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Aquele saber grande que juntou
Esprito e corpo em liga generosa,
Esta mundana máquina lustrosa,
De sós quatro Elementos fabricou.
Luís de Camões
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INTRODUÇÃO

SOB O SIGNO DA EPISTEMOCRÍTICA

1. Ao representar o mundo, a literatura veicula os saberes desse mundo. Por
cada obra literária é sempre uma visão do conhecimento humano que se
oferece. Isto significa a possibilidade de rastrear na ficção, desvendando um
universo de referências científico-cognitivas tão válido quanto a dignidade
ontológica de outras matérias, um vasto espaço de afirmação composto por
outros saberes bem como pela relação que estes estabelecem com o mundo
fenoménico. Assim se compreende que o rastreio dê azo à revelação de uma
historicidade peculiar em função dos textos e da sua origem epocal. Nenhuma
exposição (melhor seria escrever: esteticização) do saber em plena motivação
ficcional ocorre, com efeito, à margem de uma determinação contextual e dos
seus respetivos consensos estético-ideológicos. Na figuração que um texto
faz de um certo saber pode-se, pois, ler a época desse texto enquanto origem
histórica e conceptual.1
Outro ponto, sem dúvida, a evidenciar é o facto de o relacionamento da
literatura com outros saberes e conhecimentos científicos configurar um vasto
1. Para se perceber o quanto os saberes definem épocas em instância literária, basta, por exemplo,
contrastar o modo como o último Camilo (o que integra Eusébio Macário, A Corja e Vulcões de
Lama) explora criticamente o saber médico, respondendo, com isso, ao perfil de uma criação
romanesca tintada já por notórias tonalidades naturalistas, com a maneira como essa exploração
crítica se faz sentir, para convocarmos um escritor-médico contemporâneo, numa obra como
a de Lobo Antunes. Não será preciso muito para perceber que da confrontação entre o escritor
de Seide e o autor de Conhecimento do Inferno, no tocante à medicina, a relação existente é da
ordem da – radical, apetece acrescentar – alteridade.
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território a explorar. Conforme, aliás, se pode ler no editorial de uma reputada
revista de epistemocrítica2, abordagem interpretativa de que este volume se reivindica, são múltiplas as declinações engendradas quando a literatura dialoga
e estabelece conexões com outras realidades epistémicas:
Les études littéraires ont vu émerger, ces dernières décennies, des approches interdisciplinaires et transdisciplinaires où se croisent littérature et science: écocritique,
géocritique, zoopoétique, humanités médicales étudient la littérature au contact
de l’écologie et de la biologie, de la médecine et des neurosciences cognitives. Mais
de l’Antiquité aux Lumières, du Moyen Âge à la Modernité industrielle des 19e et
20e siècles, artistes et écrivains ont dialogué avec toutes les sciences ; physique,
chimie, mathématique, astronomie, économie…

Vejamos, muito rapidamente, um exemplo maior de como a correlação da
literatura com outros domínios do conhecimento permite uma revisão crítica
de grandes textos, oferecendo a possibilidade de uma não só nova, mas também, e sobretudo, estupenda perspetiva sobre esses existentes textuais literários.
Como é sabido, um dos geniais contributos científicos de Einstein consistiu
em descrever, em larga escala, a dinâmica espacial do universo. Mais especificamente, o excecional cientista solucionou a grande dúvida então colocada
sobre a extensão do universo: saber se este seria infinito ou, pelo contrário,
se dispunha de um limite. Através de uma terceira e convincente alternativa,
Einstein superou o dissídio propondo uma espécie de solução dialética: o universo disporia de limites, pese embora fosse infinito. Como? Simplesmente por
analogia com o que acontece à escala da Terra. Não sendo o espaço do nosso
planeta infinito, a verdade é que a Terra não apresenta balizas. Não sabemos,
pois, onde começa ou acaba. E se assim é, deve-se isso ao facto de, enquanto
espaço curvo, o nosso planeta constituir uma esfera tridimensional – ou, se
se preferir, como dizem os físicos, uma 3-sphere. Em perfeita lógica, sucede
precisamente isso com o universo, disse-nos Einstein.
Que tem – cabe agora perguntar – isto a ver com literatura? Leia-se este
revelador excerto de um magnífico divulgador científico, Carlo Rovelli, reportando-se à Divina Comédia (Dante):

2. Referimo-nos a Épistémocritique. Revue de littérature et savoirs. Disponível on line.
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In the Paradiso, the third part of his major poem, the Commedia, Dante offers a
grandiose vision of the medieval world, calqued on the world of Aristotle, with the
spherical Earth at its centre, surrounded by the celestial spheres […].
Accompanied by his shining loved one, Beatrice, Dante ascends these spheres in
the course of a fantastic, visionary journey up to the outermost sphere. When he
reaches it, he contemplates the universe below him with its rotating heavens and
the Earth, very far down, at its centre. But then he looks even higher – and what
does he see? He sees a point of light surrounded by immense spheres of angels,
that is to say, by another immense ball, which, in his words surrounds and is at
the same time surrounded by’ the sphere of our universe! Here are Dante’s verses
from Canto XXVII of the Paradiso. Questra alter parte dell’Universo d’un cerchio
lui comprende si come questo li altri: ‘This other part of the universe surrounds the
first in a circle like the first surrounds the others.’ And in the next canto, still on the
last ‘circle’, parendo inchiuso da quell ch’elli inchiude: ‘appearing to be enclosed by
those that it encloses’. The point of light and the sphere of angels are surrounding
the universe, and at the same time they are surrounded by the universe! It is an
exact description of a 3-sphere!3

Dante terá, como se vê, antecipado aquilo que o século XX, por interposta
genialidade do pai da Teoria da Relatividade, viria a descobrir e comprovar. E
Dante, como sabemos, não é caso único. Em todas as épocas, estabelecem-se
permutas multívocas entre a estética literária e os progressos registados nos
mais variados campos do conhecimento. Que dizer – para mencionarmos um
exemplo assaz recente – da importância concedida pelo escritor angolano José
Eduardo Agualusa ao sonho, nomeadamente no seu romance A Sociedade dos
Sonhadores Involuntários4, no qual temos um neurocientista brasileiro (Hélio de
Castro) a filmar sonhos por intermédio de um dispositivo tecnológico desenvolvido pelo próprio, sabendo-se, a partir de um artigo recente, e posterior à
narrativa do escritor angolano, publicado na revista Current Biology (“Real-time
dialogue between experimenters and dreamers during REM sleep”5), ser já possível estabelecer comunicação em tempo real com pessoas durante os sonhos?
E não foi, aliás, Proust, no que diz respeito às memórias olfativas e emocionais, em vários sentidos precursor de algumas atuais investigações na área
3. Carlo Rovelli, Reality Is Not What It Seems. The Journey to Quantum Gravity, Penguin Books,
2017, pp. 81-82.
4. Lisboa, Quetzal, 2017.
5. Disponível on line.
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das neurociências, como bem explicou, em Proust Was a Neuroscientist,6 Jonah
Lehrer?
Não é, enfim, preciso dispor de poder mediúnico para se perceber que
entre a literatura e as multímodas vertentes do saber, sejam elas filiadas nas
ciências exatas, sociais ou humanas, se abrem estimulantes possibilidades de
interação hermenêutica.
2. Cada ensaio coligido neste livro é a clara ilustração disso mesmo.
Todos eles, no âmbito da área do conhecimento a que se referem, ratificam a
evidência empírica de uma relação privilegiada da arte literária com as diferentes áreas do saber. São, em suma, a notória exemplificação de a literatura
– que não funciona em regime de bolha isolada e, como tal, impermeável ao
exterior – não só não existir plenamente fora da sua imersão noutros saberes,
como também enfatizam o quanto o discurso literário pode beneficiar com
leituras assentes na lógica da sua interação produtiva com os vários campos
epistémicos do conhecimento.
Assim, Álvaro Laborinho Lúcio (“Literatura e justiça. O juiz e a personagem”) explora, na esteira de Martha Nussbaum, o conceito de Justiça Poética,
o que o faz trazer à colação a figura do juiz e o espaço do julgamento, permitindo-lhe recensear diversas interações do universo jurídico com o literário,
em especial aquele que decorre do Teatro; Carlos Fiolhais (“A física e o texto
dramático”), detendo-se também no texto dramático, destaca peças, escritas em
inglês e alemão, situadas entre meados do século passado e a atualidade e nas
quais são explorados temas e personagens da física moderna – o que contribui,
entre outras coisas, como bem sublinha o autor, para a transmissão do lado
humano da atividade científica; Guilherme d’Oliveira Martins (“A literatura
e outros saberes – o caso da economia...”), passando, entre outras referências
(Kolakowski, Padre António Vieira, etc.), por Lewis Caroll e Keynes, sublinha a
necessidade de a economia se correlacionar com as Humanidades, e notadamente
com a Literatura, de modo a não ficar refém do império da econometria e da
estatística, o que significaria rasurar o senso comum; Jacques Fux (“Literatura
e matemática”) cumpre o objetivo de realçar as relações entre a matemática
e a produção literária, socorrendo-se dos trabalhos de Italo Calvino, Jacques
Roubaud, Jorge Luís Borges e Georges Perec; Janice Zehentbauer (“«El Pobre
Jaquecoso»: Maximiliano Rubín’s migraine pain and double consciousness in
Benito Pérez Galdós’s Fortunata y Jacinta”), focando a sua atenção hermenêutica
6. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt, 2007.
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na patologia da enxaqueca numa conhecida personagem de Galdós (Maximiliano
Rubín), depois de contextualizar a conceção oitocentista dessa patologia, em
termos de conhecimentos clínicos, fornece a evidência de a enxaqueca representar, no referido escritor, e para tomarmos de empréstimo palavras da autora,
«[...] wider concerns regarding fluctuating gender roles and subjectivity in late
nineteenth-century Spain. Galdós uses Maxi’s migrainous body as a narrative
tool to trouble the seemingly straghtfoward mimetic Naturalist method»; João
Paulo André (“O atomismo na poesia de Margaret Cavendish (1623-1673):
fantasia ou filosofia natural?”), tendo como ponto de partida Poems and Fancies
(1653), de Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, demonstra como as
composições poéticas desta autora se afiguraram indicadoras de uma visão
corpuscular da matéria e, com isso, contribuíram para a disseminação da
doutrina filosófico-natural do atomismo, para além do facto de terem favorecido a divulgação dos duques de Newcastle no meio intelectual, associado a
importantes figuras do pensamento (Pierre Gassendi, René Descartes, Thomas
Hobbes); Joseph Carroll (“Evolutionary Biology and Literature”), apoiando-se
no argumento de nenhuma experiência humana se exercer fora do campo de
influência biológico, dada a nossa condição de espécie humana, justifica, de
forma convincente, a alta valia científica de uma abordagem dos estudos literários radicada no enquadramento da biologia evolutiva; Jorge Paiva (“Plantas na
literatura portuguesa”), centrando-se em Camões, Aquilino Ribeiro e Ferreira
de Castro, recenseia nestes autores a presença de variados ecossistemas da flora;
José Joaquín Parra Bañón (“Cuando el lugar de la palabra es la arquitectura
y la arquitectura sucede em la palabra”), referindo-se a um alargado leque de
autores sonantes (Pessoa, Kafka, Emily Dickinson, Nicanor Parra, James Joyce,
Wallace Stevens, António Lobo Antunes, etc.), declina de forma extremamente
original e culta os vínculos possíveis entre a literatura e a arquitetura – sobre
Lobo Antunes (Os Cus de Judas), por exemplo, escreve, entre outras pertinentes
considerações, que o romancista arquiteturiza o corpo e corporifica a casa, num
duplo jogo de simetrias inversas; José Teixeira (“A rainha da língua e as ciências
cognitivas”) põe a Literatura a facear com algumas das dimensões aportadas
pela Linguística e Ciências Cognitivas: o conceito de literariedade/poeticidade e
a sua organização prototípica, a necessidade da integração, no campo literário,
dos fenómenos da interdependência entre metáfora e metonímia (metaftonímia)
e destes com a sinestesia (sintonímia), debatendo, igualmente, se os robôs-poetas (“Poetry Bots”) da Inteligência Artificial com capacidade de produzir
poesia a podem produzir e vivenciar como os seres humanos; Maria de Jesus
Cabral (“Literatura e/m medicina”), após traçar o historial do lugar temático
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da doença no discurso literário, revela o quanto, nas últimas duas décadas, o
diálogo entre a instância médica e a literatura tem dado ocorrência a novos
contornos e inéditas convivências, como é disso exemplo maior a emergência
da área disciplinar da Medicina Narrativa (assente no valor trans/formador –
e reparador – de uma história); Onésimo Teotónio Almeida (“Da Literatura
à filosofia e da filosofia à literatura”), convocando um assinalável conjunto
de eloquentes exemplos, documenta variadas aproximações da Literatura à
Filosofia e desta àquela, com particular destaque para três nomes sonantes do
universo anglo-americano: Richard Rorty, Iris Murdoch e Martha Nussbaum.
3. Além do devido agradecimento aos autores coligidos neste volume, é de
elementar justiça alargar esse agradecimento à Diretora do Centro de Estudos
Humanísticos, a Doutora Cristina Flores, por ter acolhido de imediato a possibilidade editorial deste volume.
Sérgio Guimarães de Sousa
Ana Ribeiro

LITERATURA E JUSTIÇA. O JUIZ E A
PERSONAGEM
ÁLVARO LABORINHO LÚCIO
laborinholucio@gmail.com

Sem esquecer o contributo fundamental prestado pelo movimento do American
legal system que veio a expandir-se ao longo de todo o século XX; e, noutra
dimensão, o papel desempenhado, a partir dos anos trinta, pelo magistrado
norte-americano Benjamin Nathan Cardozo, tanto com a sua obra Law and
Literature, como com a transposição do seu pensamento para a prática como
juiz, foi mais recentemente que os estudos de Direito e Literatura conheceram
um novo incremento, ora pela natureza interdisciplinar da respetiva investigação em linha com o advento do conhecimento complexo, ora pela própria
evolução na definição dos limites do objeto a estudar.
Stephan Kirste, depois de afirmar que Direito e Literatura estão intimamente ligados, acrescenta que «o direito pode ser compreendido como uma
forma de literatura no momento em que analisamos a sua consistência, seja
pela narração, seja pelo estilo dos juristas»; para concluir, distinguindo entre
direito na literatura e literatura no direito, que «a literatura pode alcançar uma
espécie de justiça que o direito muitas vezes não atinge» (Kirste, 2019: 501).
Partindo daqui e seguindo de perto a narrativa que Joana Aguiar e Silva
desenvolve na sua obra notável, Para uma Teoria Hermenêutica da Justiça,
Repercussões Jusliterárias no Eixo Problemático das Fontes e da Interpretação
Jurídicas, uma primeira observação leva-nos a três diferentes tópicos através
dos quais se analisa a relação possível entre Direito e Literatura, a saber, o
direito na literatura, o direito como literatura e o direito da literatura, aí convergindo, ainda que por caminhos diversos, entre vários outros, autores como
Richard Posner, a quem não falta quem atribua a autoria daquela classificação
tripartida, sobretudo considerando a obra de referência do autor, Law and
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Literature: a Misunderstood Relation (Talavera, 2015: 208); James Boyd White,
em cuja obra se fixa o começo, no início dos anos 70 do século XX, dos estudos interdisciplinares de Direito e Literatura (Silva, 2011: 70); ou ainda Robin
West, propondo, este, fundado na ideia de compromisso entre direito e cultura,
uma classificação alternativa, «mais analítica», distinguindo «quatro possíveis
caminhos a trilhar pelos estudos do Direito e Literatura» (Silva, 2011: 71),
vindo, embora, qualquer deles a reconduzir-nos ao mesmo núcleo comum
que os convoca a todos.
Sem embargo da fácil compreensão de cada uma destas perspectivas, e
reconhecendo «a importância da linguagem para o direito e para a literatura
[e] do relevo assumido em ambas pelos saberes, pela palavra, escrita e falada,
pelos textos e pela interpretação dos mesmos», é ainda Joana Aguiar e Silva
quem aponta, como «estímulo determinante para a prossecução desses estudos, a preocupação comum a ambas as disciplinas [Direito e Literatura] pelo
aprofundamento da compreensão da natureza humana» (Silva, 2011: 70). E se é
certo que de tal inferência não pode extrair-se mais do que aquilo que ela contém, não deixa também de ser sedutor tentar partir dela ao encontro da quarta
dimensão encontrada no objecto da relação entre Direito e Literatura, além
de outros, por Martha Nussbaum, com a sua proposta de uma Justiça Poética
enquanto «imaginação literária» e ferramenta valiosa para «guiar os juízes e
os seus juízos, os legisladores na sua função legislativa e os políticos quando
medem as qualidades de vida de gentes próximas e distantes» (Talavera, 2015:
208). Justiça Poética, esta, que, com diferentes formulações, vamos encontrar,
por exemplo, nos escritos de Richard Weisberg ou, em termos críticos, em
Richard Rorty, conferindo suporte de valor à proposta da autora de Justiça
Poética: a imaginação literária e a vida Pública.
Aqui chegados, não nos cabendo discorrer sobre todas estas específicas
dimensões da relação entre Direito e Literatura, vem a ser a da Justiça Poética,
a que escolhemos como porta de entrada para um breve «diálogo» entre
Justiça e Literatura, tema que, sem perder a sua vinculação ao que coloca em
relação Direito e Literatura, dele se autonomiza, chamando a terreiro, para lá
do respetivo objeto, os sujeitos protagonistas dessa relação e, de entre esses, a
figura central do Juiz. Transita-se, assim, do Direito enquanto entidade ontologicamente autónoma, para o terreno, antropologicamente situado, do julgamento, onde sendo embora já outra a consideração que merece o tratamento
da compreensão da natureza humana, sempre será «o aprofundamento» desta
a constituir, como ali, «o estímulo determinante para a prossecução destes
estudos», agora com o Direito nas vestes da Justiça, assim comprometido no
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seu confronto com a realidade. Confronto que, todavia, jamais liberta o Direito,
apenas que, aqui, será menos a relação deste com a Literatura a estar presente, e
mais a sua pertença ao mundo, ainda assim autónomo, da Justiça. Dizendo de
outro modo, se até aqui o Direito surgia, por si só, como elemento de relação
com a Literatura, a partir de agora será através da sua projeção na Justiça que
o Direito será chamado ao encontro com aquela.
Para melhor descortinarmos a resposta, valerá a pena revisitar, ainda que
apenas de passagem, a origem de todas as coisas (Lúcio, 2009: 14-16).
E aí para começarmos por observar, na esteira de Laurent Bove, que, na
Grécia, nasceram, na mesma época, o pensamento crítico filosófico e a democracia, procurando ambas responder à questão de saber o que é a Justiça, ao
mesmo tempo que, no mesmo movimento de ideias, os Gregos inventam também o teatro; e, por outro lado, para reconhecermos «que a ideia de justiça
existia muito antes disso, mas não como uma interrogação ou o ligar de um
problema, antes como um comando exigindo uma completa submissão, perante
o qual toda a discussão passa por sacrilégio» (Bove, 1991: 10). Ora, é aquele
movimento de mudança que transporta o desenvolvimento do teatro ligando-o,
«de forma inequívoca, ao desenvolvimento do direito, ao desenvolvimento do
processo no direito ateniense e ao lugar aí reconhecido à palavra contraditória
na sociedade» de então (Vincent, 1991: 20). Como bem assinala Jean-Pièrre
Vincent, a resolução do problema da vingança pura e simples do indivíduo
contra o ofensor, consegue-se «pela palavra contraditória», pelo exercício do
contraditório. Com efeito, prossegue ele, importa reter que o teatro grego não
assenta na «fala», mas sim no «debate». «No debate entre indivíduos em torno
da violência fundamental» (Vincent, 1991: 20). E isso é tanto mais interessante
quanto não falta quem defenda que «o direito é, antes de tudo, debate», cabendo
ao judiciário «representar esse debate, mais ainda, dar-lhe existência sob uma
forma quase litúrgica» (Garapon, 1991: 82).
Ora, ligando Teatro e violência, como é próprio do radical da tragédia
Grega, vem esta a desembocar necessariamente na Justiça, permitindo, assim,
a conclusão de que «o sentido trágico do teatro é ao mesmo tempo o seu
sentido social», constituindo «essa ambivalência a sua própria razão de ser»
(Porto, 2003: 61). É isso, afinal, que resulta nas Euménides, onde Ésquilo vem
dar enquadramento cénico ao processo moderno, fazendo suceder «o discurso
mágico-religioso», pelo «debate democrático».
Orestes mata a mãe, Clitemenestra, para vingar a morte de seu pai,
Agamemnon. As Erínias, divindades da vingança, representando a sociedade
tribal, perseguem Orestes, violador das leis divinas. Porém, Apolo assume a
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sua defesa e Atena constitui um primeiro Tribunal de Julgamento, que absolve
Orestes, lançando as bases para uma justiça moderna. As próprias Erínias se
transformam em divindades benévolas, daí retirando a sua designação de
Euménides. Ésquilo, não nega a justiça divina, mas reclama dela uma dimensão
humana. É isso, exatamente, que nos permite compreender melhor a tragédia
de Prometeu no seu conflito com Zeus, significando a luta do homem contra
as forças naturais que ameaçam esmagá-lo (Bonnard, 2007: 165). E é ainda
por aí, e pela consideração, por Ésquilo, da própria necessidade de submissão
a uma ideia de ordem reconstruída, que podemos explicar que, após a «peça
da revolta», o Prometeu Agrilhoado, tenha escrito a «peça da reconciliação»,
o Prometeu Libertado, da qual, infelizmente, apenas escassas referências chegaram até nós.
E, na verdade, deste cruzamento vêm a emergir, pela mão do Teatro e da
Justiça, os dois traços essenciais da chamada «forma dramática», própria do
teatro clássico aristotélico, onde «a acção é o produto de conflitos – conflitos
de interesses ou de sentimentos entre os personagens» – e o objetivo é o estabelecimento ou o restabelecimento de uma ordem, antiga ou nova (Dort, 1960:
199). A ação dramática é toda dirigida para esse «apaziguamento definitivo»,
traduzido na «instauração de uma ordem válida para todos» (Dort, 1960: 200).
Hegel diz mesmo que «o público tem o direito de exigir que, de uma maneira
trágica ou cómica, a acção dramática leve à realização em si do racional e do
verdadeiro» (Dort, 1960: 200). Afinal, como na Justiça, quando se reclama
do Tribunal que decida o conflito e com a decisão, restabeleça a «paz social».
Segundo Gérard Soulier, «fundamentalmente, no teatro, na justiça e na
democracia, os mecanismos são os mesmos e as funções também» (Soulier,
1991: 28). Por isso que possamos concluir, com Antoine Garapon, que «tal
como qualquer outra representação, o processo organiza-se em torno de um
palco com, de um lado, actores e, do outro, o público. Uns representam, outros
são representados. À semelhança da tragédia grega, o processo confronta dois
tipos de personagens: um herói – o acusado – autor e vítima de uma falta fundamental, rodeado e rejeitado por um coro vestido com o mesmo traje, que
o deplora e maldiz» (Garapon, 1999: 187). É, no fundo, o que afirma Daniel
Souler Larivière, ao dizer que «a justiça é também um espectáculo na medida
em que ela purga o espectador dos seus fantasmas», surgindo a cena judiciária
a duas dimensões, onde «o seu primeiro espaço é o da verdade de um homem»,
e o segundo, «o da vontade de um grupo que tem necessidade de ver a sua
violência simbolizada pelo exercício judiciário» (Larivière, 1991: 12).
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De tudo resulta, como se vê, a importância decisiva do debate entre contrários, que, uma vez então afirmado no modo de fazer Justiça, atravessou os
tempos e chegou até hoje sob a forma de contraditório, um dos princípios
fundamentais do processo num estado de direito moderno e que assim se
assume como um dos mais remotos exemplos de ligação entre Justiça, Direito
e Literatura.
É então que vale regressar ao pensamento de Nussbaum, voltado para a
construção do Juiz Poético, entendido como aquele que, como intérprete, «deve
fazer uso irrestrito das suas capacidades jurídicas, mas, de modo complementar, recorrer também às possibilidades cognitivas ampliadas da poesia» (Kirste,
2019: 520). Aqui se centrará, então, aquilo que Weisberg designa por método
poethic, apelando à indispensável confluência entre estética e ética na conformação do discurso jurídico (Silva, 2011: 77). Pretende-se, particularmente,
como assegura Kirste, que «os muitos pontos cegos de caráter social que o
pensamento jurídico disciplinar traria consigo sejam removidos e, também,
contribuir para que a ciência jurídica saia da sua torre de marfim» (Kirste,
2019: 520). Ao contrário do juiz tradicional, «o juiz poético deve imaginar e
levar em consideração as circunstâncias concretas de vida das pessoas atingidas – o “drama humano”. Com base nas exposições concretamente moldadas
de caracteres ou situações sociais, o jurista aprenderia a envolver-se também
emocionalmente nas situações, sem perder a sua independência. Os limites
dessa abordagem» – conclui, na sua leitura de Nussbaum, Stephan Kirste – «são
colocados, no caso dessa ética literária do direito, não pela ciência jurídica, e
sim pelo teórico da literatura Friedrich Schiller, [que cita]»
A jurisdição do palco começa onde finda o domínio das leis profanas. Quando a
justiça cega, a peso de ouro, e vive na fortuna, a soldo do vício, quando os crimes
dos poderosos escarnecem de sua impotência e o temor humano tolhe o braço da
autoridade, o teatro assenhora-se da espada e da balança e arrasta os vícios para
diante de um terrível tribunal. [...] Assim como é certo que a apresentação visível
tem um efeito mais poderoso do que a letra morta e a narrativa fria, da mesma
maneira é certo que o teatro tem um efeito mais profundo e duradouro do que a
moral e as leis.» (Kirste, 2019: 520).

