaram: ensinar. 
Aqui  eu abriria um pequeno espaço para  franquear um pouco meus sentimentos em relação a essa tarefa, 
para mim, vital. Me lembro muito bem que um dia, numa escondida escolinha da periferia de São 
Vicente,   um aluno, garoto dos seus oito ou nove anos, me disse que  havia acordado antes de o sol 
nascer  para apanhar-me uma goiaba, antes que o passarinho viesse bicá-la. E o fruto estava ali , intacto e 
fresco sobre a minha mesa. Naquele momento compreendi definitivamente qual era o significado de 
ensinar: gerar  sempre essa vontade de superar  o sono da  madrugada ou a avidez do pássaro para 
resgatar um fruto em sua intacta pureza. Talvez tenha sido essa a imagem mais definitiva e mais 
afirmativa que tenho da minha condição de professor. Uma imagem arquetípica. Emblemática. E a cada 
vez que vejo um aluno entregar-me sua tese pronta, seu trabalho de fim de ano, sua prova bem feita,  vejo 
repetido o gesto daquela criança: o desafio de madrugadas, o desafio aos pássaros nem sempre generosos, 
e sobretudo o fruto reluzente sobre a mesa, puro e promissor em seu sabor, mas sobretudo inefável na sua 
promessa de fecundidade e esperança.  Esta homenagem generosa,   aceito- a como sendo dirigida à 
comunidade dos mestres aprendizes à qual tenho a honra de pertencer.  

       
Haquira Osakabe 
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