Curiosamente, acrescentamos nós, o mesmo Schiller que, do alto do seu
Teatro Moral, proclama que «quando já nenhuma moral for ensinada, quando
nenhuma religião encontrar crédito, quando já não houver leis, Medeia virá
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ainda para nos fazer estremecer, precipitando-se das escadarias do palácio após
o assassinato de seus filhos.» (Barata, 1981: 94).
Na mesma linha, idêntico olhar nos é proposto por Pedro Talavera a partir
dos pilares fundamentais sobre os quais faz assentar a nossa civilização e que,
segundo ele, são «a ideia de justiça e a reflexão que sobre ela e a sua complexa
relação com o Direito realizou a Literatura, antecipando imaginativamente os
novos modelos de organização social». Para tanto, usa três «cenários históricos»,
assim antecipando «uma mudança de paradigma nesta relação». E desenvolve
imputando cada um deles a um enquadramento histórico e conceptual prévio, começando pela «intuição clássica que propõe superar o âmbito privado
da vingança e vincular a justiça ao respeito pela lei; [passando à] concepção
moderna, que fundamenta a justiça em princípios éticos universais e na garantia
de direitos e liberdades; e [terminando] na actual e progressiva dissolução do
conceito, sob o papel crescente do pensamento niilista pós-moderno, de matriz
nietzschiana, cuja análise nega a existência de qualquer valor ou fundamento
objectivo, com a consequente perda de toda a referência moral» (Talavera, 2015:
210). Fixa-se, para tanto, na análise das três obras que mais frequentemente
vêm a ser chamadas a ilustrar, ao longo dos tempos, a relação entre Justiça, ou
Direito, e Literatura: Oresteia, O Mercador de Veneza e Crime e Castigo.
Entretanto, assiste-se, ao mesmo tempo, a uma progressiva deslocação
do nosso campo de interesse, da Justiça enquanto ideia, para o Juiz, agente
privilegiado da transformação daquela em realidade. Sobre ele recaem agora
todas as interrogações. Nele se concentra, também por isso, o mais recente
interesse da Literatura. A relação entre Direito, Justiça e Literatura jamais
dispensa a figura do Juiz; e se para alguns esta ainda estimula o pensamento
dos juristas e do próprio Direito, é na Literatura que ela vem a encontrar o seu
mais devotado acolhimento. Aí, onde naturalmente a Justiça Poética recolhe
maior aplauso e aceitação.
Ao invés, nos meandros do Direito e da Justiça, a despeito do muito e
bom caminho já trilhado, as dúvidas ainda persistem. Como reconhece White,
o jurista e o crítico literário, como leitores de textos, deparam-se com dificuldades
e desfrutam de oportunidades que são muito mais semelhantes do que poderia
parecer à primeira vista: em um sentido profundo, […] elas são verdadeiramente
as mesmas. […]. Ambos estão de acordo de que os textos legislativos se calam.
Com isso, o juiz torna-se de facto a boca da lei, não porque ele enuncie o que já
foi dito na lei, mas porque, antes de mais nada, o expressa linguisticamente. (apud
Kirste, 2019: 512)
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Ora, aqui se ergueu, ao longo do tempo, um mundo de equívocos, para mal
da Justiça e gáudio da Literatura. Interessante, será, pois, observar a importância decisiva do «ponto de vista» quando buscamos marcar, através do Juiz, os
traços identificadores de relação entre Justiça e Literatura, resultando eles bem
diferentes, ainda que não contraditórios, conforme partamos da Literatura para
a Justiça, ou desta ao encontro daquela. Do mesmo modo, a juntar ao ponto
de vista, importa atentar no tempo histórico do qual se observa. Chamamos,
para o confirmar, Eduardo Lourenço quando, no seu ensaio sobre O Tempo
da Justiça, nos conduz ao romantismo que, segundo ele,
foi, entre outras coisas, uma visão da sociedade intensamente mobilizada pela exigência da justiça e da liberdade, nos limites da utopia e do angelismo, que explorou
com insistência a figura do juiz – e do padre – como figura dramática, em geral
negativa. […]. Quem jovem leu Os Miseráveis, o Conde de Monte Cristo, ou tantos
romances do Camilo, não esquece nem essas personagens pouco exemplares nem
a espécie de atmosfera sombria que banha, através delas, o universo da justiça. Mas
ainda esquecerá menos, numa perspectiva menos patética ou passional que a da
cultura romântica, não tanto a figura histórica, datada, do juiz, mas a intrínseca
dramaticidade e interpelação que o universo da justiça e da lei representa em si
mesmo como realidade incontornável e enigmática da condição humana, quem
tem presentes na memória O Processo e O Castelo de Kafka ou O Estrangeiro de
Camus» (Lourenço, 1998: 77-78).

Ora, ensina ainda o autor de O Labirinto da Saudade, que ao longo do século
XIX, veio esta visão, projetada numa ideia transcendental da lei e da justiça,
a dar progressivamente lugar àquilo que designa por «esfera da legalidade»,
expressão de matriz positivista, que «tem a sua coerência, e julgar é resolver
os casos que relevam da justiça em função dessa coerência». Desta forma se
realiza «uma das mais profundas aspirações do juiz: julgar sem julgar, tornar-se
invisível, ou pelo menos, imaginariamente, ausentar-se, como sujeito responsável, do ato de decidir, existencialmente, não de um caso de justiça, mas do
destino concreto de uma existência.» (Lourenço, 1998: 79).
Assim se reforça o sentido moderno do ritual, que Paul Ricoeur liga diretamente à «força» do poder; assim pode afirmar-se, com André Malraux, que
julgar é não compreender, porque se se compreendesse jamais se poderia julgar; assim se julga sem ser julgado, conclui Eduardo Lourenço, assim, dizemos
nós, se fechou o círculo de compreensão que inspirou Montesquieu quando
este definiu o Juiz como a boca que pronuncia as palavras da lei, vindo esta
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a fechar-se na sua literalidade, e acabando por atribuir-se ao juiz a função de
mero técnico do direito. Disso mesmo dá conta François Rigaux ao entender
que «a origem social dos juízes e a formação que recebem nas faculdades de
direito onde continuam a dominar as formas mais severas de positivismo, não
os propiciam a abandonar as grelhas de leitura onde amplamente mergulharam
e à volta das quais se reúne a chamada comunidade interpretativa. Não existe
diferença ontológica entre os casos difíceis e os casos fáceis. A distinção está
antes no grau de imaginação dos juízes, ainda que o ensino do direito procure
pôr-lhe honestamente um travão. Os juízes exercem apenas com moderação
a sua liberdade de interpretação e foi isto que permitiu às teorias do direito
mais influentes darem uma imagem tranquilizadora da submissão do juiz à
lei, ou do carácter excepcional dos verdadeiros problemas de interpretação,
abusivamente limitados a textos obscuros ou ambíguos.» (Rigaux, 2000: 304).
Não é este, como se deixa ver, o Juiz Poético. Mas é porventura este o juiz
que, ao longo do século XX mais atraiu a Literatura. E, se aí, O Processo, de
Kafka, O Estrangeiro de Camus, e o próprio Crime e Castigo de Dostoievski
assumem, como se viu, lugar de destaque, é, ainda e sempre, o conto curto,
Diante da Lei, do autor de A Metamorfose, que mais densa e sinteticamente nos
coloca face a face com o corte entre a Justiça, aí resguardada das vistas, pela
figura do Guarda; e o Povo, representado pelo Homem do Campo. Conto no
qual, diferentemente de outras análises e, por isso, em termos necessariamente
discutíveis, sempre quisemos identificar a Lei com a Justiça e o Guarda com o
Juiz. Por isso que valha a pena voltar a ele.
Depois de uma vida inteira diante da Lei, pedindo para nela entrar e vendo
o acesso sucessivamente vedado, o homem do campo, já próximo da morte,
faz ainda um pequeno sinal ao guarda da Lei:
– Que queres tu saber ainda? – pergunta o guarda. – És insaciável.
– Se todos aspiram à Lei – disse o homem – como é que durante todos estes anos,
ninguém mais, senão eu, pediu para entrar?
O guarda da porta, apercebendo-se de que o homem está no fim, grita-lhe ao
ouvido, quase inerte:
– Aqui ninguém mais, senão tu, podia entrar porque só para ti era feita esta porta.
Agora vou-me embora e fecho-a. (Kafka, 1962: 118-119)

A leitura de Diante da Lei não pode fazer-se desligada dessa obra excecional que é, do mesmo autor, O Processo. Dir-se-á mesmo, com tudo o que
de redutor daí pode resultar, que Diante da Lei é a síntese perfeita daquele
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que constitui «um dos livros mais profundos jamais escritos sobre a justiça»
(Garapon, 1997: 295). De um lado, o «homem do campo», ou seja, o povo
em nome do qual se administra a justiça; do outro, o «guarda da Lei», isto é,
aquele a quem caberá, em representação do povo, «guardar» a própria Justiça
e responder por ela. No meio, entre um e o outro, ergue-se a linguagem, instala-se a relação de poder traduzido na incompreensão do dito pelo guarda,
e concretizado na impossibilidade de entendimento, ou de entrada na Lei do
homem do campo através da porta que conduz à Justiça e que só para ele fora
feita. O constante silêncio do guarda, o seu impedimento à entrada do homem
do campo, não representam outra coisa que não seja a ausência de explicação,
ou «tradução», sentida pelo camponês. É uma união perversa entre Justiça e
linguagem que vem barrar a entrada na «Lei» ao camponês kafkiano. Afinal, o
mesmo camponês que Roland Barthes, em Mitologias, identifica no lenhador
do caso Dominici, salientando como veio o réu a ser condenado pela prática
dos crimes de homicídio que lhe eram imputados, não pela prova produzida,
mas sim pela linguagem. Linguagem dos juízes, do Ministério Publico, da polícia, do próprio Figaro, todos convergindo naquilo que o autor de O Prazer do
Texto qualifica como uma «aliança corrupta entre justiça e literatura». Desse
modo, acrescenta, «rouba-se a um homem a sua linguagem em nome da própria linguagem, aí [começando] todos os assassínios legais» (Lúcio, 2012: 72).
Entre o acusado, um simples lenhador iletrado que se sabe inocente, e a justiça
por ele aguardada, ergue-se a «literatura» ou, dizendo melhor, a linguagem, a
desempenhar aqui, na interpretação de Barthes, o papel do guarda Kafkiano,
postado Diante da Lei.
E quantas outras situações não poderia retirar-se das chamadas antologias
onde se reúnem as histórias que inundam os tribunais? Apenas um exemplo:
– Que fazem aqui? – perguntou o oficial aos dois camponeses que, numa comarca
do interior, acusados pela prática de um crime contra as pessoas, foram por ele
encontrados, já tarde alta e bem depois de encerrada a audiência, sentados no
banco dos réus. O defensor oficioso, nomeado ad hoc entre o público, havia-se
ausentado, concluído o julgamento. Tinham ouvido a leitura da sentença e aguardavam agora que os conduzissem à prisão. Ninguém lhes explicara: tinham sido
absolvidos. (Lúcio, 2012: 72)

Entre justiça e literatura, tal como entre a lei e a vida, estabelece-se, assim,
uma relação na qual, muitas vezes, o diálogo não se afasta de um verdadeiro
jogo de contrários, o que, só por si, vem estimular ainda mais o estudo dessa
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convivência, quase original, entre Justiça e Literatura, que agora tratamos em
torno da figura do Juiz e da relação deste com o poder.
Uma vez aqui, e sempre com as cautelas que ao jurista jamais poderão dispensar-se, valerá regressar a Joana Aguiar e Silva e ler dela que «a componente
técnica, constituída por todo um manancial de conhecimentos especializados,
de que a formação de qualquer jurista tem de dar provas, é indiscutível. Mas
nunca suficiente». E exemplifica, valorizando, no jurista
a capacidade empática, de identificação com o outro, da tal compaixão pelo
reconhecimento da própria vulnerabilidade a um mundo feito de contingência. Compreender a diversidade de motivações do comportamento humano, ter
consciência das idiossincrasias que determinam condutas que nos podem parecer bastante estranhas, pode contribuir para uma maior correcção das decisões
judiciais (Silva, 2011: 76).

É este, bem vistas as coisas, já não aquele juiz «que julga sem julgar», que
não se confunde com a sua própria pessoa, mas, ao invés, a pessoa que julga,
embora como juiz, comprometido com a «componente técnica» do julgamento,
e não apenas com a pessoa que é. Conclusão que nos remete, sempre dentro
do tema que trabalhamos, para a importância, para o Juiz, da leitura de obras
literárias, tal como propõe Richard Weisberg, ao fundar o seu método poethic,
onde pretende encontrar a fusão entre estética e ética, no discurso jurídico, ele
próprio tratado como coisa da cultura (Silva, 2011: 77).
Tema complexo, este, no qual nem todos convergem na mesma confiança
quanto ao valor da obra literária na formação da pessoa do Juiz. Seja como for,
não deixam de ser ao menos curiosas, ainda que numa muito limitada exemplificação, as coincidências que o tratamento literário de juízes vários ao longo
dos tempos, nos permitem concluir em reforço, a contrario, daquela vocação.
Lembremos essa figura notabilíssima da literatura portuguesa que é a do
Conselheiro Acácio, que Eça de Queiroz tão bem desenhou em O Primo Bazílio:
… os seus gestos eram medidos mesmo a tomar rapé. Nunca usava palavras
triviais. Não dizia, por exemplo, vomitar, fazia um gesto indicativo e empregava
restituir. Dizia sempre o nosso Garrett, o nosso Herculano, citava muito, era autor
e, sem família, no terceiro andar da Rua do Fragial, amancebado com a criada,
ocupava-se de economia política. Tinha composto «Os elementos genéricos da
ciência da riqueza e sua distribuição segundo os melhores autores», tendo como
subtítulo, «Leituras ao Serão» e, havia meses, publicara a sua grande obra, «A
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Relação de todos os ministros de estado desde o grande Marquês de Pombal até
aos nossos dias», com datas cuidadosamente averiguadas de seus nascimentos e
óbitos. (Queiroz, 1927: 39-40)

Entretanto, se o juiz de Eça se ocupava do repositório histórico de vários
ministros do reino, mais tarde, foi Albert Camus a trazer-nos, em A Peste, o
magistrado do Ministério Público, apresentado nas palavras desencantadas
do seu próprio filho:
Tinha uma particularidade – o grande guia dos caminhos de ferro, Chaix, era seu
livro de cabeceira. Não que viajasse muito, excepto nas férias para ir à Bretanha,
onde tinha uma pequena propriedade. Mas era capaz de dizer exactamente as
horas de chegada e de partida do Paris-Berlim, as combinações de horários que
era necessário fazer para ir de Lyon a Varsóvia, a quilometragem exacta entre
quaisquer capitais. (Camus, [s./d.]: 268)

E se aqui ficamos apenas pelas leituras e pelo exercício da escrita, bastantes, aliás, para que nos deslumbremos diante das coincidências, já pela pena
de Aquilino Ribeiro, somos levados mais fundo na observação dos juízes que
compunham o coletivo em Quando Os Lobos Uivam:
Mais chocho e perro que […] aquele Dr. Octávio Roubinho Estronca Briteiros,
não havia no quadro. Era notório que não ouvia bem. Mas, porque confessá-lo
seria diminuir-se, quando lhe falavam deitava-se a adivinhar o que lhe diziam. Daí
infinitos e cómicos quiproquos nas audiências. […] Um dos adjuntos, Adalberto
Fernandes, reunia em si o tipo do magarefe, alto, membrudo, encarniçado de
tez, e até no manejo do cutelo quando se tratava de aplicar a lei. No tempo da
forca era homem para, à falta de carrasco, puxar a corda. Quando interpretava o
código, tendia para a pejorativa. Punha certa prosápia nas suas sentenças, de resto,
transcritas nas gazetas da especialidade e muito apreciadas no Conselho. […] O
outro assessor, José Ramos Coelho, passava por ser o zero absoluto. Escorregadio
e silencioso como o congro. […] Prezava a disciplina na secretaria e a compostura
na audiência. Réu que se mostrasse incivil ou cuja atitude não fosse de cortesia
plena, avaliada pela maneira como se sentava, como abria a boca ou bocejava, como
falava, como ria, apanhava a grossa talhada. (Ribeiro, 1985: 167-168)

E logo a memória nos remete para as Farpas, Ramalho Ortigão e a sua
crónica que, sobre as Justiças do Fundão, nos narra a saga do pobre homem que
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em plena audiência […] no próprio santuário da justiça […] contra todas as leis
divinas e humanas, abafando todo o instinto moral, a voz do sangue, o impulso
da alma, e o grito da consciência, fez o seguinte: piscou o olho ao delegado do
Ministério Público […]. A Justiça […] foi demasiado paternal com o facínora: em
vez de lhe cortar a cabeça, condenou-o apenas a dois meses de cadeia. (Ortigão,
1945: Tomo XIII, 7-10)

Ora, por esta via se chega também àquele ponto onde Direito e Literatura
não se confundem, tomando esta em mãos a missão de garantir, quanto ao
Direito e à Justiça, uma distância crítica que, afastando-os, não corta, antes
valoriza, agora noutros termos, a relação que entre todos se mantém. Seguindo
o pensamento de François Ost, logo pode concluir-se que a Literatura abre para
fora, nessa «libertação dos possíveis» tão cara ao pensamento de Sarrazac no
que ao Teatro se refere. Já o Direito, ao invés, conforma a realidade, reduzindo-a
à dimensão da norma jurídica e aos comandos que esta impõe. Por outro lado,
para lá de outras diferenças que os distinguem, aos princípios de generalidade
e abstração que caracterizam a Lei, responde a Literatura com a sua visão do
particular e do concreto, aí criando e daí retirando as suas personagens. Por
aqui se desenha, assim, o domínio onde é possível distinguir a Justiça como
ideia ou valor, do justo enquanto realização concreta. Desse justo que tanto
inquietou Camus, precisamente em Os Justos, lugar onde, uma vez mais, se
encontram o Teatro, a Literatura e a Justiça.
E assim regressamos à figura central do Juiz, aquele que tem a missão de
proceder ao encontro entre a Lei, com sua generalidade e abstração, e a vida
real contingente e única de cada personagem, que espera ver, assente na realidade, a balança onde distingue a Justiça, na qual crê, do justo que confirma,
ou não, a valia da sua crença.
Mas agora o que se nos impõe é a pessoa, também concreta, do Juiz e, de
novo, a questão de saber, numa última aproximação entre Direito e Literatura,
como pode esta, se é que pode, contribuir para a formação daquele, no sentido,
também ele discutível, de que «ler livros torna as pessoas melhores». É assim
que chegamos ao «ato de julgar» e à compreensão de que a qualidade deste
não prescinde, para se afirmar, da qualidade intrínseca do próprio julgador.
Segundo Antoine Garapon,
o acto de julgar não pode ser reduzido a uma operação estritamente intelectual. Isso
exige que se tome consciência de que aquele que julga partilha a condição daquele
que é julgado. O julgamento judicial articula-se com base num juízo social prévio,
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na maior parte das vezes inconsciente. Essa é a razão pela qual o acto de bem julgar reclama, primeiro que tudo, não tanto uma progressão no sentido da decisão,
mas antes uma regressão a esse juízo já existente, a esse pré-juizo, ou mesmo esse
preconceito. A primeira exigência do acto de bem julgar consiste em formular
esse juízo implícito que concorre com a operação consciente, para o substituir por
uma deliberação. Tomada de consciência essa tanto mais difícil quanto remete o
juiz para a sua própria finitude, senão mesmo para a sua impotência. […] Julgar
é [assim] um distanciamento permanente, um trabalho iniciado pelo símbolo e
concluído pelo discurso. (Garapon, 1999: 315-316)

Por nós, temos que é a realidade dos novos tempos que vem impor uma reordenação dos vários elementos do ato de julgar, não podendo deixar de se «sentir»
hoje a emergência da figura do «sujeito-Juiz» como verdadeira centralidade no
julgamento. Do Juiz inteiro, composto de razão e emoção, democraticamente
responsável e responsabilizável pelas decisões que adota. E, com isto, logo se
antevê o ponto crítico de encontro entre os dois «diferentes» que concorrem
para a construção de um juízo virtuoso. Exatamente aquele onde o necessário
«distanciamento» ditado pela razão, logrará conviver, na formação da decisão,
com essa indispensável «sentimentalidade» que, comprometida com requisitos
de inteligência e moralidade, à maneira de Umberto Ecco, vem contribuir decisivamente para o acerto da decisão final. Com uma última exigência, porém.
É que, como ensina António Damásio, «conhecer um sentimento, requer um
sujeito conhecedor» (Damásio, 1999: 326). E lá regressamos à pessoa do Juiz
e, agora por esta via, à questão de onde partimos e que interroga o valor da
literatura na formação cultural e pessoal de quem julga. Também aí concorrem
múltiplas visões do problema, desde as mais radicais e, por isso, menos interessantes, que situam o debate numa dialética de polarização, sem reflexividade,
entre dois extremos de sim ou não, de tudo ou nada, até àquelas outras que,
sem se comprometerem em definitivo, alargam a discussão à definição de um
cânone de obras a conhecer pelo Juiz, aí avultando, naturalmente, o relevo a
conceder à leitura dos clássicos, cuja identificação, porém, se perfila como novo
problema a encarar. Sensatamente, Joana Aguiar e Silva volta a pontuar aqui
a questão alargando as fontes de influência virtuosa sobre a pessoa do Juiz, ao
dizer que «não é necessário invocar doutrinas pós-modernas para mostrar a
importância que hoje se reconhece a elementos ditos extra-jurídicos na construção dos ordenamentos de Direito em geral e na conformação das decisões
judiciais em particular» (Silva, 2011: 76). Considerando ultrapassada a polémica do cânone, abriga-se sob a sugestão de Bruce Rockwood que, segundo
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ela, afirma que «o verdadeiro cânone do Direito e Literatura é o mundo tal
como se nos depara, tal como o encontramos e ocupamos, estando o desafio
numa sua leitura cuidadosa e crítica, a fazer com empatia e com esperança»
(Silva, 2011: 80). Nada, porém, que nos impeça de acolher as palavras de George
Steiner quando nos diz que
a peça de teatro, a ficção, a aguarela de Cézanne complicam de tal modo a nossa
percepção, deslocam-na de tal modo da banalidade, convocam de tal modo à
introspecção (o moto spirituale de Dante) e à exteriorização no mundo, que ficamos diferentes do que éramos. O substracto, a paisagem das nossas percepções,
foi, de modo ínfimo ou abalador, deslocado. (Steiner, 2001: 36)

Daqui que regressemos, sem temor, apesar das críticas, a Martha Nussbaum
para quem, nos dizeres uma vez mais de Joana Aguiar e Silva, essa leitura «nos
pode abrir as portas da imaginação, nomeadamente da imaginação empática,
que nos pode facilitar o caminho para uma identificação com o eu do outro,
com a sua diferença» (Silva, 2011: 74). Diríamos, numa síntese sempre grosseira, que a Literatura é, ela mesma por si, parte integrante da formação do
Juiz, desse leitor informado e crítico que, exatamente porque o é e deve ser,
encontra aí outras visões do mundo e da vida onde se exprime a absoluta
complexidade desta antes da sua redução pelo direito. Justamente aí, onde os
diferentes representados pela complexidade da vida e a redutora normatividade
do direito, se encontram sob o manto unificador da Justiça. Não é, então, aquilo
que lê que importa identificar-se como instrumento de formação do Juiz, mas
sim a sua condição de leitor, que encontra no simples hábito da leitura,não só
conhecimento, informação, alargamento de horizontes, mas também o prazer
intelectual, o gosto pela estética, o reconhecimento do valor da sentimentalidade. Que o digam, entre tantos outros, nesta diversa versão do encontro entre
Direito e Literatura, Santiago Muñoz Machado, catedrático da Faculdade de
Direito da Universidade Complutense de Madrid, com o seu Riofrio, La Justicia
del Señor Juez; e Bernhard Schlink, antigo juiz do Tribunal Constitucional da
Renânia Setentrional-Vestefália e professor de Direito Público e de Filosofia
do Direito na Universidade Humboldt, em Berlim, além de várias outras obras,
com a sua mais consagrada, O Leitor. Do mesmo modo, significativa é a obra
que, sob a organização de Ana Paula Arnaut, nos traz As Palavras Justas, Ensaio
Sobre Literatura e Direito.
Entretanto, se assim pode ser, na preparação para este ir-e-vir entre a Lei
e a Vida que constitui a tarefa do julgador, é ainda à Literatura que é possível
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recorrer, agora para a boa compreensão do distanciamento tão essencial também, como vimos, ao ato de julgar. Uma vez mais, porque de literatura se trata,
não é aqui estranha a invocação de Bertolt Brecht e do seu bem conhecido
Verfremdungseffekt, ou efeito de distanciação ou estranhamento, do qual é paradigmática, no terreno do seu «teatro didático», a peça, A Excepção e a Regra,
outra obra onde Literatura e Justiça se interpenetram de forma exuberante.
Na longa travessia do deserto para Urga, já próximo do fim, estando ambos
sós, quando o Carregador ainda conserva um pouco de água na sua garrafa,
aproxima-se do Comerciante para lhe dar de beber. Este, suspeitando de que
o carregador traz nas mãos uma pedra e de que quer matá-lo com um tiro de
revólver, antecipa-se e mata-o. Concluído o julgamento, o juiz lê a sentença:
O tribunal dá como provado que o carregador se aproximou do patrão não com
uma pedra, mas sim com uma garrafa de água. Mas mesmo apesar disso, é mais
provável que o carregador quisesse matar o comerciante com a garrafa de água do
que ir dar-lhe de beber. […] Para pessoas como o carregador, o mais inteligente
seria evitar a divisão da água. […] Ao fim e ao cabo só teria a ganhar. O comerciante não pertencia a esta mesma classe. Tinha de estar sempre à espera do pior.
Não podia acreditar num acto de camaradagem que partia do homem que ele
torturava. A razão dizia-lhe que estava perigosamente ameaçado. Aquela região
deserta devia tê-lo enchido de receios e cuidados. A ausência de policiamento e
de tribunais levou-o a reduzir a ração de água ao carregador. O réu agiu, portanto,
em legítima defesa, quer tenha sido de facto ameaçado ou quer se tenha apenas
sentido ameaçado. Dadas as circunstâncias, ele tinha mesmo de se sentir ameaçado. O réu fica, portanto, absolvido, e é rejeitada a queixa da mulher do morto.
(Brecht, 1968: 102-103)

A representação encerra com o Coro dos Atores:
Assim termina/a história de uma viagem/Todos viram e ouviram/Viram o que
sempre acontece/normalmente/Mas por favor/Estranhem o que não for estranho/
Não aceitem o que for habitual/Procurem um remédio/E nunca sigam a regra/que
está mal. (Brecht, 1968: 103)

Conhece-se a importância que na obra de Brecht adquire a figura do
Narrador, as mais das vezes representada, como aqui, pelo Coro, como elemento
fundamental para assegurar o estranhamento e a distância crítica do público
ou do leitor. Um outro narrador reclama, porém, uma Justiça democrática que,
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administrada em nome do povo, tenha este como sujeito, desde logo, senhor
do direito à compreensão. E esta será, por certo, outra dimensão a reconhecer à
figura do Juiz. Não que se veja nele um novo Corifeu conduzindo o Coro, mas
sim aquele que, detendo o poder, seja o primeiro a garantir, deste, um exercício
capaz de respeitar o essencial da sua própria legitimidade que, originada no
povo, a ele se devolva em cada ato de julgar.
Afinal, para que a Justiça não seja mais, aos olhos do povo, «em grande
parte uma questão de bastidores» (Durrenmatt, s/d: 28). E para que o Juiz, como
verdadeiro Guarda da Lei, franqueie, ao Homem do Campo, as portas da Justiça.
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1. INTRODUÇÃO

São antigas e vastas as relações entre a Física e a Literatura. Embora se possam recolher e discutir exemplos ilustrativos dessa relação tanto no âmbito da
poesia (por exemplo, para a poesia norte-americana, v. Middleton, 2005; em
Portugal, o poeta António Gedeão, pseudónimo do professor de Física Rómulo
de Carvalho, é um nome de referência, v. Fiolhais, 2019) como no âmbito do
romance (por exemplo, muitas obras de ficção científica tomam temas de Física
como inspiração, v. Brake & Hook, 2006 e Roberts, 2016), pretendo aqui restringir-me às relações em textos dramáticos.
Quando se expõe História da Física começa-se normalmente com a
Antiguidade Grega, com sábios pré-socráticos como Tales de Mileto ou pós-socráticos como Aristóteles, que deram contribuições para a Física (um termo
que vem de physis, Natureza), em particular para a Cosmologia. É curioso o
modo como são retratados no teatro grego esses pioneiros observadores dos
astros e dos fenómenos terrestres. Um exemplo proeminente encontra-se no
maior autor de comédia da «época de ouro» grega, Aristófanes, que, na peça As
Nuvens (Aristófanes, 2006), representada pela primeira vez em 423 a.C., ridiculariza os sofistas. Nessa peça, Estrepsíades, um rico proprietário que educa o
seu filho numa escola designada por «Pensatório», goza, numa das cenas, com
um observador dos céus porque um lagarto defecou do cimo de um telhado
para a cabeça dele. Isto é, os primeiros filósofos-cientistas eram vistos como
excêntricos, pessoas com a cabeça na Lua e, portanto, desatentos da realidade
mais terrena. Mas, por outro lado, a racionalidade, que é uma marca de água
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da ciência, aparece no texto teatral: as nuvens do título são apresentadas como
causadoras naturais da chuva em vez dos caprichos de Zeus (Fiolhais, 2010).
Na Revolução Científica, nos séculos XVI e XVII, que é contemporânea de
William Shakespeare, emergem os primeiros cientistas modernos, isto é, pessoas capazes de usar o método científico como hoje o conhecemos, baseado na
observação, experimentação e razão matemática. O grande dramaturgo inglês
coloca na boca de Hamlet a frase: «há mais coisas entre o céu e a terra do que a
nossa vã filosofia pode imaginar» (Shakespeare, 2019). Por essa altura, passou
a haver um método para conhecer sistematicamente novas coisas no céu e na
terra. Foi o tempo de Copérnico, Galileu, Newton e outros grandes nomes da
ciência, que não só descreveram o céu e a terra como obtiveram descrições
unificadas desses domínios do cosmos. Mais uma vez, o teatro estava muito
atento à mudança científica, de modo que os cientistas desse tempo de transição surgiram no texto dramático e no palco quase ao mesmo tempo em que a
sua obra surgiu (Montenegro, 2016), o que revela não só a conhecida atenção
da arte, neste caso o teatro, à sociedade, mas também a visibilidade – e relevância – que a ciência moderna rapidamente adquiriu. A visão dos cientistas
pela sociedade que o teatro reflete voltou a revelar-se, como na Antiguidade,
bastante crítica. Referindo de novo a Astronomia, que teve um papel decisivo
na criação da ciência moderna (basta lembrar os nomes de Copérnico e de
Galileu), os astrólogos, que na altura mal se distinguiam dos astrónomos, foram
ridicularizados por falharem as suas previsões: na peça O Astrólogo Fingido,
de 1625, do espanhol Calderón de la Barca (Barca, 2018), o personagem principal é um astrólogo enganador, isto é, um intrujão, que atribui a si próprio
capacidades de adivinhação que manifestamente não possui; em Portugal, os
astrólogos também foram alvo da crítica por Gil Vicente, designadamente no
Auto da Feira (Vicente, 2000).
Se o século XVIII foi o tempo de triunfo da ciência (ficou conhecido
como «século das Luzes», numa referência ao primado da racionalidade que
o caracteriza), o início do século XIX viu surgir o romantismo, uma reação
a um exagerado domínio da ciência. A arte chamou então a atenção para os
perigos da ciência: o caso mais paradigmático é a história do Doutor Fausto,
que o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe imortalizou (Goethe, 2012),
mas que é muito anterior a ele, pois emergiu da lenda do alquimista alemão
Johann Georg Faust, uma figura dos séculos XV e XVI (a Química só haveria
de nascer no final do século XVIII) que teria vendido a alma ao diabo. Se o
texto de Goethe é um longo poema dramático, Fausto já tinha sido o leitmotiv
de uma peça de teatro do dramaturgo e poeta inglês Christopher Marlowe (A
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Trágica História do Doutor Fausto, publicada em 1604 e 1616, duas versões
póstumas; v. Marlowe, 2003).
A ciência continuou o seu caminho triunfante no século XIX, quando, na
esteira da Mecânica, surgiram dois novos ramos da Física: a Termodinâmica,
de Joule, Clausius e Kelvin, e o Eletromagnetismo, de Oersted, Faraday, Ampère
e Maxwell, e, ainda mais, no século XX, em cuja alvorada nasceram a teoria
da relatividade de Einstein e a teoria quântica de Planck, Bohr, Heisenberg e
Schrödinger, entre outros. Todos estes quadros teóricos proporcionaram novas
descrições do mundo que levaram a indústrias – energia, eletrónica e telecomunicações – que mudaram por completo o nosso modo de vida. Com efeito,
a Termodinâmica, o Eletromagnetismo e a Mecânica Quântica estão associadas
a três vagas da Revolução Industrial, que acartaram profundas transformações
económicas, sociais e políticas. É, por isso, natural que o teatro tenha continuado
a acompanhar os desenvolvimentos científicos, retratando os seus principais
protagonistas. Apesar de ser patente nalgumas peças um distanciamento em
relação aos cientistas, representados como pessoas que têm comportamentos
estranhos – o que é conseguido ou pelo humor (como tinha ocorrido antes,
nas Nuvens) ou pelo medo (como antes, no Fausto) —, noutras peças há uma
proximidade aos cientistas, em resultado de retratos mais favoráveis.
A Física Moderna teve um extraordinário impacto na Segunda Guerra
Mundial (basta lembrar a energia nuclear, o computador e o radar). Neste artigo
focarei o período que vai desde os anos 40 do século passado até ao início do
corrente século. A guerra mostrou que a Física era decisiva em questões de
vida e de morte e, no pós-guerra, alastrou uma grande esperança na ciência,
em particular na Física, por ela se revelar uma óbvia geradora de progresso.
Um relatório que o inventor e político norte-americano Vannevar Bush apresentou em 1945 na Casa Branca, intitulado Ciência: a Fronteira Infinita (Bush,
2011) reclamava a necessidade de uma forte proteção à ciência por parte do
governo, de forma a garantir o avanço do conhecimento e do concomitante
desenvolvimento social.
2. SELEÇÃO DE PEÇAS DE TEATRO

Para analisar as relações entre a Física e o Teatro na segunda metade do século
passado, proponho aqui um corpus formado por uma dezena de peças, que
foram buscar inspiração à Física e aos físicos. Para uma bibliografia geral de
obras sobre ciência e teatro, quer textos dramáticos quer análises críticas, veja-se
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um documento preparado pelo Rómulo - Centro Ciência Viva da Universidade
de Coimbra; v. na Webgrafia: Ferreira, 2000). O critério de escolha de títulos
teatrais baseou-se no impacto que essas obras tiveram na arte teatral e na sociedade sobre a qual o teatro atua. Algumas dessas peças tornaram-se marcos da
dramaturgia contemporânea, o que de certo modo revela a centralidade que
a Física alcançou na civilização em que vivemos. A ordem é a cronológica da
primeira apresentação pública. Para cada uma fornece-se informação sumária
(data e local das estreias mundial e em Portugal, quando esta existir) e uma
breve sinopse sobre a obra.
1. VIDA DE GALILEU

O escritor alemão Bertolt Brecht (1898-1956) é o autor de Vida de Galileu
(Brecht, 2018) (intitulada no original Leben des Galilei, Brecht, 1963). Esta
peça, escrita em 1938, só foi estreada durante a guerra, em Zurique (1943).
Mas, passados poucos anos, o autor escreveu novas versões, uma em inglês,
numa colaboração criativa com o ator Charles Laughton (que fez de Galileu),
representada em Los Angeles e Nova Iorque (1947), e outra de novo em alemão
levada ao palco pelo Berliner Ensemble em Berlim (1957), já após a morte de
Brecht. Em diálogos muito vivos, a peça apresenta as descobertas astronómicas do sábio italiano, o conflito entre o dogmatismo e as provas científicas e
o famoso julgamento pela Inquisição romana. A explosão das bombas atómicas de Hiroxima e Nagasáqui em 1945 deixou marcas no mundo em geral
e no teatro em particular. Brecht, que simpatizava com a ciência («não me é
possível subsistir como artista sem me servir da ciência»), apresenta, antes da
guerra, um Galileu portador de um projeto otimista da ciência, mas, depois
da guerra, matiza essa imagem, fazendo passar a figura de um cientista mais
consciente da sua responsabilidade social. Não tendo Galileu nada a ver com
a bomba atómica (até porque tinha falecido três séculos antes), a sua personificação no teatro foi transformada pelos danos que a ciência fez no mundo,
o que traduz simplesmente o facto de os autores serem sempre o reflexo do
tempo em que vivem.
A peça transformou-se rapidamente num clássico. Em Portugal foi representada pela primeira vez numa versão curta em 1975 por um grupo brasileiro
(Comunidade Oficina Samba) no Teatro São Luiz, em Lisboa, mas as representações mais aplaudidas foram levadas à cena por prestigiadas companhias
nacionais: o Teatro Experimental de Cascais, em 1986, no Teatro Municipal
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Mirita Casimiro, no Monte Estoril, numa encenação de Carlos Avilez (com
músicas de José Mário Branco), e no Teatro Aberto, em Lisboa, em 2006, numa
encenação de João Lourenço (Delille, 1998).
2. OS FÍSICOS

O escritor suíço Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) é o autor de Os Físicos
(Dürrenmatt, 1964), no original Die Physiker (Dürrenmatt, 1980). Tal como a
Vida de Galileu, esta peça foi estreada em Zurique, embora bastante mais tarde,
em 1962. A peça recorre à associação entre ciência e loucura, retomando o tema
dos cientistas extravagantes que já vinha da Grécia Antiga: Newton e Einstein
encontram-se num manicómio. Não são obviamente os verdadeiros Newton
e Einstein, mas sim malucos que pensam que são Newton e Einstein. Os dois
cometem, na instituição onde estão internados, assassínios de enfermeiras,
mas são inimputáveis. A certa altura declaram que não são loucos, pois apenas
ali estão como agentes secretos para se apoderarem de perigosos segredos de
Moebius, um outro internado. Os dois querem sair do manicómio, mas Moebius,
que tinha, entretanto, destruído a sua fórmula devastadora, tenta convencê-los
a ficar, porque a ciência é perigosa: «Só no manicómio podemos permanecer
“livres”.» O tema é não apenas a insanidade do cientista, mas também, como
nas versões tardias da peça anterior, a responsabilidade social dos cientistas.
O texto do escritor suíço foi publicado em Portugal em 1964, pela Portugália
Editora, no volume que contém a peça A Visita da Velha Senhora e que tem esse
mesmo título (Dürrenmatt, 1964). Mas só foi estreada entre nós em 1971 no
Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, pelo Grupo Cénico da Associação
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa sob a orientação do encenador
uruguaio Frederico Wolff (Moura, 2018).
3. O CASO OPPENHEIMER

O alemão Haimar Kipphardt (1922-1982) é o autor de O Caso Oppenheimer
(Kipphardt, 1966), no original alemão In der Sache J. Robert Oppenheimer
(Kipphardt, 1996), uma peça estreada em 1964, não num palco, mas na televisão
alemã, e apresentada no mesmo ano em teatros de Berlim e Munique. O Caso
Oppenheimer baseia-se no processo que foi levantado em 1949, no tempo de
«caça às bruxas» movida pelo senador Joseph MacCarthy, ao físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, que tinha dirigido o projeto Manhattan da
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bomba atómica (USAEC, 1971). Era o tempo da guerra fria e a acusação era
a de o físico nutrir simpatias comunistas e ter realizado «actividades anti-americanas». Passados quatro anos, voltou a acusação de ele ser um agente da
União Soviética. A questão da responsabilidade social do cientista voltava a
pisar o palco: o cientista que tinha espoletado a bomba atómica e sido considerado por isso um herói poderia afinal ser um traidor por, alegadamente, ter
entregue segredos atómicos a inimigos dos Estados Unidos. Oppenheimer não
gostou nada da peça, tendo dito ao autor que o processo, que já em si era uma
farsa, tinha sido convertido numa tragédia. Kipphardt prontificou-se a fazer
algumas emendas pontuais, para repor alguma factualidade, mas manteve a
sua intenção de levar a peça ao público.
A peça nunca teve nem publicação nem representação em Portugal. Mas
foi representada no Brasil em 1965 no Teatro Aliança Francesa em São Paulo.
4. INSIGNIFICÂNCIA

O dramaturgo e guionista norte-americano Terry Johnson (n. 1955) escreveu
Insignificância (no original, Insignificance, Johnson, 1993), uma peça estreada
em Londres no ano de 1982, tendo sido adaptada em 1985 ao cinema pelo
realizador britânico Nicolas Roeg. No enredo cruzam-se, num quarto de
hotel, em 1951, um professor, uma actriz, um desportista e um senador, que
são personalizações de Albert Einstein, Marilyn Monroe, Joe DiMaggio (o
basebolista que foi casado com Marilyn) e Joseph McCarthy (o político norte-americano da «caça às bruxas»). O filme, que pertence ao género de «história
alternativa», é uma divertida reflexão sobre o saber, o poder, o sexo e a fama.
Nunca houve um encontro entre Albert Einstein e Marilyn Monroe, dois dos
maiores ícones do século XX, mas Marilyn tinha uma fotografia de Einstein (o
filme explora a fantasia da sedução do físico). É natural que o teatro se tenha
apoderado da figura de Einstein por este ter alcançado uma fama muito para
além da Física: o escritor francês Roland Barthes incluiu o seu cérebro na sua
galeria de mitologias (Barthes, 1976) e a revista Time considerou-o no ano 2000
a «pessoa do século». Insignificância não é a única peça de teatro que retrata
Einstein na companhia de contemporâneos igualmente famosos: uma outra
peça, uma comédia, Picasso no Lapin Agile (no original Picasso at the Lapin
Agile; Martin, 1996), estreada em Chicago em 1993, da autoria do ator, escritor
e músico norte-americano Steve Martin (n. 1945), ficciona um encontro entre
Einstein e o pintor espanhol Pablo Picasso num café de Paris. No entanto, há
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quem aponte influências relativistas na obra de Picasso, designadamente a
conceção de um espaço a quatro dimensões, na primeira obra de cubismo, Les
Demoiselles d’Avignon, de 1907.
Insignificância nunca foi representada em Portugal, mas foi representada
em 2006 no Brasil pelo Teatro Ágora, em São Paulo. Já Picasso no Lapin Agile
foi representada no Teatro da Trindade, em Lisboa, 2005, com o título Einstein
e Picasso, como parte de um ciclo de peças de «teatro científico» apresentadas
no Teatro da Trindade, sob a direção de Carlos Fragateiro.
5. ARCÁDIA

O dramaturgo britânico Tom Stoppard (nascido em 1937) é o autor de Arcádia
(no original Arcadia (Stoppard, 1993)), estreada em Londres em 1993. Fazendo
companhia a Frayn, Stoppard, é um dos dramaturgos mais brilhantes da sua
geração. Escreveu três peças onde entram temas de física: as outras duas são
Hapgood (Stoppard, 1988), uma peça sobre espionagem em que entra a teoria
quântica, e Rosencrantz e Guildenstern estão mortos (Stoppard, 2019), um título
retirado do final do Hamlet de Shakespeare (os nomes são de dois personagens secundários), em cujo enredo entram as probabilidades. Arcádia foi uma
das peças mais aclamadas de Stoppard. Versa sobre a relação entre passado e
futuro, a ordem e desordem, a certeza e a incerteza. Nela são tratados temas
como a Segunda Lei da Termodinâmica, que recorre à entropia para descrever
a diferença entre passado e futuro, e a teoria do caos, um tema da física contemporânea que descreve fenómenos nos quais há uma extrema sensibilidade
às condições iniciais: um exemplo proverbial é o de uma borboleta cujo abanar
de asas num certo sítio provoca uma tempestade do outro lado do mundo. Uma
parte do enredo passa-se no início do século XIX, quando uma jovem procura
desenvolver as suas ideias sobre matemática e física. Outra parte passa-se no
final do século XX, quando um escritor e um professor de Literatura procuram
estudar a personagem oitocentista. O título vem da frase latina Et in Arcadia
ego («Estou na Arcádia»), que surge como epitáfio para a morte num quadro
do pintor francês seiscentista Nicolas Poussin, sendo a Arcádia uma região
paradisíaca da Grécia, tendo o nome entrado na arte como um lugar idílico
não corrompido pela civilização. O significado da frase será então que mesmo
em regiões paradisíacas as pessoas morrem.
Arcádia ainda não foi representada em Portugal, mas já o foi no Brasil, em
2018, pela Companhia de Teatro Contemporâneo, no Rio de Janeiro.
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6. SONHOS DE EINSTEIN

O físico e escritor norte-americano Alan Lightman (n. 1948), atualmente professor no Massachusetts Institute of Technology em Boston, é o autor do livro
Sonhos de Einstein, (Lightman, 1994), no original de 1993, Einstein’s Dreams
(Lightman, 1994). O autor, doutorado em Física Teórica, enveredou por uma
carreira de divulgador científico e de autor literário. O livro conhece grande
sucesso, com traduções em várias línguas, sendo o ponto de partida de várias
adaptações para artes do espetáculo: no teatro, na música e na dança. Trata-se
de uma coletânea de contos que exploram algumas estranhas peculiaridades
da teoria da relatividade, como a contração do espaço e a dilatação do tempo.
Partindo da ciência, a ação resulta de imaginação mais ou menos fantasiosa.
A primeira adaptação teatral foi representada em 1996 na Universidade da
Flórida, em Gainesville.
Uma adaptação musical de Sonhos de Einstein, com guião e poemas de
Joanne Sydney Lessner e música de Joshua Rosenblum, teve a sua estreia mundial no Teatro da Trindade, em Lisboa, no âmbito das comemorações do Ano
Internacional da Física, que, por decisão das Nações Unidas, teve lugar em 2005.
7. COPENHAGA

O dramaturgo britânico Michael Frayn (n. 1933) é o autor de Copenhaga, no
original Copenhagen (Frayn, 1998), uma peça estreada em Londres em 1998
e depois representada em vários países com excelente receção, tendo sido distinguida com vários prémios.
Copenhaga conheceu enorme repercussão internacional, tornando-se rapidamente, tal como Vida de Galileu, um clássico. No enredo há um encontro
que foi real entre dois físicos quânticos, Bohr e Heisenberg (o segundo, mais
novo, tinha sido discípulo do primeiro) na capital dinamarquesa, em dois lados
da barricada: Bohr está na Dinamarca ocupada pelos nazis, e Heisenberg, que
está do lado do ocupante, vem visitá-lo. Os dois conversam, secretamente,
sobre segredos nucleares que podiam decidir o destino do mundo. Mas a conversa não corre bem: eles separam-se desavindos, prejudicando para sempre
a relação entre eles. A peça metaforiza o princípio de incerteza de Heisenberg
ao explorar as várias possibilidades de um diálogo que ninguém a não ser os
próprios sabe qual foi.
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A primeira representação em Lisboa de Copenhaga ocorreu em 2003, no
Teatro Aberto, com encenação de João Lourenço (o mesmo grupo e encenador
da Vida de Galileu). Destaque-se o facto de a grande atriz Carmen Dolores ter
feito aqui o seu último espetáculo, fazendo de mulher de Bohr.
8. QED

O dramaturgo e guionista norte-americano Peter Parnell (n. 1953) é o autor de
QED (Parnell, 2002), uma peça que foi estreada em Los Angeles em 2001 e se
baseia na vida e obra do físico, também norte-americano, Richard Feynman,
prémio Nobel da Física de 1965 pela sua teoria da interação entre eletrões e
fotões, que tem o nome de Eletrodinâmica Quântica (em inglês Quantum
Electrodynamics, QED; um dos livros de divulgação científica de Feynman
tem esse título, Feynman, 1988a). A peça versa a vida e a obra de Feynman,
um físico muito brincalhão: preocupava-se tanto por ensinar Física aos seus
alunos do California Institute of Technology (o Caltech, em Los Angeles)
como às prostitutas de Las Vegas. As suas aventuras estão contadas em livros
autobiográficos, dos quais o primeiro é Está a Brincar, Sr. Feynman (Feynman,
1988b). A forma é de uma conferência com aspetos humorísticos, portanto
uma stand-up comedy.
A peça foi apresentada em Portugal em duas adaptações diferentes: E Agora
Senhor Feynman?, em 2005, pelo Núcleo Arte Ciência no Palco, da Companhia
Paulista de Teatro de São Paulo, criada por Carlos Palma e Adriana Carui, e O
Que Sabemos (Conferência do Sr. Feynman), em 2007, encenada por Amândio
Pinheiro, numa produção do Teatro Nacional D. Maria II, levada à cena no
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa.
9. CÁLCULO

O químico norte-americano de origem austríaca Carl Djerassi (1923-2015) é
o autor de Cálculo (Djerassi, 2011), no original Calculus (Djerassi & Pinner,
2003; e, na Webgrafia, Djerassi, 2004). Djerassi, tendo enriquecido com a criação da primeira pílula anticoncecional, tornou-se, numa segunda fase da sua
vida, dramaturgo, tendo escrito várias peças de teatro com inspiração científica.
Introduziu a noção de “science-in-theatre”, «ciência-no-teatro», não querendo
evidentemente dizer que o teatro tenha algo de científico, mas sim designar
o teatro que busca inspiração em temas científicos. A sua peça mais famosa é
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Oxigénio, escrita em parceria com o Prémio Nobel da Química norte-americano Roald Hoffmann (Djerassi & Hoffmann, 2005), representada pela Seiva
Trupe no Porto em 2006, mas há várias outras.
Uma leitura dramática de Cálculo foi estreada na Royal Institution de
Londres em 2002, tendo depois havido várias representações cénicas em diferentes sítios do mundo. O tema da peça é a rivalidade entre o físico inglês Isaac
Newton e o matemático e filósofo alemão Gottfried Leibniz, sobre a prioridade
da invenção do cálculo infinitesimal, a ferramenta matemática que permite descrever o movimento. O teatro, através do diálogo, presta-se a colocar em cena
antagonismos, como esta peça exemplifica. O texto mostra como os cientistas
são humanos, tendo naturalmente os defeitos e as virtudes dos humanos (no
caso de Newton, mais defeitos do que virtudes, se olharmos para as relações
que desenvolvia com os seus rivais).
A peça foi representada, com a presença do autor, em 2011 no Museu da
Ciência da Universidade de Coimbra, pela Marionet, uma companhia teatral
de Coimbra que se especializou em textos dramáticos baseados na ciência, na
maior parte das vezes escritos pelo diretor da companhia, Mário Montenegro
(a Marionet iniciou a sua atividade em 2000, tendo a sua segunda peça sido
inspirada pela obra de Copérnico A Revolucão dos Corpos Celestes (Montenegro,
2006)). A Imprensa da Universidade de Coimbra publicou uma tradução para
português de Calculus (Djerassi, 2011), que é das poucas traduções impressas
da obra que há no mundo.
10. A RADIANTE

Por último, listo uma peça de uma mulher sobre uma mulher cientista: A
Radiante, no original The Radiant, da dramaturga, romancista e guionista
norte-americana Shirley Lauro (n. 1933) (Lauro, 2014). Essa peça teve a sua
estreia em 2011, em Miami, tendo mais tarde estreado uma nova versão em
Nova Iorque. São muito poucas as mulheres que aparecem na História da
Física. Madame Curie é o caso mais proeminente até por ter sido a única pessoa a ser distinguida com dois prémios Nobel em duas disciplinas científicas
diferentes – a Física, em 1903, e a Química, em 1911 (o Ano Internacional da
Química em 2011 foi promovido para comemoração do centenário do seu
segundo prémio Nobel). Ela foi pioneira da grande ascensão da mulher que se
deu no século XX. Na peça de Lauro é explorado um affaire que Marie Curie
teve, depois de enviuvar de Pierre Curie, com o físico francês Paul Langevin.
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Tendo sido desviadas cartas entre os dois, alguns jornais divulgaram em 1911
o caso como escandaloso. De repente uma mulher que era considerada uma
cientista extraordinária passou a ser vista como uma estrangeira (Marie tinha
vindo da Polónia) que «destruiu um lar francês» (Langevin era casado e tinha
filhos). Embora perturbada, Curie decidiu ir à Suécia receber o seu segundo
Nobel, ignorando as críticas à sua vida pessoal.
Nos últimos anos, surgiram outras peças de teatro sobre Marie Curie.
Uma outra com um título semelhante é Radiance: The Passion of Marie Curie,
do escritor, guionista, ator e realizador norte-americano Alan Alda (n. 1936),
estreada em Los Angeles em 2011 (Alda, 2013).
A Radiante nunca subiu à cena em Portugal, mas, em 2011 (Ano Internacional
da Química), foi representada pelo Teatro Extremo de Almada, um grupo também dedicado a «teatro científico», na Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, uma tradução do texto Marie Curie da escritora
polaca Mira Michalowska (1914-2007).
CONCLUSÕES

A ciência entrou em palco praticamente desde que existe. Não admira, uma vez
que o teatro sempre colocou em cena o drama humano e a ciência é parte do
drama humano. Como bem mostram as peças aqui elencadas, o teatro permite
enfatizar o facto de a ciência ser uma construção humana, embora essa construção tenha de ser sempre confrontada com a realidade. O teatro tem levado
ao palco as vidas e obras de grandes cientistas, alguns antigos, como Galileu e
Newton, e outros modernos, como Einstein, Bohr, Heisenberg, Oppenheimer,
Feynman e Curie, permitindo uma maior aproximação do público a essas figuras. Uma característica comum das dez peças aqui passadas rapidamente em
revista é a humanização dos cientistas que a arte teatral consegue. No palco, os
cientistas ganham uma vida que excede largamente a que é, em geral, conhecida,
habitualmente restrita às suas criações científicas. O texto dramático esforça-se
por contar, com mais ou menos criatividade, as suas biografias, assim como
os dilemas éticos que viveram quando as suas descobertas e criações representaram um potencial perigo para a Humanidade. Não se pode esperar que
o teatro seja fiel à história da ciência, uma vez que a arte tem de jogar com os
sentimentos e emoções dos espectadores. Mas essa arte pode ser um meio que
nos leva a um melhor conhecimento da história da ciência e da própria ciência.
A arte pode fornecer uma boa aproximação à ciência.
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Além dos exemplos referidos, poderiam ser dados muitos outros. Com
efeito, tem havido nas últimas décadas uma intensificação da escrita e encenação de peças de teatro sobre ciência, com vários grupos teatrais por todo o
mundo a representarem peças desse tema (ver e.g., Lustig, 2002). Os físicos e
a Física estão naturalmente interessados em ver a arte teatral como uma forma
de mediação entre a ciência e a sociedade (nos Anos Internacionais da Física
em 2005, da Astronomia em 2019 e da Luz em 2015, o público desfrutou de
bons exemplos dessa mediação). E, por outro lado, é inegável um certo fascínio
dos artistas pelos personagens e pelos temas da ciência. Trata-se então de um
encontro com benefícios para ambas as partes. Dados os bons frutos dessa relação, tudo indica que a relação entre ciência e teatro vai continuar. Ela é apenas
uma das facetas da relação mais geral da ciência com a arte. Ultrapassando a
questão das «duas culturas», levantada pelo físico-químico e escritor Charles P.
Snow em 1959 (Snow, 1996; Fiolhais, 2018), a ciência e a arte devem ser vistas
como dimensões humanas que não só se cruzam como ganham em se cruzar.
BIBLIOGRAFIA
Alda, A. (2013). Radiance: The Passion of Marie Curie, New York: Samuel French.
Aristófanes (2006). Comédias. (Vol. I. M. de F. Silva, Intr., Trad e Notas). Lisboa: Imprensa

Nacional Casa da Moeda, 2006.
Barca, P. C. de la (2018). El Astrólogo Fingido: Comedia Famosa. Forgotten Books.
Barthes, R., (1976). Mitologias (J.A. Seabra, Trad.). Lisboa: Edições 70.
Brake, M. L. & Hook, N. (2018). Different Engines: How Science Drives Fiction and Fiction Drives

Science. Basingstoke e New York: Macmillan.
Brecht, B. (2018). Teatro 5 (J.M.Vieira Mendes, Introd.). Lisboa: Cotovia.
Brecht, B. (1963). Leben des Galilei. (Bd 1). Frankfurt am Main: Suhrkampf.
Bush, V. (2011). Science, The Endless Frontier, com um ensaio de Rush Holt, Princeton: Princeton

University Press.
Delille, M.M. (Coord.) (1998). Do Pobre B.B. em Portugal. A recepção dos Dramas Mutter Courage

und ihre Kinder e Leben des Galilei, Coimbra: Livraria Minerva e Centro Interuniversitário
de Estudos Germanísticos. (V., em particular, os estudos de Teixeira, M.A. e Gil, M.F).
Djerassi, C. & Pinner, D. (2003). Newton’s Darkness: Two dramatic views. London: Imperial

College Press.
Djerassi, C. & Hoffmann R. (2005). Oxigénio. Uma peça em dois actos e 20 cenas, (M.J.Monte,

Trad.). Porto: Universidade do Porto.

A física e o texto dramático

43

Djerassi, C. (2011). Cálculo: peça em dois actos (M. Montenegro, Trad.; C. Fiolhais, Pref.) Coimbra:

Imprensa da Universidade.
Dürrenmatt, F. (1964). A Visita da Velha Senhora (I. Issel & J. de Macedo, Trad.), Lisboa:

Portugália Editora.
Dürrenmatt, F. (1980). Die Physiker: Eine Komodie In Zwei Akten. (Nova ed.). Zurique: Diogenes.
Feynman, R (1988a). QED: a estranha teoria da luz e da matéria (A.M.O. Baptista, Trad.). Lisboa:

Gradiva.
Feynman, R. (1988b). Está a brincar, Sr. Feynman: retrato de um físico enquanto homem (I. Neves,

Trad.), Lisboa: Gradiva.
Frayn, M. (1998). Copenhagen. Londres: Methuen Drama.
Goethe, J.W. (2012). Fausto. (J. Barrento, Trad., Introd. e Glossário). Lisboa: Relógio d’Água.
Johnson, T. (1993). Johnson Plays 1: Insignificance; Unsuitable for Adults; Cries for the Mammal

House, London: Methuen Drama.
Kipphardt, H. (1966). O caso Oppenheimer (M. da Silva, Trad.). Brasília: Brasiliense.
Kipphardt, H. (1996). In der Sache J. Robert Oppenheimer. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Lauro, S. (2914). The Radiant, New York: Samuel French.
Lightman, A. (1993). Einstein’s Dreams. New York: Pantheon.
Lightman, A. (1994). Os Sonhos de Einstein (A.M. Chaves, Trad.). Porto: Asa.
Lustig. H. & Sheperd-Barr, K. (2002). Science as Theater. American Scientist, vol. 90, 550-555.
Marlowe, C. (2003), Doutor Fausto (J.F. Duarte & V. A. Ferreira, Trad.). Mem Martins:

Europa-América.
Martin, S. (1996). Picasso at the Lapin Agile. New York: Samuel French.
Middleton, P. (2015). Physics Envy: American Poetry and Science in the Cold War and After.

Chicago: University of Chicago Press.
Montenegro, M. (2006), Revolução dos Corpos Celestes. In Partilha de Cena, Máfia – Federação

Cultural de Coimbra. N.º 0.
Montenegro, M. (2016). A Emergência da Ciência Moderna e a sua Representação no Texto

Dramático. Coimbra: Universidade de Coimbra. Tese de doutoramento em Estudos Artísticos
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Parnell, P. (2002). QED: A Play - Inspired by the Writings of Richard Feynman and “Tuva or Bust!”

by Ralph Leighton. New York: Applause Books / Rowman & Littlefield.
Roberts, A. (2016). The History of Science Fiction (2nd. ed.). Basingstoke e New York: Palgrave

Macmillan.
Shakespeare, W. (2019). Hamlet (G. Cunha, Trad., Intr. e Notas). Lisboa: Relógio d’Água.
Snow, C. P. (1996). As Duas Culturas (M. S. Pereira, Trad.). Lisboa: Presença.
Stoppard, T. (1993). Arcadia. Londres: Faber and Faber.
Stoppard, T. (2019). Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. (J. P. E. Silva, Trad. e Pref.). Vila

Nova de Famalicão: Húmus.

44

«Aquele saber grande que juntou». Literatura e outros saberes

Stoppard, T. (1988). Hapgood, Londres: Faber and Faber.
USAEC - United States Atomic Energy Commission e Oppenheimer, J. R. (1971). In the Matter

of J. Robert Oppenheimer. Boston, MIT- Press.
Vicente, G. (2000). Auto da Feira (L.F. Lindley Cintra, Intr. e Ed. interpretativa). 2.ª ed.. Lisboa:

Dom Quixote.

WEBGRAFIA
Djerassi, C (2004). Calculus: a play in 2 acts. Disponível em http://www.djerassi.com/calculus/

calculusfull.pdf 25/04/2021.
Ferreira, L. (2020). Lista Bibliográfica de “Teatro e Ciência”. Disponível em https://www.uc.pt/

iii/romuloccv/listas_bibliograficas_pdfs/teatroeciencia em 25/04/2021.
Fiolhais, C. (2010). Ciência e teatro em Brecht e Aristófanes. In B. Pereira & M. Várzeas (orgs.),

Retórica e teatro: a palavra em acção (pp. 341-350). Porto: Universidade do Porto. Disponível
em http://hdl.handle.net/10316/40925 em 25/04/2021.
Fiolhais, C. (2015). ‘Estranhas mas irmãs’: revisitando a questão das duas culturas’. Revista

Lusófona de Estudos Culturais = Lusophone Journal of Cultural Studies (pp. 103-111). Vol.
3, n.º 2. Disponível em http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/article/
view/259/162 em 25/04/2021.
Fiolhais, C. (2019). Poesia e Ciência em António Gedeão. In A. J. S. Fitas (ed.), Nova Síntese.

Cultura Científica e Neo-Realismo. Lisboa: Colibri. Disponível em http://dererummundi.
blogspot.com/2019/10/poesia-e-ciencia-em-antonio-gedeao.html em 25/04/2021.
Moura, M. da S. M. (2018). Os Físicos de Friedrich Dürrenmatt: Loucura, Ciência e Responsabilidade

Civil. Polissema, Revista de Letras do ISCAP, Vol. 18, 111- 126. Disponível em https://parc.
ipp.pt/index.php/Polissema/article/view/3200/1091 em 25/04/2021.

A LITERATURA E OUTROS SABERES – O
CASO DA ECONOMIA
GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS
gom@gulbenkian.pt
Centro Nacional de Cultura

Sylvie e Bruno, de Lewis Carroll (1889-93) tem todos os ingredientes conhecidos do seu autor e é protagonizado por duas crianças e pelas suas inesperadas
reflexões. Segundo o prefácio eis o que o anima nesta obra, diz o escritor:
Uma vez que percebamos qual é o verdadeiro objetivo na vida — que não é prazer,
nem conhecimento, nem sequer a fama […] — mas o desenvolvimento do caráter,
a subida a um mais elevado, mais nobre, mais puro estandarte, a construção do
homem perfeito — então, enquanto sentirmos que isso continua, e vai (confiamos) para sempre continuar, a morte não tem para nós nenhum terror; não é uma
sombra, mas uma luz; não é um fim, mas um começo!

Recordamos esta obra, a propósito da relação entre Literatura e Economia invocada no último ensaio de Lord Maynard Keynes no livro, Ensaios em Persuasão
(2018) – “Possibilidades Económicas para os nossos netos”…
Lord Keynes, o maior economista do século XX e um dos grandes génios
de sempre, refletiu sobre a literatura e a economia no referido ensaio sobre
o futuro, no qual chama à colação Lewis Carroll, lembrando o negócio que a
Rainha Branca fez com Alice sobre uma compota, mas também o estranho
entendimento de um Professor e de um Alfaiate relatado em Sylvie e Bruno…
E se falamos dessa relação, devemos começar (antes de tudo) por ler o “Sermão
da Terceira Quarta Feira da Quaresma”, de 1669, do nosso Padre António Vieira
para percebermos a importância do fenómeno económico, no que às letras
escritas diz respeito. Afinal, a economia tem a ver com a “regra da casa” e com
o modo como as necessidades humanas são satisfeitas. Eis por que estamos na
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essência da literatura. E cite-se a passagem de Vieira, em que num subtil jogo
de palavras relaciona a adequação entre a utilidade dos bens e as responsabilidades de cada qual: «Quem fez o que devia devia o que fez e ninguém espera
paga de pagar o que deve. Se servi, se pelejei, se trabalhei, se venci, fiz o que
me devia a mim mesmo; e quem se desempenha de tamanhas dívidas não há
de esperar outra paga». Entre a obrigação e o direito, entre o dever e a paga,
entre o serviço e a responsabilidade, temos a essência do que hoje designamos
como sustentabilidade – que é a palavra tecnocrática para exprimir o que é
natura, enquanto equilíbrio entre a necessidade e o custo.
A economia é exatamente a procura desse equilíbrio – que, mais do que
a riqueza, obriga à criação de valor. E como o que tem mais valor é o que não
tem preço, estamos na essência das Humanidades, da comunicação entre as
pessoas e das Artes como elementos criadores por excelência. Por isso, o Padre
Vieira diz-nos que «quem fez o que devia devia o que fez» – do mesmo modo
que «ninguém espera paga de pagar o que deve» O barroco jogo de palavras
vem exprimir uma ordem simples do que é a capacidade criadora. Pagar o que
cada um deve, fazer o que cada um pode, é, no fundo, representar a vida como
uma relação permanente de cada um com o outro e de todos nas relações que
estabelecem entre si. Voltando a Keynes, este lembrava que Alice não gostava
da compota que a Rainha lhe queria dar. Mas esta descobriu o estratagema
para que a compota fosse recebida, apenas como um valor futuro. De facto,
o pensamento económico comporta sempre consideração sobre o futuro. «O
homem ‘determinado’» – dizia Maynard – «está sempre a tentar garantir uma
imortalidade falsa e ilusória para os seus atos, empurrando o seu interesse
por eles para a frente no tempo» (Keynes, 2018: 262). Eis a chave da narrativa:
ligar o tempo presente e o passado ao futuro – como faz Xerazade nas Mil e
Uma Noites. O que importa para Xerazade é conseguir mais uma noite de vida,
estendendo as possibilidades da existência para além do imediato. E estamos
aí na essência da narrativa e da literatura. Que é a literatura senão a criação de
valor pela compreensão do tempo e da vida? O «homo economicus» de Keynes,
que ele considera ‘determinado’, «não gosta do seu gato, mas dos filhos do seu
gato; bem, na verdade, nem dos filhos do seu gato, mas apenas dos filhos dos
filhos do seu gato, e assim sucessivamente para todo o sempre até ao fim do
reino dos gatos»…
Regressando a Lewis Carroll, para a Rainha «compota não é compota, a
não ser que se trate de um caso de compota amanhã: nunca compota hoje».
Como Alice não gosta de compota, a Rainha oferece dois dinheiros por semana
e compota dia sim, dia não. Portanto, falamos de compota amanhã ou de
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compota ontem, mas nunca de compota hoje. E como hoje não é nem ontem
nem amanhã, nem sim, nem não, hoje é sempre hoje – nunca há compota
hoje. E assim se cria a ficção. Do mesmo modo, como o paradoxo de Zenão,
no romance Sylvie e Bruno, o alfaiate nunca vai receber a dívida do professor
porque o montante da dívida vai sempre duplicar em cada ano – até morrer.
E ele vai esperar, porque vale sempre a pena esperar mais um ano para obter
o dobro do dinheiro. A lógica, a economia e a literatura digladiam-se e têm
sempre um amanhã, como Xerazade e o professor ardentemente desejam,
iludindo o alfaiate e o Sultão… Isabel I de Inglaterra talvez não se tenha apercebido de tudo quando investiu na expedição de Francis Drake da «Corça
Dourada», mas tomou a decisão certa. De facto, cada libra que Drake trouxe
para casa em 1580, transformou-se hoje em 100 mil libras, pelo poder dos
juros compostos. Mas será que o futuro repetirá o passado? O tempo nunca
se repete – e a ilusão do alfaiate, se é a fonte da literatura, vai deparar-se com
mil fatores complexos e aleatórios.
Uma das últimas conferências do filósofo Leslek Kolakowski (1927-2009),
proferida em Varsóvia, intitulou-se significativamente “O nosso alegre Apocalipse
– um sermão para o fim do século” que concluía ironicamente deste modo:
«Não digo que corramos para a destruição. Mas, como em Alice no País das
Maravilhas, temos de nos esforçar muito e correr bastante para permanecer no
mesmo sítio» – isto, depois de verificar que, apesar de todas as inovações, os
automóveis deslocam-se em Londres à mesma velocidade média que as tipoias
do tempo da rainha Vitória… Vão já longe os anos cinquenta do século passado, em que o jovem professor publicou O Homem sem Alternativa, no qual
premonitoriamente afirmava que o marxismo se diluiria como uma metodologia, entre outras, no âmbito das ciências sociais, que a teologia marxista era
apenas uma secularização das doutrinas teológicas medievais e que importava
valorizar a noção de «responsabilidade pessoal», frente aos códigos éticos formalistas. Foi o tempo em que Kolakowski passou a cultivar, em ensaios (Ética
sem Código) e contos (Conversas com o Diabo), a ironia e a dúvida como
métodos de reflexão.
Dirá ainda um dia que os filósofos não semeiam nem colhem, apenas removem a terra, escavam-na, já que mais importante do que a procura ou a posse
da verdade é a criação do espírito de verdade. Por isso, afirmou que as raízes do
cristianismo constituem antídotos contra a pretensão da autorredenção humana
das teorias totalitárias do século XX, já que o Evangelho assenta na finitude e
limitação da humanidade, donde deriva a aposta na diferença, no pluralismo
e na aceitação do mal, como inerentes à condição humana: «Não tenho uma
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teoria, apenas sei que no mundo humano existem o bem e o mal. Neste sentido
não tenho a ver com o que se denomina pós-modernidade». Entendia, assim,
na linha de Blaise Pascal e da sua visão moderna sobre a legitimidade da razão
laica, como fundamental na vida humana a complementaridade entre o mito
e a razão, entre os valores éticos e a racionalidade – dualidade expressa nos
dilemas do nosso tempo: ordem simbólica e ordem tecnológica, fé e razão,
absolutismo e ceticismo. E o certo é que o cético precisa da verdade para não
cair no niilismo e o absolutista da crítica para não cair na cegueira.
Ora, os últimos anos trouxeram-nos a ideia de que a ciência económica tem
muito a ganhar com um maior contacto com a literatura e com as humanidades,
já que as últimas crises, em especial a financeira de 2008 e agora a pandémica,
ensinaram-nos que precisamos mais de economia humana e menos da ilusão,
porque a econometria e a estatística não podem substituir a intuição e o senso
comum. Daí a defesa da estratégia do «equilíbrio», pela qual a dúvida reduz
a tentação prometeica e oferece meios de mediação entre soluções contrárias
ou dilemáticas (como a saúde e a economia)… E a cultura europeia, com a
capacidade de se questionar e de se olhar de fora, merece especial referência
e atenção. O pluralismo assume importância, surgindo a filosofia e a literatura como encruzilhadas de diversas opções míticas ou valores arreigados
nas diferentes tradições. E note-se que ao falar de mitos, estamos a referir a
compreensão dos limites da razão humana e da necessidade de apurarmos o
sentido crítico. A cultura faz-se, pois, de um permanente conflito de valores,
que importa preservar – através do equilíbrio e de um balanceamento de escolhas e convicções. Não poderemos continuar a confundir capacidade criadora
da humanidade com a ilusão de acreditar que o aumento da velocidade da
circulação monetária significa aumentar a riqueza. Daí o «elogio da inconsequência», em que insistia Kolakowski – porque em política, muitas vezes, as
decisões originadas na pura racionalidade ou na perfeição transformam-se na
sua própria negação. As últimas crises demonstraram-no de modo evidente.
Retornando à imaginação literária, lembremo-nos do Chá dos Loucos de
Lewis Carroll, com a Lebre de Março e o Chapeleiro, condenado este a beber
sempre chá porque o seu relógio ficou parado nas seis horas, “post meridium”.
De facto, a loucura era doença profissional dos chapeleiros – pela inalação dos
gases do mercúrio, na fabricação dos chapéus de feltro. E nesse mundo perturbado, encontramos referência à mais assisada das lições de Lógica: «afinal,
podemos dizer “Vejo o que como”, ou de outro modo, “Como o que vejo”!». A
lógica obriga-nos a entender a complexidade e a negação, a presença e a ausência. Por sua vez, a Rainha de Copas revela-se irrascível e intolerável, por não
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ter razão. O decisivo depoimento de Alice demonstra que a Rainha nada pode,
para além do mundo da fantasia, uma vez que a personagem real de Carroll
(a própria Alice) regressou à realidade… E o que é a realidade senão a compreensão da humanidade – que a literatura absolutamente revela e demonstra?
A aparente loucura, que perpassa em todo o sonho, corresponde, afinal, a uma
mistura de paradoxos lógicos, de doenças reais e imaginárias e de referências
a hábitos e costumes britânicos. E assim, ainda hoje, a obra de Lewis Carroll
continua a revelar muitos enigmas, a que a maior parte dos leitores parece continuar indiferente… Eis como sem literatura e sem humanidades uma ciência
social perde a sua força emancipadora… A rainha de copas não vence porque
é ilusória, e a riqueza das nações nunca será riqueza se não tiver capacidade
de criar valor, que estará sempre na capacidade de aprender…
O ritmo a que poderemos alcançar […] o destino da felicidade económica será
definido por quatro elementos: a nossa capacidade de controlar a população, a
nossa resolução de evitar guerras e conflitos internos, a nossa disponibilidade
para confiar à ciência a orientação das questões que são do domínio da ciência, e
a taxa de acumulação fixada pela margem entre a produção e o consumo. Destes
quatro elementos, o último cuidará facilmente de si mesmo, se os três primeiros
forem cumpridos. (Keynes, 2018: 264)

E eis aqui a chave de todos os mistérios. É que apenas a imaginação e a
literatura, por um lado, a inteligência e a capacidade de sermos prudentes a
encarar o futuro, por outro, poderão permitir que um destino de felicidade
não se torne uma realidade vã…
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1. INTRODUÇÃO

Refletir sobre matemática e literatura é uma tentativa de mostrar as possíveis
interfaces entre esses dois modos de discurso. Na teoria comparatista de que nos
valemos, a forma de aplicação da matemática pode se dar como um contrainte
(restrição) estrutural ou como um recurso ficcional. É importante ressaltar que
o comparatismo, aqui, busca unir duas áreas do conhecimento, ou seja, trabalhar a partir da ligação que se estabelece entre a matemática e a literatura em
determinadas obras. Não seria possível, assim, um trabalho unilateral apenas
com a matemática, uma vez que o reconhecimento de regras e estruturas da
linguagem é indispensável para a construção desse pensamento. Não haveria
como entender o sistema sem um conhecimento de ambos os campos discutidos. Entretanto, na ligação matemática-literatura aqui proposta, quanto mais
se conhece a matemática, maior é o estabelecimento de relações, discussões e
possibilidades para as obras. O que não impede a existência de outros caminhos
de leitura, que não exijam conhecimento algum da matemática e que sigam
distintas perspectivas de abordagem.
Um exemplo interessante da aplicação direta de conceitos e estruturas
matemáticas pode ser encontrado no ano de 1884, com a publicação do livro
Planolândia: um romance em muitas dimensões (Flatland, 2009), de Edwin
Abbot, que é citado em um importante livro para Borges, intitulado Matemática
1. Do livro Fux, J. (2016). Literatura e Matemática: Jorge Luis Borges, Georges Perec e OULIPO.
São Paulo: Perspectiva.
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e imaginação (Kasner & Newman, 1976: 129). Abbott, trabalhando com formas
geométricas e lugares estranhos, de uma, duas, três e até quatro dimensões,
introduziu aspectos relacionados aos conceitos da relatividade e do hiperespaço.
Planolândia é uma mistura de matemática e geometria, uma paródia social
repleta de humor e sarcasmo, que nos leva a uma viagem a diferentes mundos
– em diferentes dimensões físicas – e nos dá, no fim, uma visão variada do
espaço e de suas limitações. O livro se ambienta, basicamente, num universo
bidimensional. Esse espaço, porém, apresenta certas incompatibilidades, como
a presença do “olho”. O axioma inicial que pode ser identificado nessa obra é a
construção de um ambiente consistente, dadas as limitações impostas. Quando
narra a existência da Pontolândia (o mundo seria um ponto sem dimensão) e
da Linhalândia (o mundo seria uma linha, unidimensional), o autor tem que
se desdobrar para tentar explicar as conexões e inter-relações presentes nesse
novo espaço, construído através de um contrainte dimensional, que é um dos
elementos constituintes do OULIPO.
2. OULIPO E ITALO CALVINO

Do encontro entre Noël Arnaud, Jacques Bens, Claude Berge, Jacques Duchateau,
Latis, Jean Lescure, François Le Lionnais, Raymond Queneau e Albert-Marie
Schmidt, nasceu o OULIPO, grupo que se fundamentou, inicialmente, na
possibilidade de incorporação de estruturas matemáticas em trabalhos literários através de métodos restritivos, os chamados contraintes. Nas palavras de
Raymond Queneau (OULIPO, 1981), OULIPO significa OUvroir,2 já que pretende trabalhar, LIttérature, pois diz respeito à literatura, e POtentielle, devido
à sua potencialidade. Segundo Jacques Bens, outro membro do OULIPO, a
potencialidade é um trabalho que não é limitado somente pelas aparências,
mas que contém segredos a explorar, pois há um fator combinatório entre
as várias formas de leitura (OULIPO, 1981). Italo Calvino, em seu livro Seis
propostas para o próximo milênio, diz que mesmo pertencendo ao OULIPO
e conhecendo Georges Perec, não foi capaz de desvendar todos os mistérios
e truques utilizados pelo escritor francês em A vida modo de usar (Calvino,
1990ª: 86). O grande poema Cent mille milliards de poèmes, de Queneau, possui diversas e potenciais formas combinatórias de leitura – na verdade, existem 1014 possibilidades de leitura do poema – e, ainda que seja considerado
2. Significa, primeiramente, oficina. As invenções e descobertas do OULIPO pretendem auxiliar
a todos aqueles que desejem usá-las.
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o primeiro trabalho “acordado” de literatura potencial, não seria o primeiro
trabalho “consciente” (Fux & Moreira, 2008).3
O OULIPO trabalha com estruturas bem definidas e acordadas anteriormente. Para compor um texto, utilizam certos contraintes, que têm como
objetivo, segundo os oulipianos, ajudar no desenvolvimento de seu trabalho.
Nas palavras de Queneau:
Uma outra idéia muitíssimo falsa que mesmo assim circula atualmente é a
equivalência que se estabelece entre inspiração, exploração do subconsciente
e libertação; entre acaso, automatismo e liberdade. Ora, essa inspiração que
consiste em obedecer cegamente a qualquer impulso é na realidade uma escravidão. O clássico que escreve a sua tragédia observando um certo número de
regras que conhece é mais livre que o poeta que escreve aquilo que lhe passa
pela cabeça e é escravo de outras regras que ignora (apud Calvino, 1993: 261).
Calvino, que também é membro do OULIPO,4 discute ainda a respeito da
presença de elementos combinatórios, de um possível hipertexto:
A estrutura é liberdade, produz o texto e ao mesmo tempo a possibilidade de
todos os textos virtuais que podem substituí-lo. Esta é a novidade que se encontra na idéia da multiplicidade “potencial” implícita na proposta da literatura que
venha a nascer das limitações que ela mesma escolhe e se impõe. Convém dizer
que no método do “OULIPO” é a qualidade dessas regras, sua engenhosidade e
elegância que conta em primeiro lugar. [...] Em suma, trata-se de opor uma limitação escolhida voluntariamente às limitações sofridas impostas pelo ambiente
(linguísticas, culturais, etc.). Cada exemplo de texto construído segundo regras
precisas abre a multiplicidade “potencial” de todos os textos virtualmente passíveis de escrita segundo aquelas regras e de todas as leituras virtuais desses textos
(Calvino, 1993: 270).
3. É considerado “acordado”, pois na época de sua produção ainda não existia o OULIPO.
Entretanto, não é o primeiro “consciente”, já que se admite que outros escritores, em outras
épocas, podem ter trabalhado conceitos semelhantes conscientemente, como pretendemos
demonstrar em relação ao trabalho de Jorge Luis Borges. Cent mille milliards de poèmes utiliza
a literatura combinatória, que transfere para o domínio das palavras, conceitos presentes em
diferentes áreas da matemática.
4. Dizemos «é membro» porque, segundo as regras do OULIPO, não há como os participantes
saírem do grupo, de forma que mesmo depois de mortos eles continuam membros. É interessante
observar ainda que cada ano corresponde a cem anos oulipianos, de modo que os encontros do
OULIPO já duram 49 séculos oulipianos...
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Calvino entra oficialmente no OULIPO em 1973 e produz alguns livros utilizando contraintes de maneira declarada. Porém, mesmo antes de sua entrada,
ele já produzia na mesma linha que o OULIPO: era um «plagiador por antecipação». Se um viajante numa noite de inverno (Calvino, 1999a) é um hiper-romance (utilizando o conceito de hipertexto ou hiper-romance discutido pelo
próprio Calvino, forma pela qual ele chamou A vida modo de usar, de Perec)
que constrói sua narrativa seguindo um modelo previamente determinado, um
algoritmo que o próprio Calvino apresenta nas obras conjuntas do OULIPO
(OULIPO, 1973). Neste artigo, Calvino mostra como construirá seu livro, as
relações a serem estabelecidas entre os personagens de cada capítulo e apresenta a estrutura geral do livro exatamente como um algoritmo – que lembra o
organograma de Perec em L’augmentation (2001b). Já em O castelo dos destinos
cruzados (Calvino, 1994), o escritor italiano constrói uma máquina narrativa
literária segundo os moldes do OULIPO: «a idéia de utilizar o tarô como uma
máquina narrativa combinatória me veio de Paolo Fabbri [...] o significado de
cada carta depende de como ela se coloca em relação às outras cartas que a
precedem e as que a precedem; partindo dessa idéia, procedi de maneira autônoma segundo as exigências do meu texto» (apud OULIPO, 1981: 383-384).
Calvino também «compartilhava com o OULIPO muitas idéias e predileções:
a importância dos contraintes nas obras literárias, a aplicação meticulosa de
regras de jogos estritos, o retorno aos procedimentos combinatórios, a criação
de novas obras utilizando materiais já existentes» (apud OULIPO, 1981: 384).
Em As cosmicômicas (Calvino, 1992), o nome do personagem principal do
livro é um palíndromo, Qfwfq. Há também outras referências de personagens
que utilizam o mesmo contrainte (Pfwfp). Qfwfq se apresenta em várias épocas, em vários lugares e sob várias formas (ou não-formas) (Fux & Moreira,
2010). A partir de conjecturas e leis físicas, o personagem recorda momentos
marcantes de sua evolução juntamente com as dos universos (difícil nomear,
já que ele “brinca” de construir universos com suas partículas formadoras).
Assim escreve Jacques Joeut,5 em Europe, sobre esse e outros livros de Calvino:
Qfwfq é um bom exemplo da invenção axiomática de Calvino. Um personagem
interessante, um personagem revelador será um personagem forçado, no sentido
em que o contrainte que se exerce sobre ele parece, à primeira vista, uma deficiência, uma limitação de possibilidades, mas paradoxalmente se revela fecundo
de, pela energia necessária, compensar a sua deficiência ele mesmo. É a criança
5. Membro do OULIPO, de acordo com o oulipo.net.
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num mundo adulto em A trilha dos ninhos de aranha, e as duas meias porções
do Visconde partido ao meio, a inexistência mesmo do Cavaleiro inexistente ou a
limitação voluntária em nível territorial do Barão nas árvores. Acontece que esses
personagens impedidos são reveladores das causas de todo impedimento ou de
toda tragédia. O Visconde (na sua parte boa) se recorda de sua antiga condição,
diz: “Eu era inteiro, eu não compreendia” (Jouet, 1997, p.815).

Os três principais livros explicitamente oulipianos de Calvino são As cidades invisíveis (Calvino,1990b), O castelo dos destinos cruzados (Calvino, 1994)
e Se um viajante numa noite de inverno (Calvino, 1999a). Em As cidades invisíveis, o contrainte está na construção dos capítulos e nas relações entre eles.
Já nos outros dois livros, esses contraintes são melhor desenvolvidos. Como
já indicamos anteriormente, é possível considerar Se um viajante numa noite
de inverno como um hiper-romance que se constrói seguindo um modelo
previamente determinado, como um algoritmo. Na Bibliotèque oulipienne no
20, Calvino apresenta um texto em que mostra como construirá seu livro – a
estrutura geral da obra, as relações entre os personagens de cada capítulo e a
posição do leitor e do autor.
Em “Prose et anticombinatoire”, texto publicado no Atlas de littérature
potentielle, Calvino reflete sobre o limite da utilização da combinatória na literatura, sendo esta algumas vezes auxiliada pelos computadores. A utilização
dos computadores, segundo Calvino, ajuda em situações nas quais as estruturas escolhidas pelo autor têm número restrito, mas as realizações possíveis
são combinatoriamente exponenciais, apenas sendo passíveis de execução
por um computador. Já quando o computador seleciona algumas realizações
compatíveis com certos contraintes, essa ferramenta assume um caráter anticombinatório (OULIPO, 1981). Calvino discorre sobre um exemplo em que
a utilização da combinatória fornece uma solução estúpida para seu enigma
policial, e, devido à isso, conclui que o computador não irá substituir o ato
criador e o artista, e sim libertá-lo dessa sua servidão.
A questão da combinatória é também referencial nas discussões do OULIPO.
Para Raymond Queneau, a literatura é combinatória, o que o leva a reclamar,
em 1964, da falta de maquinário sofisticado para se trabalhar essa combinatória. A potencialidade, nessa perspectiva, é incerteza, mas não falta de precisão:
sabe-se perfeitamente bem o que pode acontecer, mas não se sabe quando. O
grande exemplo dessa posição é o poema combinatório de Queneau ao qual
nos referimos anteriormente. Nessa mesma época, Queneau já começa a utilizar procedimentos experimentais com computadores, e hoje as tecnologias
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informáticas tem propiciado novas visões e novos argumentos para o trabalho
sob a perspectiva oulipiana (Fux & Moreira, 2010).
Inicialmente, o OULIPO não dispunha de tantos recursos tecnológicos
como os que verificamos na atualidade. Ao longo da história, muito outros pensadores trabalharam com matemática sem tais recursos: Pitágoras considerava
os números como a essência das coisas; Platão afirmava que a Geometria é a
fundação do conhecimento; Leonardo da Vinci dizia que a estética está profundamente relacionada à matemática através do segmento áureo; Descartes,
Pascal e D’Alembert trabalharam com matemática, além de escrever inúmeras
obras e livros; Schopenhauer sugere a similaridade entre poesia e matemática;
Lewis Carroll argumenta que a aplicação consciente dos conceitos matemáticos
na literatura torna os escritos mais interessantes; Ezra Pound diz que a «poesia
é um tipo de inspiração matemática»; e Paul Valéry fala que a matemática é o
modelo de atos da mente.
3. JACQUES ROUBAUD

Matemático profissional, escritor e poeta, Jacques Roubaud entrou no OULIPO
em 1966, convidado por Raymond Queneau. Nos encontros mensais do OULIPO,
que ainda acontecem no auditório principal da Biblioteca Nacional (BNF) e
nos quais os membros apresentam textos, livros e notas utilizando o contrainte
proposto, Roubaud sempre participa compondo algo de consistência e coerência
matemática. Além de trabalhar com o contrainte proposto (que, atualmente,
não tem sempre uma ligação com a matemática), ele utiliza na construção de
seus textos conceitos presentes, por exemplo, no campo da álgebra.
Em seu livro Mathématique:, Roubaud discute um desejo que pode ser
estendido aos outros oulipianos matemáticos: uma paixão pela literatura, um
desejo de escrever textos literários e o amor pela matemática e pelo sistema
lógico, campos inicialmente contraditórios ou, pelo menos, longínquos. No
começo, Roubaud junta matemática e poesia mas passa, com sua entrada no
OULIPO, a relacionar a matemática também com a prosa: «Eu me dizia: serei
matemático, da mesma maneira que me tinha dito: serei poeta (sabia que não
o era; ainda não, eu desejava me tornar); e eu o seria tão simplesmente pois o
desejava. Era uma ideia sublime. Ela me iluminou durante todo o verão. Bem
de longe» (Roubaud, 1997: 25).
Nos primórdios do OULIPO e utilizando todo seu conhecimento matemático, escreve o artigo “La mathématique dans la méthode de Raymond
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Queneau”, onde apresenta, como num sistema axiomático, algumas proposições,
conjecturas e axiomas em relação ao modelo criado por Queneau quando este
fez referência aos axiomas de Euclides.
Jacques Roubaud utilizou verdadeiramente a matemática em seus trabalhos. Seu livro La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador (Roubaud, 2009) é a
história de uma princesa, cujo nome faz referência à tribo indiana Hopi, e seus
tios Eleonor, Aligoté, Babylas e Imogène, que passam o tempo fazendo complôs uns contra os outros. As mulheres, ao mesmo tempo, compotam6, já que
nunca estão presentes nos complôs dos homens. A princesa tem um labrador e
fala uma espécie de francês que utiliza o contrainte Ulcérations, inventado por
Perec, que consiste em recorrer somente às onze letras mais utilizadas na língua
francesa: E S A R T I N U L O C. O texto é construído todo de acordo com um
grupo algébrico de quatro elementos e uma relação comploter. Logo temos, por
exemplo, quatro reis, quatro rainhas e as relações associativas e comutativas
A*B = B*A e A*(B*C) = (A*B)*C. O livro conta com 153 parágrafos, o que
corresponde à soma dos 17 primeiros números naturais (em referência ao livro
de Queneau, Le Chiendent, que foi composto por 91 itens que representam a
soma dos 13 primeiros números naturais) e pode ser lido também como uma
história de álgebra que propõe 79 questões a serem respondidas. Assim é a
regra de Saint Benoit a respeito dos complôs:
Sejam três reis entre quatro: o primeiro rei, o segundo rei, o terceiro rei. O primeiro
rei é não importa qual rei, o segundo rei é não importa qual rei (“o segundo rei
pode ser o mesmo que o primeiro”, interrompeu Eleonor, “claro”, disse Uther), o
terceiro rei é não importa qual rei. Então, o rei contra quem faz complô o primeiro
rei quando ele visita o rei contra quem faz complô o segundo rei quando ele visita
ao terceiro deve ser o mesmo rei precisamente contra quem faz complô o rei contra quem faz complô o primeiro rei quando visita o segundo, quando ele visita o
terceiro. O.K., disse Uther, mas não é tudo. Quando um rei visitará um outro rei,
eles farão complô sempre contra o mesmo rei. E se dois reis distintos visitam a
um mesmo terceiro, o primeiro não fará complô jamais contra o mesmo rei que
o segundo. Contra todo rei, enfim, farão complô ao menos uma vez ao ano na
sala de cada um dos reis. Eu disse (disse Uther) O.K.? O.K., disse Uther e morreu
(apud OULIPO, 1987: 23).

6. Do verbo em francês, comploter, que é fazer complôs, e compotent, que brinca com o fato de
fazer o doce em compota.
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Dessa forma, Roubaud constrói o livro e, como numa construção matemática, explica detalhadamente as regras de complôs a fim de tentar evitar
contradições e problemas internos ao sistema. Em “Indications sur ce que dit
le conte” (OULIPO, 1987: 28), Jacques Roubaud oferece mais regras e explicações, transpondo alguns conceitos da Álgebra para a ficção literária. Ele utiliza
conceitos algébricos e aritméticos para compor seus livros: nos poemas, utiliza
os números como novas formas de métrica; nas prosas, escreve sobre a matemática utilizando os próprios conceitos matemáticos para criar seus textos.
Seu livro Trente et un au cube (1973), uma de suas obras mais líricas, é
composto por 31 poemas, cada um com 31 versos de 31 sílabas cada (313), e
trata-se de um longo canto de amor. Além de ser um número primo, o 31 é o
número de sílabas do tanka, uma das mais antigas formas poéticas japonesas.
Praticado por muitos escritores desde a Idade Média, é tão popular quanto os
sonetos, e seu nome em japonês significa poema.
Um contrainte criado por ele e que leva seu nome, Princípio de Roubaud,
foi bastante utilizado por Perec e Borges na concepção de seus textos. Neste
recurso, um texto escrito seguindo um contrainte fala sobre esse contrainte,
como por exemplo, La disparition (Perec, 1969a), que é um livro que narra um
desaparecimento e ele próprio utiliza em sua elaboração o desaparecimento
da letra.
Em Écrire l’énigme (2007), há um texto de Christophe Reig (“Jacques
Roubaud. Énigmes du Roman / Romans à Énigmes”) que trabalha a escrita
com restrições, sobretudo na obra de Jacques Roubaud. Sempre com o objetivo
de aplicar a matemática mais avançada em sua literatura, Roubaud escreve três
livros que podem ser chamados de Le cycle d’Hortense: La belle Hortense (1996),
L’enlèvement d’Hortense (1987) e L’exil d’Hortense (1990). Assim escreve Reig:
No seu mais recente livro sobre o enigma, Eleanor Cook, após ter remarcado o
hibridismo e a ambivalência de figuras e representações mitológicas que simbolizam
o enigma, alcança sua demonstração indicando as potencialidades disso em termos
de quebra e redistribuição das fronteiras pré-existentes. Romances sob contraintes
e múltiplas facetas – autobiografia do mundo (Stein), mas, sobretudo, romances
que misturam enquetes policiais e peripécias sentimentais, o ciclo de Hortense
figura como um enigma escritural no itinerário do escritor Jacques Roubaud da
mesma forma que um logogrifo para o leitor que, de acordo com a sua etimologia,
segue sua linha (Reig, 2007: 187).
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De acordo com a citação acima, podemos perceber que, primeiramente, o
enigma pode ser visto como uma forma de contrainte e, assim, possibilitar uma
quebra e uma redistribuição das fronteiras pré-existentes, ou seja, a proposta
de escrever sob contrainte permite aumentar os limites da recepção do texto.
Roubaud, além de utilizar contraintes com esse intuito, ainda trabalha com
recursos policiais, poema, prosa e outros enigmas em seu ciclo de Hortense.
Tenta criar uma ligação entre o contrainte explícito presente num poema e a
prosa vinculada a contraintes matemáticos, proposta oulipiana. Assim, escreve
sobre os enigmas e o trabalho de descoberta: «Entre as coisas que eu tinha
incorporado em minhas Hortenses, tendo quase como certo que elas não seriam
reveladas, restam ainda enigmas a decifrar» (apud Reig, 2007: 198).
Esse ciclo de Roubaud pode ser considerado, também, um puzzle literário
que mescla referências literárias explícitas e não explícitas, labirintos de nomes,
utilização de sextines, do segmento áureo e da sequência de Fibonacci, onde
encontramos então o Roubaud matemático e membro do OULIPO.
4. BORGES E PEREC

No artigo “Georges Perec et les mathématiques”, Bernard Magné (1999) apresenta Perec como um jovem que não gostava muito de matemática, mas que
era bastante interessado e intrigado pelos grandes e também simples problemas da matemática. A matemática utilizada por Perec em seus trabalhos não
era a mesma utilizada por Jacques Roubaud e por Raymond Queneau, já que
Perec utilizou, sobretudo, três regras matemáticas e – como em quase todos
os aspectos de sua obra – tentou esgotar suas possibilidades.
Perec constrói uma aritmética original, com seus próprios valores e seus
próprios símbolos, sem referência à numerologia clássica e, assim como a
gematria está presente na Cabala, desenvolveu uma geometria fantasmatique
que repousa sobre algumas figuras, pouco numerosas, mas muitas vezes recorrentes, que determinam as estruturas formais de seu texto (Magné, 1999: 75).
Essas estruturas recorrentes são, essencialmente, o carré e as “simetrias bilaterais”. O carré pode ser visto como um tabuleiro clássico de xadrez (8 x 8), um
outro tabuleiro presente em A vida modo de usar (de tamanho 10 x 10), ou
ainda um de 9 x 9 presente no Deux cent quarente-trois cartes postales (Perec,
1999). Já a simetria bilateral pode ser vista por meio do jogo de palíndromos,
da utilização das letras W e X e de suas devidas representações geométricas e
da combinatória, presentes, por exemplo, em Alphabets (Perec, 2001c).
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Utilizando um conceito matemático, podemos chamar essa tentativa de
esgotamento de «método da exaustão» (um método de cálculo). No prefácio
de Romans et Récits, Bernard Magné escreve:
Os contraintes da A vida modo de usar são remarcáveis não somente pelo seu
número, mas também pela sua novidade no campo literário: dos três processos
formais aos enunciados esperados, um somente tem uma ascendência retórica: a
pseudo-quenine, transformação graças a Raymond Queneau e depois a Jacques
Roubaud, de uma forma poética medieval, a sextina do trovador Arnaut Daniel.
A poligrafia do cavalo vem, como seu nome indica, do xadrez, e o bicarré latino
da combinatória matemática. Perec não inventa, propriamente, os principais contraintes de A vida modo de usar, mas os toma emprestados fora da herança literária
tradicional (apud Perec, 2002: 20).

Segundo a definição do termo, exaustão é a ação de esgotar todas as possibilidades de uma questão. Já em matemática, exaustão é uma maneira de
provar que duas grandezas são iguais. Apesar do conceito matemático, Perec
(1993) utilizou esse conceito num contexto vulgar de exaustão, principalmente
nos livros Espèces d’espaces (2000), Théâtre I. La poche parmentier précédé de
L’augmentation (2001a), Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (2003), Cantatrix
Sopranica L. et autres récits scientifiques (1991) e A vida modo de usar (1989).
A aproximação entre a matemática de Perec e a verdadeira matemática é
claramente simplista, já que Perec era um amador na área. Sua utilização por
Perec se deve ao amor que ele nutria por jogos e contraintes e, logicamente,
por sua vinculação ao grupo OULIPO. A estrutura bicarré latino utilizada em
A vida modo de usar, por exemplo, foi dada à Perec por Claude Berge, matemático membro do OULIPO: «Em 1967, durante uma sessão do OULIPO, tive
a oportunidade de conversar com Georges Perec sobre o projeto que realizou
com o título de Carrés Latinos, um primeiro rascunho do que se tornaria A
vida modo de usar» (apud Magné, 2002: 643).
De maneira geral, a utilização matemática de Perec resulta sempre de
uma colaboração. Em seu livro La disparition, Perec pediu a Jacques Roubaud
que escrevesse um texto lipogramático, e em A vida modo de usar extraiu um
pedaço da tese de Roubaud:
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Aos Matemáticos:
A noção aqui, quem a descobriu, quem a deu? Gauss ou Galois? Nós nunca saberemos. Hoje todos conhecem isso. Portanto, dizemos que no fim da noite, antes de
sua morte, Galois7 gravou sobre seu leito uma longa cadeia à sua maneira. Assim:
aa-1 = bb-1= cc-1 = dd-1= ff-1= gg-1 = hh-1= ii-1= jj-1 = kk-1= ll-1= mm-1 =
nn-1= oo-1= pp-1 = rr-1= ss-1= tt-1 = uu-1= vv-1= ww-1 = xx-1= yy-1= zz-1
(Perec, 2002a: 351).
Se f Ǻ Hom (ν ,μ) (resp. G Hom ( ξ,ν)) é um morfismo homogêneo tal que o
degrau é a matriz α (resp.β), f о g homogênea e seu degrau é a matriz produto α
β (Perec, 2002a: 662).

Os personagens que trabalham com matemática em A vida modo de usar
– Mortimer Smautf, Carel Van Loorens, Abel Speiss – são, como quase todos
os personagens do livro, obsessivos. Smautf passa sua vida calculando exaustivamente fatoriais em busca do infinito; Loorens exerce várias atividades, de
cirurgião à geômetra, ensinando também matemática em Halle e astronomia
em Barcelona; Speiss preenche seus dias resolvendo problemas diversos da
lógica e da matemática com grande facilidade (Perec, 1989b). Perec, ele mesmo,
tinha a obsessão declarada «de preencher um corredor da biblioteca nacional,
de utilizar todas as palavras da língua francesa, de escrever tudo que é possível
a um homem de hoje escrever» (Magné, 2002: 12).
Em matemática, o conceito de indução matemática visa demonstrar que
uma propriedade é válida para todos os números naturais. Para essa demonstração são necessários dois passos:
a) que a propriedade satisfaça, para o termo 0 ou para o primeiro termo
de uma série ou progressão;
b) se essa propriedade é válida para um número inteiro n, então ela deve
ser satisfeita para o seu sucessor, ou seja, n + 1.
Uma vez satisfeitos os passos a e b, podemos concluir que a propriedade
é válida para todos os elementos do conjunto em questão.
O aspecto enciclopédico na obra de Perec pode ser comparado ao aspecto
indutivo e esgotante da matemática. Perec queria utilizar todas as palavras e
possibilidades da língua francesa, além da potencialidade e do processo de
criação formalista da matemática. Os formalistas, na área da matemática, são
7. Nesta citação há uma referência a história de Galois, algebrista que foi morto num duelo, ainda
jovem, e que escreveu todo seu conhecimento matemático preso e antes de morrer.
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aqueles que acreditam que a matemática não existe anteriormente (a priori),
que podemos criar regras lógicas e, em seguida, utilizá-las8. Essa lógica está
para a matemática assim como as palavras estão para Perec. O processo de
indução matemática visa demonstrar a validade de uma propriedade para
todos os números naturais, assim como a obra de Perec visa esgotar todas as
possibilidades da literatura.
Perec tinha também uma obsessão pelos números, sendo considerado,
além de um manipulador de palavras e letras, um manipulador também de
números e cifras (Perec, 2002a). Em Je me souviens escreve: «Eu me recordo
da teoria matemática da transitividade. Eu me recordo que todos os números
cuja soma de seus elementos dão um total de nove são divisíveis por nove (às
vezes, eu passava as tardes a verificar)» (Perec, 1978b: 285). E também em suas
palavras, em 53 jours: «As nove maneiras onde o número 53 faz parte de uma
sequência de Fibonacci. Os Holandeses dizem que todo número pode ser a
soma de seus K primos (Conjectura de Goldbach)» (apud Magné,1999: 65).
A observação feita por Perec em Je me souviens é incompleta do ponto
de vista matemático. De fato, todo número cuja soma de seus termos dá um
total de 9 é divisível por 9, mas há números como o 99, que é divisível por 9 e
cuja soma dos elementos não é 9, e sim 18. O mais correto seria dizer que são
múltiplos de 9 e não que dão um total de 9.
Em matemática há um campo de estudos chamado Teoria dos Números,
que trabalha com as propriedades dos números inteiros e no qual há muitos
problemas em aberto. Denominamos número primo, por exemplo, aquele que
tem apenas 2 divisores; o 1 e ele mesmo. Já um número composto é um número
formado pela multiplicação de outros números não nulos. O número 12 é um
número composto, já que é formado pela multiplicação de 12 = 2×6 (o 12 pode
ser dividido: 1, 2, 3, 4, 6, 12, o que não o deixa na categoria de primo). Já o 11
é um número primo pois seus únicos divisores são o 1 e o 11. Os primeiros
números primos inferiores a 100 são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97.
A conjectura de Goldbach, à qual se refere Perec, diz que todo número
inteiro par superior a 2 pode ser escrito pela soma de dois números primos.
Este é um dos mais antigos problemas presente na Teoria dos Números, para
o qual ainda não houve demonstração. Por exemplo:
8. Na matemática, por outro lado, existem também os Construtivistas, que acreditam que a
matemática é para ser descoberta, aspecto sobre o qual trabalharemos posteriormente com
relação à obra de Borges.
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4=2+2
6=3+3
8=3+5
10 = 3 + 7 = 5 + 5
12 = 5 + 7
14 = 3 + 11 = 7 + 7
Em Perec, lipogramas, palíndromos e os contraintes do jogo de xadrez
podem ser representados como de natureza matemática. Segundo Christelle
Reggiani, «estamos então face a uma concepção instrumental da relação entre
matemática e invenção literária: a matemática será retida pela atitude oulipiana
em razão do seu caráter formal, evidentemente interessante para uma literatura
que se escreve essencialmente em torno de estruturas» (Reggiani, 1997: 58).
Perec, assim como os oulipianos, utiliza a matemática de forma estrutural. Já Borges aplicou diferentes conceitos matemáticos para criar suas ficções,
que se «deleita na teoria moderna de conjuntos e lê textos matemáticos para
aprender mais» (Hayles, 1984: 25). Os conceitos mais importantes presentes
em sua obra, que objetivam criar uma ligação entre matemática e literatura, são
a Cabala, os paradoxos autorreferentes e a análise matemática. Assim escreve
Hayles sobre a utilização dos paradoxos autorreferentes na obra de Borges, seu
intuito e a desestruturação, desconstrução e incerteza por eles ocasionados:
O que fascina Borges é a perspectiva de um conjunto que contém a si mesmo, um
conjunto que contém e está contido em sua parte. Tais paradoxos são implícitos em
muitas representações de modelos de campo, porque a representação é ao mesmo
tempo do todo, no sentido em que traz as imagens do campo, e da parte, no sentido
de que ele está contido dentro de tudo que figura. Este paradoxo, central nas ficções
de Borges, é explorado através dos conjuntos infinitos e dos números transfinitos
de Cantor presentes na sua teoria dos conjuntos. O pressuposto de Borges é que
o universo newtoniano deve desintegrar-se quando confrontado com antinomias
a que esta teoria deu origem. Mas ele não quer uma nova realidade também. Ao
contrário, ele contrapõe a perda da “nova certeza”, com as velhas certezas, para
tornar tudo incerto (Hayles, 1984: 27).

Os livros Unthinking thinking: Jorge Luis Borges, mathematics, and the new
Physics, de Floyd Merrell (1991), The unimaginable mathematics of Borges’ Library
of Babel, de William Goldbloom Bloch (2008), e Borges y la matemática, de
Guillermo Martínez (2003), mostram muitos desses conceitos; porém, além
dos por eles apresentados, discutiremos aqui outros, ainda inéditos.
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Borges não tinha muitos conhecimentos técnicos em matemática mas,
mesmo assim, aplicou-os exaustivamente em sua ficção. Num primeiro momento,
conforme Corry, percebe-se «um conhecimento muito limitado e superficial
das ideias científicas, e uma produção literária da mais alta qualidade» (Corry,
2003: 9). A utilização da matemática parece estar, nesse momento, em sua fascinação pela beleza das ideias abstratas:
A marginalidade em relação às questões que Borges menciona em sua análise é
ainda mais verdadeira com o exemplo da “demonstração euclidiana da infinitude
dos números primos”, que só aparece em uma nota de pé de página, ocupando não
mais do que oito breves linhas. Isso sim, ninguém que a conheça, poderá negar que
de fato essa demonstração é realmente “bela”, como descrito por Borges. Entretanto,
a inclinação de Borges para apreciar o valor estético de ideias abstratas é refletida
aqui de maneira similar ao que poderia ser refletido pela beleza de um poema, ou
de uma peça musical ou um argumento filosófico ou, como neste caso, de uma
dedução matemática. Mas dada sua limitada competência técnica em assuntos
matemáticos, deve-se limitar, azar o dele, a demonstrações relativamente simples
como esta (Corry, 2003: 13).

Por outra via, o uso da matemática por Borges serve para mostrar a potencialidade de suas obras, conforme análise de Italo Calvino em Por que ler os clássicos, o que nos permite a aproximação de Borges com os trabalhos oulipianos:
O que mais me interessa anotar aqui é que nasce com Borges uma literatura elevada
ao quadrado e ao mesmo tempo uma literatura como extração da raiz quadrada de
si mesma: uma “literatura potencial”, para usar um termo que será desenvolvido
mais tarde na França, mas cujos prenúncios podem ser encontrados em Ficciones,
nos estímulos e formas daquelas que poderiam ter sido as obras de um hipotético
Herbert Quain (Calvino, 1993: 248-249).

De acordo com Calvino, o mundo para Borges é construído e governado
pelo intelecto, ideia esta que está na contracorrente do curso principal da literatura do século XX, que tende para o sentido da exploração do inconsciente,
do acúmulo magmático da existência na linguagem. Escritor breve, Borges
inventa em si um narrador e apresenta toda a literatura como já escrita por
um outro hipotético autor desconhecido. Em suas obras, a fim de simplificar
a estrutura psicanalítica do ser e dar novas potencialidades à leitura, o escritor
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argentino introduz os conceitos matemáticos. No conto “O Aleph” podemos,
por exemplo, observar claramente o conceito matemático de infinito de Cantor:
Duas observações quero acrescentar: uma, sobre a natureza do Aleph; outra, sobre
seu nome. Este, como se sabe, é o da primeira letra do alfabeto da língua sagrada.
Sua aplicação ao cerne de minha história não parece casual. Para a Cabala, essa
letra significa o Ein Soph, a ilimitada e pura divindade; também se disse que tem
a forma de um homem que assinala o céu e a terra, para indicar que o mundo
inferior é o espelho e o mapa do superior; para o Mengenlehre, é o símbolo dos
números transfinitos, nos quais o todo não é maior que qualquer das partes
(Borges, 1998i: 695).

Até 1870, os matemáticos pensavam que havia somente um infinito. Quando
Cantor começa seu trabalho, descobre que havia diferentes classes de infinitos,
ou seja, existiam alguns infinitos “maiores”9 que os outros. A referência que
Borges faz é relativa aos números transfinitos, a partir dos quais o todo não
é maior que as partes, contrariando o postulado aristotélico segundo o qual
o todo deve ser maior que qualquer uma de suas partes. O Mengenlehre é a
denominação em alemão da teoria dos conjuntos (Martínez, 2003: 16).
Para entender esse conceito, pensemos no conjunto dos números naturais10.
Por certo, verificamos a sua infinidade por não conseguirmos achar o maior dos
números naturais. A prova é simples, basta conjecturar a existência do maior
dos números naturais e chamá-lo de M, por exemplo. Se adicionarmos a M o
1, teríamos o M+1, que é maior que o M e ainda é um número pertencente ao
conjunto dos números naturais, logo, por contradição11, há um número maior
que o maior número. Logo, não há maior número natural, o que leva à infinitude
desse conjunto. Tomemos agora um subconjunto dos números naturais definido
somente pelos números pares. Podemos fazer uma relação entre o conjunto
dos números naturais e seu subconjunto dos números pares, relacionando um
elemento de cada conjunto e assim por diante. Por exemplo, relacionamos o 1
com o 2, o 2 com o 4, o 3 com o 6, e assim por diante. Assim, para Cantor, há

9. No jargão matemático, esse fato é chamado cardinalidade.
10. São os números inteiros positivos {1, 2, 3, …}.
11. Pode-se usar aqui também o Princípio do Terceiro Excluído, ou seja, um terceiro valor de
“verdade” não existe: ou a afirmação é verdadeira ou é falsa. Como no caso conjecturamos a
existência do maior número natural e isso nos levou à uma contradição, nossa hipótese estava
errada, levando à conclusão de que não existe o maior natural.
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tantos números pares quanto números naturais. Verificamos que essa relação
é infinita e, por isso, demonstramos que a quantidade de elementos presentes
nos conjuntos é a mesma, ou seja, o todo não é maior que uma das partes.
Nos contos “A biblioteca de Babel” (1998d) e “O livro de areia” (1999d),
Borges novamente fará referências ao infinito, dessa vez a partir dos números
racionais12. A grande importância de se trabalhar com esse conjunto é que,
entre quaisquer dois números racionais, há sempre um outro número. Assim,
é impossível achar o primeiro número logo depois de um outro. Sabe-se também que tanto o infinito dos números naturais quanto o infinito dos números
racionais é do mesmo tamanho. Utilizando esse conceito, Borges escreve em
“O livro de areia”:
Disse-me que seu livro se chamava “O Livro de Areia”, porque nem o livro nem a
areia têm princípio ou fim. Pediu-me que procurasse a primeira folha. Apoiei a mão
esquerda sobre a portada e abri com o dedo polegar quase pegado ao indicador.
Tudo foi inútil: sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Era
como se brotassem do livro (Borges, 1999i: 80-81).

E escreve também em “A biblioteca de Babel”:
Letizia Alvarez de Toledo observou que a vasta Biblioteca é inútil; a rigor, bastaria um único volume, de formato comum, impresso em corpo nove ou em corpo
dez, composto de um número infinito de folhas infinitamente delgadas (Borges,
1998d, p. 523).

No campo da Topologia, Borges faz menção à faixa de Moebius, como
percebemos no conto “O disco”:
Abriu a palma da mão, que era ossuda. Não havia nada na mão. Estava vazia.
Foi então que notei que sempre a tinha conservado fechada. Disse, olhando-me
com firmeza: – Podes tocá-lo. Já com algum receio, pus a ponta dos dedos sobre
a palma. Senti uma coisa fria e vi um brilho. A mão se fechou bruscamente. Não
disse nada. O outro continuou com paciência, como se falasse com uma criança:
– É o disco de Odin. Tem um só lado. Na terra não há outra coisa que tenha um
só lado. Enquanto estiver em minha mão, serei rei (Borges, 1999c: 77).

12. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração.
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A coisa mais importante que notamos na faixa de Moebius é que ela só tem
um lado: podemos ir de um ponto de um “lado” da faixa a qualquer ponto do
“outro” lado através de um caminho contínuo, sem nunca perfurar a superfície nem passar pela fronteira. Então, a faixa de Moebius não tem um lado de
“dentro” nem de “fora”, somente um. No OULIPO, Luc Étienne13 trabalhou com
o que chamou Poèmes à métamorphoses pour rubans de moebius, que utiliza
um conceito chamado equivoque: um texto pode ser lido de duas formas, cada
uma com um significado distinto e contraditório.
Borges faz menção aos seus estudos matemáticos num artigo que se intitula
“La cuarta dimensión”. Em suas palavras:
a superfície, o ponto e a reta são ideais geométricos, assim como o volume, e também o hipervolume em quatro dimensões. Não haverá no universo material, um só
triângulo absolutamente equilátero, mas podemos imaginar. Não haverá também
um hipercone mas podemos imaginá-lo. Essa promessa é dada pelo volume de
Hinton, Uma nova era do pensamento. Eu o comprei e comecei a lê-lo e o emprestei.
Um fato inegável é, recusar-se a quarta dimensão é limitar o mundo, afirmá-la é
enriquecê-lo. De acordo com a terceira dimensão, a dimensão de altura, um ponto
preso em um círculo poderia escapar sem tocar a circunferência (Borges, 1995: 30).

Na matemática podemos trabalhar, sem grandes dificuldades, com estruturas pertencentes à dimensão n14. Borges argumenta a impossibilidade de
visualizarmos a quarta dimensão, já que estamos limitados pelos nossos sentidos. Um exemplo parecido foi fornecido e trabalhado ficcionalmente pelo
livro Planolândia, ao qual nos referimos anteriormente. Saber que existe uma
quarta dimensão e possuirmos ferramentas matemáticas para descrevê-la torna,
do ponto de vista de Borges, o mundo mais rico. Em “Avatares da tartaruga”,
Borges escreve: «Há um conceito que corrompe e transtorna os outros. Não falo
do Mal cujo limitado império é a ética; falo do infinito» (Borges, 1998b: 273).
Na resenha ao livro Men of mathematics, de E.T. Bell, publicada em El
Hogar, Borges mostra seu conhecimento em campos diversos da matemática
e sua predileção pelos problemas de Cantor:

13. Eleito para o OULIPO em 1970, seus interesses giravam em torno da linguagem e da música
(OULIPO, 1973: 265-271).
14. O n pode assumir qualquer valor. Se n=4 temos, por exemplo, quatro dimensões.
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Não é primordialmente uma obra didática; é uma história dos matemáticos europeus,
desde Zenão de Eléia até Georg Ludwig Cantor de Halle. Não sem mistério unem-se
esses dois nomes: vinte e três séculos os separam, mas uma mesma perplexidade
deu fadiga e glória aos dois, e não é aventurado coligir que os estranhos números
transfinitos do alemão tenham sido idealizados para de algum modo resolver os
enigmas do grego. Outros nomes ilustram este volume: Pitágoras, que descobriu
para seu mal os incomensuráveis; Arquimedes, inventor do “número de areia”;
Descartes, algebrizador da geometria; Baruch Spinoza, que aplicou infelizmente
a linguagem de Euclides à metafísica; Gauss, “que aprendeu a calcular antes que a
falar”; Jean Victor Poncelet, inventor do ponto no infinito; Boole, algebrizador da
lógica; Riemann, que desacreditou o espaço kantiano (Borges, 1999e: 435-436) .

Assim, Borges utiliza alguns conceitos matemáticos para aumentar a
potencialidade de leitura de seus contos. É importante notar que os conceitos
trabalhados, criticados e explicados por Borges, têm como fonte principal o
livro Matemática e imaginação, livro que Borges cita em sua Biblioteca Pessoal
(1999e).
5. CONCLUSÃO

Neste artigo mostramos a utilização da ciência matemática na composição e
na estrutura de alguns textos de Calvino, Roubaud, Borges e Perec. Apesar de
a matemática ser uma ciência exata com axiomas, teoremas e uma estrutura
rígida e lógica, a sua aplicação na literatura foi bem sucedida. Se observarmos
as imposições estruturais otimizadas pelos membros do OULIPO, percebemos como Calvino, Roubaud e Perec construíram diversas possibilidades para
tratar estes problemas. Já Borges, diante de conceitos abstratos, desenvolveu
uma forma ficcional nova, que ataca os problemas e aumenta a potencialidade
da recepção de sua obra.
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“EL POBRE JAQUECOSO”: MAXIMILIANO
RUBÍN’S MIGRAINE PAIN AND DOUBLE
CONSCIOUSNESS IN BENITO PÉREZ
GALDÓS’S FORTUNATA Y JACINTA
JANICE ZEHENTBAUER
janice.zehentbauer@sheridancollege.ca
Sheridan College (Ontário, Canadá)

In nineteenth century Britain and Europe, an era in which both literature and
neurology were replete with representations and theories of nerves, hysteria,
and mental illness, another suffering figure began to populate the pages of
fiction: the migraineur. Western medicine had long recognized the signs of
migraine; the earliest known, detailed analysis of these signs appears in Aretæus
of Cappadocia’s work from the second century AD. So why was the nineteenth
century, particularly the mid-to-late nineteenth century, so receptive to aesthetic depictions of migraine?
Recognizing the importance of historical context and cultural constructions of illness, migraine scholar Esther Lardreau speculates,
Tel siècle, telle région élisent volontiers une maladie comme représentative de
leur histoire. Chaque époque, chaque pays, a « ses » maladies : il était courant, au
XVIIIe siècle, que les Français appelent la vérole le « mal napolitain » ; de leur côté
les Anglais parlaient du « mal français. » Les Anglais ont eu le spleen. La France du
XIXe siècle a la migraine »… Maladie des beaux esprits, de la femme mal mariée,
de la bourgeoisie. (Lardreau, 2014: 19)

Here migraine symbolizes the radical and violent ruptures of the era, which
emerged in France but reverberated across Europe. As explosive revolutions
in politics, gender, technology and medicine overrode geographical and linguistic borders, the paroxysmal figure of the migraineur—an individualized
sufferer, temporarily isolated from the upheavals of modernity—burst into
the cultural imaginary of Britain and Europe. Shaped by history, culture, and
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medical discourse, the grimacing migraineur reflected the fractures and anxieties of the nineteenth century.
Other questions arise: which qualities of migraine are transported into fiction and how do these symptoms map onto larger questions of gender, identity
and consciousness? Why do representations of migraine overlap with the realist/ naturalist novel’s portrayal of nervous conditions, especially hysteria and
madness? How does the migraine pain and perception move beyond realist
representation to the symbolic level of consciousness, and to the self-reflexive
construction of narrative itself? In order to investigate these questions, this
chapter focuses upon migraineur Maximiliano Rubín in Fortunata y Jacinta
(1886-7) by Benito Pérez Galdós (1843-1920). After providing clinical definitions and contextualizing nineteenth-century neurological thought about
migraine and its effects on consciousness, I argue that Maximiliano’s debilitating migraines represent wider concerns regarding fluctuating gender roles and
subjectivity in late nineteenth-century Spain. Galdós uses Maxi’s migrainous
body as a narrative tool to trouble the seemingly straightforward mimetic
Naturalist method.
One truism of migraine is that it is more than «just a headache.» Head
pain—or more specifically, hemicrania, pain contained to only one half of the
head—is a symptom, but not the only one. Nausea, photophobia, and phonophobia are often attendant symptoms (among others). Usually a migraineur
is forced to withdraw from harsh lights, jarring sounds, intrusive smells like
perfume or food, and retreat to a darkened room to lie motionless until the
attack has passed (or until sleep or drugs have taken away the pain). Such
withdrawal from the world is one reason for migraine’s invisibility. Migraine is
not a “spectacular” nervous condition; that is, there are no visible identifying
features of an attack, such as a sudden seizure or a contortioned body. While
migraine pain is tortuous, the body does not bear permanent, physical scars of
suffering. Its cause might not be visibly evident either; some may occur due to
a drop in barometric pressure, or in advance of a menstrual cycle. Migraines
recur throughout a lifetime, depending upon age and gender, and are not
fatal—though some patterns of migraine may be so severe that people are out
of commission for days or weeks at a time. Casual observers might believe
that a migraineur is a malingerer, valetudinarian, intellectually absent, intoxicated, or just lazy (or a conflation of these). Caregivers, however, recognize the
signs—paleness, hands covering eyes, diminished movement—of an attack.
According to twenty-first century studies, migraine is a well-known neurological condition with symptoms varying, depending upon the individual;

“El Pobre Jaquecoso”: Maximiliano Rubín’s Migraine Pain and Double Consciousness in Benito Perez

75

sometimes, that same individual will experience various symptoms in different
attacks. In 2004, the International Classification of Headache Disorders divided
migraine into two major subtypes: migraine without aura and migraine with
aura (2004: 24). Neurologists consider the former the most physically disabling
(2004: 25), because it can last for a long time: from a few hours to several days
(and in some cases, even up to a week). Pain remains confined only to one side
of the head, and is characterized as throbbing or pulsating, or as an “icepick”
pain. Nausea and vomiting might occur; additionally, some sufferers cannot
tolerate light, sound, or movement, without aggravating the pain or nausea.
The second sub-type, migraine with aura, exhibits similar symptoms as
the first (unilateral throbbing pain; photophobia; phonophobia; nausea). These
include a “prodrome” and “aura,” both deemed distinct phases in an attack,
even though the sufferer may not experience them as such. A prodrome can
manifest as excessive fatigue, an inability to concentrate, photophobia, phonophobia, and neck stiffness (International Classification, 2004: 26; Borsook et.
al., 2012: 19). The aura occurs after the “prodrome” phase, again with a constellation of neurological disruptions, like scotoma (an obstruction of the visual
field, appearing as dark spots or colorful, scintillating zigzags), paraesthesiae
(the numbness or tingling of a hand or foot), and aphasia (Sacks, 1999: 87-92).
As the pain recedes, there is also a recovery phase in which the migraineur
may experience lethargy and grogginess (International Classification, 2004:
24). The aura is often one of the key warning signs of impending pain, a sign
that distinguishes migraine from other headaches (but not from other allied
conditions, such as epilepsy).
These clinical classifications and their nomenclature may well change again
(for example, in the twentieth century, a migraine with aura was considered
a “classic” migraine). Such alterations reflect the ways in which physicians
have been categorizing and naming migraine and its symptoms for about two
thousand years1.
As mentioned above, Aretæus of Cappadocia’s writings provide the earliest
extant descriptions of migraine; he particularly notes its distinguishing feature,
pain in half of the head: «[I]n certain cases, the parts on the right side, or those
on the left solely, so far that a separate temple, or ear, or one eyebrow, or one eye,
or the nose which divides the face into two equal parts; and the pain does not
pass this limit, but remains in the half of the head. This is called Heterocrania»
(Aretæus, 1856: 294). As Western physicians abandoned the theory of humors
1. For this brief history of migraine I am indebted to the work of Eadie, Lardreau, Pearce, and Sacks.
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that governed the body, treatises on nerves and brains began to appear in the
seventeenth century; some of these dedicated sections to headache and migraine,
as did English anatomist Thomas Willis (1621-1675) in De Anima Brutorum
(1683). According to historians Eadie (2012) and Pearce (1986), Willis was
the first to identify the vasodilation theory as the mechanism for migraine.
Foundational texts of neurology began to appear in the late eighteenth
century, with an explosion of migraine studies in the nineteenth century.
Famed Swiss physician Samuel Auguste André Tissot (1728-1797) catalogues
multiple migraine cases in Traité des nerfs et leurs maladies (1789), providing extensive evidence of the variability of symptoms in different people. He
too emphasizes the central feature of migraine, distinguishing it from other
headaches : «La migraine est une douleur vive, qui occupe seulement la moitié de la tête, & principalement le front, l’œil & la tempe. Ce seul caractere, de
n’attaquer jamais que la moitié de la tête, suffiront pour la distinguer du mal
de tête ordinaire; mais elle en est encore distinguée par la violence de la douleur…» (Tissot, s/d : 92). He also draws attention to its debilitating nature : «Les
malades sont obligés de se coucher: ils sont faibles, ne peuvent ni parler, ni voir,
ni entendre… souvent, pendant qu’il dure, les malades voient des traits de feu,
des scintillations de fausses images» (Tissot, s/d : 96). Oliver Sacks notes that
Tissot promoted the sympathetic theory of migraine, attributing it to stomach
disorders (Sacks, 1999: 5).
In England, Tissot’s lesser-known contemporary, John Fothergill (17121780) also placed blame on stomach disorders for producing attacks of «sickheadaches»2, arguing «[t]he disease is frequently treated as a nervous distemper…
My opinion … is, that, for the most part, it proceeds from inattention to diet»
(Fothergill, 1778: 106-107). Tissot mentions «scintillations» in his account of
migraines; Fothergill’s short 1778 essay concentrates fully upon the luminescent,
geometric shapes in the field of vision which he termed «fortifications». Using
his own experiences to determine a link between scotoma and the stomach,
he observes, «After breakfast, if much toast and butter has been used, [the sick
headache] begins with a singular kind of glimmering in the sight; objects swiftly
changing their apparent position, surrounded with luminous angles, like those
of a fortification» (Fothergill, 1778: 120). Ophthalmologists and neurologists
of the nineteenth century would become obsessed with this transient vision
loss in their studies of migraine.
2. In England, «sick-headache» indicated the «bilious» symptom of migraine, and was sometimes
used interchangeably with «migraine», «megrim», «hemicranias».
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Neurologists of the eighteenth century pinpointed rich food and an increasingly sedentary lifestyle of the middle-to-upper classes as reasons for a migraine
attack; their nineteenth-century counterparts began to find the accelerating
changes in society accountable as well. Pierre Adolphe Piorry (1794-1879), recognized today for his work in medical percussion at the Salpêtrière, observed
that some people subject to migraine were those in sedentary occupations and
whose labour depended on steady concentration: «Les hommes de lettres, les
employés, les ouvrières en dentelle, les demoiselles de comptoir qui ont beaucoup d’écritures à faire, les typographes, sont spécialement exposés à cette
pénible affection» (Piorry, 1835: 407). Women, particularly, were vulnerable
due to their domestic confines: «Le genre de vie que suivent les femmes est
peut-être la cause qui fait qu’elles sont plus sujettes à la migraine» (Piorry,
1835: 407). Like Fothergill, Piorry delineates scotoma in detail: «…après une
ou deux minutes, se dessine à l’entour de l’espace obscurci un arc de cercle
lumineux, coloré chez quelques individus, mais pâle chez d’autres, disposé en
zigzags, agité par une sorte d’oscillation continuelle. …se développant de plus
en plus, scintillant continuellement» (Piorry, 1835: 409-10). For Piorry, these
scintillating, colourful, oscillating zigzags are singular to a migraine attack.
In Britain, from 1865 and into the 1870s3, there was a lot of chatter among
neurologists about migraine and scotoma. Two monographs by Cambridgeeducated physicians appeared almost simultaneously, one by Peter Wallwork
Latham (1832-1923) and the other by Edward Liveing (1832-1919). Latham,
Assistant to the Dowling Professor of Medicine at Cambridge, published On
Nervous or Sick-Headache, Its Varieties and Treatment: Two Lectures in 1873.
Here, he advocates the vasodilation theory as cause of migraine: «first of all
we have a contraction of the vessels of the brain, and so a diminished supply of
blood produced by excited or uncontrolled action of the sympathetic [nervous
system]; and that the exhaustion of the sympathetic following on this excitement
causes the dilation of the vessels and the headache» (Latham, 1873: 16). Like
3. Two significant writings appeared at this time which contributed to the understanding of scintillating scotoma. In 1865 George Biddell Airy (1801-1892), the Astronomer Royal, published
a short article regarding his experiences of «hemiopsy», the brief, partial loss of the visual field.
He drew sketches of it, and attempted to time its movements. A few years later, his son delivered
an expanded paper about «transient hemiopsia», in which he described a temporary loss in the
visual field due to shivering, colourful fortification shapes. His large, colored drawings of these
scintillations, as well as their gradual expansion and movement, became the standard for diagnosis. See G. B. Airy, “The Astronomer Royal on Hemiopsy.” Philosophical Magazine, vol. 30,
no. 200, 1865, pp. 19-21; Hubert Airy, “On a Distinct Form of Transient Hemiopsia.” Philosophical
Transactions of the Royal Society of London, vol. 160, 1870, pp. 247-64.
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others who attempted to define a «migraine personality», Latham describes
a typical migraineur: «their brains are excitable, their senses acute, and their
imaginations free» (Layham, 1873: 14). His results follow from his own case
studies, as well as experiments with galvanism.
Liveing’s more copious study, On Megrim, Sick-headache, and Some Allied
Disorders: A Contribution to the Pathology of Nerve-Storms was also published
in 18734. This treatise groups together the various types of headaches known
as «megrim», «sick-headache», «hemicrcania» and «bilious headache», arguing that physicians in Britain had been describing the same condition under
different names. Via detailed case studies of men and women of all ages, occupations, and class, Liveing explores a range of symptoms, as well as migraine’s
relationship with other «neurosal affections» such as asthma and epilepsy
(Liveing, 1986: 152-3). He finds that stressful, relatively sedentary work would
prompt migraines among «overworked students, literary men, artizans [sic],
and sempstresses…» (Liveing, 1986: 27). In addition to heredity, diet, and
environmental factors like barometric changes, Liveing stresses that aspects
of modern life overload the sensory perceptions of those already susceptible
to an attack: «glaring lights, loud noises, strong odours, foul air» as well as
spaces like «factories, workrooms, public assemblies, and … the various forms
of what is called sight-seeing» (Liveing, 1986: 53). He reviews vascular theories of nervous disorders (Liveing, 1986: 273-97); however, Liveing’s central
thesis is that migraines are seated in the nervous system (Liveing, 1986: 336
ff), theorizing that «nerve-storms» accounted for the head pain, and visual
and visceral disturbances:
On this theory, then, the fundamental cause of all neuroses is to be found […] in
a primary and often hereditary vice or morbid disposition of the nervous system
itself; this consists in a tendency on the part of the nervous centres to the irregular
accumulation and discharge of nerve-force—to disruptive and unco-ordinated [sic]
action […] the paroxysm itself may be likened to a storm by which this condition
is dispersed and equilibrium is restored. (Liveing, 1986: 336)

Liveing stresses that in applying the term «nerve-storms» to neural seizures
and disorders, he does not provide an explanation for migraine pathogenesis

4. His work is considered one of the best modern studies about migraine (Pearce, 1986: 1100;
Sacks, 1999: 7).
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(Liveing, 1986: 337), but he finds the phrase reflects the «explosive tendencies»
(Liveing, 1986: 343) of such paroxysmal disorders.
For some neurologists toward the end of the nineteenth century, migraine
as a «nervous condition» became more and more aligned with mental illness
and hysteria. Jean-Martin Charcot (1825-1893), also fascinated by scotoma and
ophthalmic migraine (from which he suffered), wrote the following in Leçons
sur les maladies du système nerveux:
[…] dans un accès vulgaire de migraine ophthalmique, nettement caractérisée,
on voit se manifester, dans le champ visuel, une figure lumineuse, d’abord circulaire, puis demi-circulaire, en forme de zigzag, ou de dessin fortification, agitée
d’un mouvement vibratoire très rapide, image tantôt blanche, phosphorescente,
tantôt offrant des tintes jaunes, rouges ou bleues plus ou moins accentuées. C’est là
ce qu’on appelle le scotome scintillant. … Sous des débords bénins peut se cacher
le début d’une maladie grave (Charcot, 1890: 74-79)

Charcot’s outline of scotoma here accords with those by Fothergill and
Piorry (as well as Hubert Airy’s, whose drawings Charcot used during this
lecture; see note 3). According to Georges Didi-Huberman, the warning of a
potential «grave malady» underlying experiences of scotoma likely, for Charcot,
forewarned hysteria (133-4; 292). In the short work De la Migraine Ophtalmique
Hystérique (1891), Charcot’s student Joseph Babinski (1857-1932) explicitly
linked ophthalmic migraine with hysteria: «il existe une relation étroit entre
ces deux états nerveux, que la migraine ophtalmique est ici sous la dépendance
directe de l’hystérie, qu’elle est une manifestation de cette névrose» (Babinski,
s/d: 26)5. Notably, Charcot’s most famous student Sigmund Freud (1856-1939),
employed his studies and personal experiences with migraine as evidence in his
developing theories of consciousness, memory, and speech: «The mild attacks
of migraine from which I still suffer, usually announce themselves hours in
advance by my forgetting names, and at the height of these attacks, […] it frequently happens that all proper names go out of my head» (apud Karwautz et
al., 1996: 22). Moreover, Freud too associates migraine and hysteria in his case
study of Frau Emmy von N., writing, «[a]s is well known, many neuropathic
women tend to combine hysterical attacks (spasms and deliria) with migraines.
5. For a contemporary neurologist’s study of Babinski’s work, see E. García-Albea’s “Jaqueca
Asociado a Trastorno de Conversion (Jaqueca de Babinski). Análisis de una Serie de 43 Casos,”
Neurología, vol. 27, no. 3, Apr. 2012, pp. 125-135.
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Whenever I saw Frau Emmy with neck cramp, it was always accompanied by
an attack of delirium» (note 20,103). Eminent neurologists and psychiatrists
in the fin-de-siècle, then, provided much evidence that migraine and hysteria
were combined conditions, especially in women.
Freud was not the only one interested in altered states of consciousness
that could occur during a migraine. In Manual of Diseases of the Nervous
System (1886-88), British neurologist William Richard Gowers (1845-1915)
takes note of dual physical and psychological phenomena that occur: «Among
other peculiar conditions that have been described is a sensation of ‘double
consciousness’ or a vivid recollection of events long past» (Gowers, 1907: 782).
Both Liveing and John Hughlings-Jackson (1835-1911) also describe a type of
doubled-consciousness that they encountered in their work with migraine and
epilepsy, respectively. Liveing recounts the experience of an elderly man with a
«[…] singular form of ideation; circumstances and events which had occurred
long before were brought back to him as if actually present; his consciousness
appeared to be doubled, and the past and present confounded» (Liveing, 1986:
109). Similarly, Hughlings-Jackson discusses a «dreamy state» that sometimes
occurs in patients before an epileptic seizure, stressing that «there may be ‘overconsciousness’ … co-existing with the defect-consciousness; with [this] there
may be a rise of consciousness as to some other […] quasi-former surroundings
[…]» (Hughlings-Jackson, 1888: 183)6. These states of «double consciousness»
are not actual losses of consciousness, for the person is still awake and aware
of their surroundings. Nor is the experience quite déjà-vu, even though all
three neurologists describe an apprehension or remembrance of a past once
experienced. Rather, a heightened consciousness due to overloaded senses is
superimposed upon the person’s perception of the present.
Of course, many novelists were acutely aware of the evolving medical
understanding of physiology, pathology, and the then-emerging psychiatry.
Benito Pérez Galdós was friendly with physicians (Stannard, 2011: 2) or prominent psychiatrists in Spain, such as José María Escuder (Bly, 2004: 7) and Luís
Simarro, who observed Charcot’s practices in Paris (Stannard, 2011: 117; 124);
several of his novels are informed by medical discourse. Another central influence included French author Émile Zola; according to literary critics, when
Galdós encountered Zola’s novels, he was so struck that he stopped writing
6. In the article “The Difference between Epileptic Auras and Migrainous Auras,” Esther Lardreau
discusses the nineteenth century’s clinical association of aura with migraine, when neurologists
noticed that early symptoms of an attack were similar to those in epilepsy.
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for two years (Bly, 2004: 7; Labanyi, 1993: 13). Drawing from the scientific
discourse and practice of his day, Zola equated his artistic methodology with
the performances of vivisectionists and surgeons. In the preface to Thérèse
Raquin, he explains his approach by comparing the writer to a scientist, and
the text to a body that is subject to an examination or an autopsy: «On commence, j’espère, à comprendre que mon but a été un but scientifique avant
tout … Qu’on lise le roman avec soin, on verra que chaque chapitre est l’étude
d’un cas curieux de physiologie… J’ai simplement fait sur deux corps vivants
le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres» (Zola, 2008: 42).
This is an early account of his method; he would evolve, expand, and refine
it as he commenced the Rougon-Macquart cycle7. Nonetheless, his infusion
of the scientific method into literature with the writer-as-physician, and his
relentless depictions of the excess and squalor of mid-nineteenth century Paris,
prompted other authors to experiment with (and malign) Naturalism.
Many of the Naturalist concerns of Zolian fiction—the spirit of scientific
inquiry, a Darwinian concept of human degeneration, the belief that hereditary
illness as well as social milieu shaped (and usually destroyed) an individual—also
surface in Galdós’ fiction. However, he complicates Zola’s tenets of naturalism
in several ways, particularly in one of his most read and critically acclaimed
novels, Fortunata y Jacinta. While Zola’s naturalism limits his depiction of
humanity to biologically and environmentally determined positions, Galdós
is not quite so ready to repudiate metaphysical ideas and the notion, however
problematic, of individual free will or human agency. Jo Labanyi argues that
both writers’ concern with neurosis would carry them beyond materialism and
physical limitations: «[a]s in Zola’s case, Galdós’ interest in neurosis would lead
him from belief in the supremacy of the physical to an increasing interest in
the psychic» (Labanyi, 1993: 14). This tension between interest in and resistance to naturalist narrative is played out via Maximiliano Rubín’s tormented
body and migraine pain.
“Parte Segunda,” which introduces Maximiliano, lingers upon the biological and environmental conditions of his upbringing, and the Rubín family’s
economic collapse: «El motivo de la ruina, según opinión de todos los amigos de la familia, fue la mala conducta de la esposa de Nicolás Rubín, mujer
desarreglada y escandalosa, que vivía con un lujo impropio de su clase, y dio
mucho que hablar por sus devaneos y trapisondas» (Pérez Galdós, 2007 (I):
448). Following naturalist tenets, female transgressive sexuality and the breach
7. The novel Thérèse Raquin is not part of the Rougon-Macquart cycle.
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of class boundaries damages the family, but rather than employ the «scientific
observation» of a Zolian text, their story is related to the narrator through gossip, «según opinión de todos los amigos de la familia». These tensions continue
when discussing the Rubín sons: «De esta heterogeneidad de las tres caras vino
sin duda la maliciosa versión de que los tales eran hijos de diferentes padres. […]
Algo tenían de común, ahora que recuerdo, y era que todos padecían de fuertes
y molestísimas jaquecas» (Pérez Galdós, 2007 (I): 449). The narrator suggests
that in addition to economic ruin, the maternal body bequeaths debilitating
physical pain to the next generation, since each brother has terrible migraines
(«jaquecas»). Regarding this passage, Kevin Larsen persuasively observes that
«migraine […] is physiologically emblematic of the ongoing dysfunction of
the home where they grew up» (Larsen, 1996: 413). Once again sources are
unreliable, though, as the narrator accepts the malicious stories that the brothers do not resemble one another, and as he relies on his memory for the story:
«ahora que recuerdo». First-person narratives rarely occur in Zola’s novels.
Maximiliano is inexorably fashioned to bear the brunt of the Rubín family
downfall. Literary critic Stephen Gilman argues that Maxi, as a «nineteenthcentury ‘loco-cuerdo,’ [n]aturalistically handicapped to the point of being
grotesque […] is a creature of caricature» (Gilman, 1981: 169). Juan Pablo, the
eldest son, is handsome and physically strong (Pérez Galdós, 2007 (I): 228),
while Nicolás, the priest, is more «animal-like», due to his abundance of hair
(Pérez Galdós, 2007 (I): 228). At nineteen, the youngest appears pale and weak
in comparison to his older brothers: «Maximiliano era raquítico, de naturaleza pobre y linfática, absolutamente privado de gracias personales» (Pérez
Galdós, 2007 (I): 449). The novel repeatedly and uncomfortably dwells upon
Maxi’s body, marking its signs of illness and its non-conformity with cultural
expectations of masculine heteronomativity:
Era de cuerpo pequeño y no bien conformado, tan endeble que parecía que se lo
iba a llevar el viento, la cabeza chata, el pelo lacio y ralo. […] Su piel era lustrosa,
fina, cutis de niño con transparencias de mujer desmedrada y clorótica. Tenía el
hueso de la nariz hundido y chafado, como si fuera de sustancia blanda y hubiese
recibido un golpe, resultando de esto no sólo la fealdad sino obstrucciones de respiración nasal, que eran sin duda la causa de que tuviera siempre la boca abierta.
Su dentadura había salido con tanta desigualdad que le pieza estaba, como si
dijéramos, donde le daba la gana. […] pero si tenía el pobrecito cada dolor de
muelas […] A los veintitres años tuvo una fiebre nerviosa que puso en peligro su
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vida; pero cuando salió de ella parecía un poco más fuerte […] y sólo las jaquecas
persistían. (Pérez Galdós, 2007 (I): 456-458)

This is the first of several instances in which the narrator simultaneously
infantilizes and feminizes Maximiliano, as exemplified by his fine skin, scant
hair, and small frame. The narrator calls him «el pobrecito», here (and elsewhere), placing him in the diminutive but also displaying empathy. Maxi also
exhibits ailments that were considered specifically female conditions, such as
chlorosis (anemia), and an unspecified «nervous fever» which evokes one of
the many symptoms of hysteria.
Based upon the varying, legible signs inscribed on Maxi’s body, critics have
diagnosed him with everything from congenital syphilis to epilepsy. Michael
Stannard (2011), in examining the ways that Galdós incorporates degeneration theory into his fiction, unequivocally asserts that Maxi’s body displays
congenital syphilis (as signified by the blunt nose and bad teeth, for example).
Larsen’s reading also supports this interpretation (Larsen, 1996: 415), and
credibly argues that «migraine in the novel is not just a picture of pain, but
articulates, aesthetically and biologically, a trance-like state of altered awareness in the characters and perhaps in the reader» (Larsen, 1996: 419). Joan
Connelly Ullman and George H. Allison find that Maxi exhibits a «borderline
psychotic personality» (Ullman & Allison, 1974: 8) and that his migraines and
respiratory problems are psychosomatic in nature (Ullman & Allison, 1974:
11). Other critics focus on literary precedents for the character, looking particularly to Zola; for example, Stephen Gilman suggests Camille Raquin (of
Thérèse Raquin), due to both male characters’ weak physical condition, and
Pot Bouille’s Auguste Vabre (Gilman, 1981: 212-13), a fellow migraineur who
is also cuckolded by his wife. The fact that Maxi’s suffering body may be read
so differently, and so plausibly, reveals Galdós’ troubling of Naturalistic determinism and its method of positioning the author as scientist.
Significantly, however, even as Maxi grows slightly stronger in his early
twenties, «sólo las jaquecas persistían». As Larsen points out (1996: 411), Galdós
insists on the Spanish word, «jaqueca» to describe Maxi’s migraines. The word,
deriving from the medieval Persian word «shaqhiqheh» meaning «unilateral
headache» (Gorji & Ghadiri, 2002: 510), is not used interchangeably with
«migraña». Galdós clearly does not want his readers confused about this form
of chronic suffering, as evidenced in an extended scene of a migraine attack:
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Provocado sin duda por las emociones de aquellos días, por el largo debate con su
hermano Nicolás, y más aún quizás por los insufribles ronquidos de éste, apareció
el temido acceso. Desde media noche sintió Maxi un entorpecimiento particular
dentro de la cabeza, acompañado del presagio del mal. La atonía siguió, con el
deseo de sueño no satisfecho y luego una punzada detrás del ojo izquierdo, la cual
se aliviaba con la compresión bajo la ceja […]. Resolvíase luego la punzada el dolor
gravativo, extendiéndose como un cerco de hierro por todo el cráneo. El trastorno
general no se hacía esperar, ansiedad, náuseas, ganas de moverse, a las que seguían
inmediatamente ganas más vivas aún de estarse quieto. Esto no podía ser, y por
fin le entraba aquella desazón epiléptica, aquel maldito hormigueo por todo el
cuerpo. Cuando trató de levantarse parecíale que la cabeza se abría en dos o tres
cascos, como se había abierto la hucha a los golpes de la mano del almirez. […]
Había aparecido el clavo, que era la sensación de una baguetilla de hierro caliente
atravesada desde el ojo izquierdo a la coronilla. Después pasaba al ojo derecho
este suplicio, algo atenuado ya. (Pérez Galdós, 2007 (I): 557)

Maxi’s body may be read in different ways, but this quotation demonstrates
that he is certainly a migraineur. He himself is keenly aware of the heaviness in
his head, heralding the onset of pain. He further evinces aspects of migraine
aura, with his lethargy and «epileptic tingling» throughout his body (though he
does not experience seizures). Even though lethargic, the shooting pain behind
his left eye prevents sleep, and he is immobilized by nausea. The metaphors
of iron, with the circle crushing his skull and the “hot rod” piercing through
his eye to the crown of his head, convey the pain of his «splitting» head. Maxi
symbolically transforms into a martyr, as the pain pierces his skull like a crown
of thorns. The literary figures move Maxi beyond clinical, naturalist representation as Galdós prefigures Maxi’s role in the narrative. Naturalist determinism is
undercut here, as it is in the beginning of the quotation, wherein the narrator
refuses to pinpoint the cause of the migraine attack, attributing it to a surfeit
of emotion, or, comically, to his brother Nicolás’ snoring.
This migraine suffering also manifests an instance of double consciousness,
as Maxi’s splitting head is magnified through his earlier act of cracking open
his piggy bank. Having already met and fallen in love with Fortunata, a «fallen
woman» from the lower-class neighbourhoods of Madrid, he determined to
support her with his saved money. He is rendered a little ridiculous in the scene
because he styles himself a criminal, but he also sees the smashed piggy bank as
a symbol of migraine: «Los cascos esparcidos semejaban pedazos de un cráneo,
y el polvillo rojo del barro cocido que ensuciaba la colcha blanca parecióle al
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criminal manchas de sangre” (Pérez Galdós, 2007 (I): 475). Critics have persuasively read his action as a rebellion against his domineering aunt Doña Lupe,
and against the bourgeois class that prohibits his relationship with Fortunata.
For Maxi, the stains of dust transform into stains of blood that symbolize a
loss of virginity; and in attempting to adopt a more assertive, masculine role
for himself, he reveals his struggles with a fractured identity. Still, he perceives
the broken pieces of the piggy bank as a broken skull, and his consciousness
revives this image of a broken skull during his migraine attack: «la cabeza se
abría en dos o tres cascos, como se había abierto la hucha». The simile sets up
a parallel; his heightened consciousness of migraine pain superimposes itself
on a past action.
Maxi’s chronic migraine pain disables and isolates him again at a crucial
juncture in the narrative: his wedding day to Fortunata. His aunt, his experienced
caregiver, recognizes the silent signs of suffering: « ‘—Tú tienes jaqueca—le
dijo su tía. –Sí que la tengo—replicó él con desaliento, elevándose la mano a
los ojos--; pero quería olvidarla a ver si no haciéndole caso, se pasaba. Pero
es inútil; no me escapo ya. Parece que se me abre la cabeza. Ya se ve […]’[…]
Todos dirigían al pobre jaquecoso miradas de lastima […]» (Pérez Galdós, 2007
(I): 673-674). His excruciating «splitting» head seems to presage an inexorable,
naturalistic narrative: his marriage will not be a success. The ominous migraine
continues throughout the day: «La tarde pasóla Maxi muy mal; le dieron
vómitos y se vio acometido de aquel hormigueo epiléptico que era lo que más
le molestaba” (Pérez Galdós, 2007 (I): 674). Despite the epileptic tingling and
pain, he physically forces himself to return to the new apartment he had rented
with Fortunata. The pain remains merciless and instead of consummating his
marriage, he must retire alone:
Maxi no acababa de tranquilizarse, por lo que fue preciso apelar al remedio heroico
[láudano; laudanum]. El mismo enfermo lo pidió, dejando oír una voz quejumbrosa
que salía de entre las sábanas, y que por su tenuidad no parecía corresponder a
la magnitud del lecho. […] Tomó [la medicina] Maxi y al poco rato se quedaba
dormido con la boca abierta, haciendo una mueca que lo mismo podía ser de
dolor que de ironía. (Pérez Galdós, 2007 (I): 676)

Once again, he is infantilized and rendered abject, as signified by his weak
voice muffled in the sheets of a large bed. He prescribed himself laudanum,
and as a trained pharmacist knows the correct dosage, Fortunata undercuts his
authority by giving him a smaller amount (she is frightened by the medicine).
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Interestingly, the narration leaves this migraine episode open to interpretation,
with Maxi’s grimace («mueca») signifying pain or irony. One irony is that Maxi’s
fears materialize; not long after the wedding night, Fortunata does leave him
to resume her affair with Juanito Santa Cruz.
While Maximiliano’s migraines prompt double consciousness, his mystical
reveries, quixotic quests, hallucinations, and the drugs he takes to combat his
pain also induce altered states of consciousness. Thomas R. Franz reminds us
that Maxi’s work in the Samaniego pharmacy not only put him into contact
with drugs that would ease his migraines (Franz, 1987: 33), but would also likely
produce similar symptoms. While Maxi’s body does not signify strength and
health, his energetic imagination stimulates him. Before he meets Fortunata,
he roams the streets of Madrid at night like Baudelaire’s flâneur: «La calle con
su bullicio y la diversidad de cosas que en ella se ven, ofrecía gran incentivo a
aquella imaginación que al desarrollarse tarde, solía desplegar los bríos de que
dan muestra algunos enfermos graves» (Pérez Galdós, 2007 (I): 460). Just as the
body, the source of so much pain, fails, his imagination and the mind develop
heightened «inner» perception. His rhythmical wanderings generate reverie,
and in the streets, outside of the domestic confines that render him fragile,
Maxi loses his sense of self: «Tenía Maximiliano momentos en que se llegaba
a convencer de que era otro, esto siempre de noche y en la soledad vagabunda
de sus paseos. Bien era oficial de ejército y tenía una cuarta más de alto, nariz
aguileña, mucha fuerza muscular y una cabeza … una cabeza que no le dolía
nunca …” (Pérez Galdós, 2007 (I): 461). Importantly, in his transition into a
handsome and strong man, he does not have head pain.
Maxi’s pained body keeps his perceptions in a state of perpetual liminality, even when he is not actually suffering a migraine attack. Maxi’s reveries
become so potent that he confounds imagination, hallucination, dreams, and
waking reality:
Pues como dije, se iba calentando de tal modo los sesos, que se lo llegaba a creer.
Y si aquello le durara, sería tan loco como cualquiera de los que están en Leganés.
La suerte suya era que aquello se pasaba, como pasaría una jaqueca: pero la alucinación recobraba su imperio durante el sueño…Al despertar, en ese momento
en que los juicios de la realidad se confunden con las imágenes mentirosas del
sueño y hay en el cerebro un crepúsculo, una discusión vaga entre lo que es verdad
y lo que no lo es, el engaño persistía un rato, y Maximiliano hacía por retenerlo,
volviendo a cerrar los ojos y atrayendo las imágenes que se dispersaban. (Pérez
Galdós, 2007 (I): 461-462; my emphasis)
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The narrator notes that Maxi experiences some difficulty in distinguishing
hallucinations from material reality, and the persistence of doing so could lead
him to the asylum for mental illness, Leganés. Although the hallucinations pass
«like a migraine», seemingly without pain, they continue in his dreams. As he
awakens, Maxi attempts to retain that twilight («crepúsculo») state between a
waking reality and sleepy dreaming; he closes his eyes, in a conscious attempt
to reconcile and re-collect the «imágenes mentirosas del sueño». The desire to
hold together the fragmented images reveals that Maxi is fully aware that he
can use such images to construct a reality or a fiction. Indeed, upon waking,
he wonders, « ‘Verdaderamente —decía el—¿por quê ha de ser una cosa más
real que la otra?’» (Pérez Galdós, 2007 (I): 462). Maxi’s questioning of reality
reveals a preoccupation with different states of consciousness that shape subjectivity and human agency.
The young man experiences further states of altered consciousness as
Fortunata’s desertion of him continues. While Maxi’s migraines cause him to
suffer in isolation, the onset of his mental illness is visible and voluble. He tells
Fortunata, « ‘Figúrate que a ratos me siento tan estúpido, pero tan estúpido,
que creo tener por cabeza un pedazo de granito. No salta aquí una idea aunque me dé con un martillo’» (Pérez Galdós, 2007 (II): 220). In another notable
example, he brings home a host of pharmaceuticals and proposes that he and
Fortunata kill themselves, explaining «[l]as religiones dominantes prohiben
el suicido… La mía lo ordena. Es el sacramento, es la suprima alianza con la
divinidad» (Pérez Galdós, 2007 (II): 318). Maxi’s successive episodes of religious mania and abject depression become worse: «Por fin el desgaste nervioso
hubo de rendirle, y se quedó quieto en el sofá, con una pierna sobre la mesa, la
otra en una silla, la cabeza debajo de un cojín, y los brazos extendidos en cruz»
(Pérez Galdós, 2007 (II): 384). Once more Maxi is transfigured as a martyr
here, rendered an abject body in the form of a cross. Moreover, his body takes
on the contorted paroxysms of the hysteric, positioning him in the realm of
a specifically feminized illness. Although migraine pain did not immediately
prompt these particular episodes, Maxi’s increasing displays of instability herald
a new suffering. By the end of the narrative, Maxi is committed to the Leganés
asylum. His dreaming, metaphysical quests, hallucinatory experiences, and
awkward body cannot be rendered docile according to the bourgeois class.
As cerebral locationists and neurologists increasingly mapped the brain
and nervous system, and the newly-emerged discipline of psychology began
its investigations of consciousness, people started to reassess long-held beliefs
about the human condition. Migraine had long been recognized as a facet
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of suffering, but nineteenth-century medical discourse and literary fiction
began to examine it more deeply. Migraine symptoms such as hemicranial
pain, sensory experiences, and aura are transported into fiction, allowing for
aesthetical explorations of perception. As a migraineur, Maximiliano Rubín’s
body conflates several of the nineteenth century’s preoccupations with nervous conditions, hysteria, and mental illness. His routinely feminized and
infantilized body further reflects the era’s anxieties regarding gender roles and
the stability of identity. Nonetheless, his migraine pain and states of double
consciousness enabled Galdós to interrogate the naturalist narrative and the
mind’s construction of reality.
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1. INTRODUÇÃO

Não obstante a tradicional barreira entre as ciências exatas e as letras – a velha
questão das «duas culturas»1, enunciada em 1959 pelo romancista e químico
inglês Charles Percy Snow (1974) –, as afinidades entre as ciências físicas e
a literatura são vastas e estão longe de constituírem uma área por explorar.
No caso particular da química, tais relações ocorrem a vários níveis, alguns
eventualmente menos previsíveis (Schwedt, 2009; Bruce & Rossini, 2010;
Hagen & Skagen, 2013; Rodrigues, 2014; Wallau, 2014; Schettino, 2014; André,
2015). Citem-se, a título ilustrativo, os casos de Samuel Johnson (1709-1784)
e Humphry Davy (1778-1829). O primeiro, célebre crítico literário, escritor
e lexicógrafo, era um apaixonado pela química, praticando-a em casa como
passatempo (a preparação do éter etílico a partir de etanol e ácido sulfúrico
concentrado era umas das suas experiências favoritas); o segundo, o maior
químico do seu tempo - descobridor dos elementos sódio, potássio, cálcio,
magnésio, estrôncio, bário e cloro -, não só era amigo de importantes figuras
do mundo literário (Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, Walter Scott,…)
como ele próprio escrevia poesia (Kurzer, 2004; Knight, 2005).

1. Segundo C. P. Snow, a habitual divisão do conhecimento em ciências físicas e naturais, por
um lado, e artes e humanidades, por outro, em nada facilita a resolução dos problemas da nossa
sociedade.
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O “namoro” entre a literatura e a filosofia natural2 é bastante antigo:
Portanto nenhuma coisa regressa ao nada,
mas todas regressam por desagregação aos átomos da matéria.
[…] Portanto não perece completamente tudo aquilo que parece morrer,
porque a Natureza forma de novo uma coisa a partir de outra,
e não permite que nada seja gerado senão com a ajuda da morte de outra coisa.

Este excerto pertence ao Livro I de De Rerum Natura [Da Natureza das
Coisas] (Lucrécio, 2015), obra poético-filosófica que dá uma visão atomista do
mundo e com a qual o autor, o romano Tito Lucrécio Caro (c. 94 – c. 50 a.C.),
pretendia introduzir o epicurismo aos seus leitores. (Hoje diríamos tratar-se de
comunicação de ciência!) É interessante notar que este fragmento já enuncia,
mais de dezoito séculos antes de Antoine Lavoisier (1743-1794), o princípio
da conservação da massa.
O conceito de átomo (o termo deriva do grego ἄτομος, «indivisível»)
fora criado no século V a.C., na Grécia, por Leucipo e Demócrito. Segundo
estes, os átomos, em número e variedade infinitos, e em constante remoinho
espontâneo, tendiam a preencher o vazio (sendo este um pré-requisito para
o movimento). No seu permanente turbilhão – que estava para além de qualquer causa, sendo ele próprio a causa de tudo –, os átomos podiam unir-se,
formando toda a matéria.
A escola epicurista, fundada por Epicuro de Samos (341-270 a.C.) adotou
a ideia de o mundo ser constituído por átomos, mas estes não se movimentariam em vórtice, antes em trajetórias retilíneas paralelas, tal como corpos em
queda livre; ocasionalmente, porém, podiam sofrer um pequeno e imprevisível
desvio, o clinâmen, possibilitando o seu choque e associação com outros. A
aleatoriedade do trajeto dos átomos seria a causa do caos cósmico.
O atomismo da doutrina epicurista possuía também uma dimensão moral
e ética, estando a livre vontade humana, isenta de restrições impostas pela
religião, superstição ou ignorância, associada ao clinâmen. A vida individual,
constituída por conexões imponderáveis, era assim determinada pelo acaso.
Só o controlo das paixões da alma e do corpo, a paz de espírito e a busca de
conhecimento podiam levar o Homem a uma compreensão de si e dos seus
semelhantes.
2. O termo “ciência”, no sentido que lhe damos hoje, só se generalizou no século XIX, tendo até
então prevalecido a designação aristotélica de filosofia natural.
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O atomismo acabaria por se eclipsar, para só renascer no século XVI, mas
contando com um importante vetor de difusão: Giordano Bruno (1548-1600)
(Abraham & Roy, 2012). Fora graças à descoberta de uma cópia do manuscrito
de De Rerum Natura num mosteiro da Alemanha, em 1417, que o poema de
Lucrécio voltou à luz do dia, após cinco séculos de oblívio (Brown, 2001). (É
a história deste encontro, protagonizado pelo florentino Poggio Bracciolini,
secretário do Papa, que é narrada por Stephen Greenblatt em The Swerve:
How the World Became Modern (2011), distinguido com o Prémio Pulitzer.)
Embora a Igreja tenha considerado o De Rerum Natura uma obra perigosamente heterodoxa (a rejeição da religião, a crença na imortalidade da alma, a
visão cosmológica de mundos infinitos), os filósofos naturais de toda a Europa,
e em particular os químicos, mostraram um interesse crescente pelo atomismo
de Lucrécio (Beretta, 2008). A partir do século XVII, a nova filosofia natural,
embrião da ciência moderna, apresentar-se-ia «visivelmente repleta de átomos,
corpúsculos e partículas de todos os tipos.» (Luthy, 2000).
1. UM MUNDO DE ÁTOMOS

Um dos principais empreendimentos dos filósofos europeus do século XVII
foi a procura de um enquadramento metafísico para a nova conceção mecanicista da Natureza, surgida como alternativa à filosofia natural aristotélica.
Para esse fim, basearam-se nos textos dos antigos autores gregos e romanos,
redescobertos pelos humanistas da Renascença. Foi nesse contexto que o francês
Pierre Gassendi (1592-1655) recuperou os princípios da doutrina epicurista,
tendo divulgado a obra de Lucrécio em Animadversiones (1649) e Syntagma
philosophicum (1658). Por sua vez, vultos como René Descartes (1596-1650)
ou Henry More (1614-1687) recorreram aos fundamentos do platonismo para
a edificação da sua metafísica. Houve ainda filósofos naturais, como Kenelm
Digby (1603-1665), que optaram por conciliar alguns aspetos da doutrina
aristotélica com o mecanicismo; e outros que, apesar do seu antiaristotelismo, não aceitaram a conceção da Natureza como uma imensa máquina e
adotaram visões vitalistas, como foi o caso de Johannes Baptista van Helmont
(1580-1644), cuja química/alquimia vinha na linha de Paracelso (1493-1541)
(Cavendish, 2001: X).
Seria nesta conjuntura que a inglesa Margaret Cavendish, Duquesa de
Newcastle (1623-1673), edificaria o seu próprio sistema filosófico-natural
antiaristotélico e publicaria em 1653 o seu primeiro livro, Poems and Fancies.
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Esta obra inclui um vasto conjunto de poemas sobre os átomos e as suas qualidades (peso, tamanho, geometria), e o modo como, por combinação, formam
a matéria. Será de julgar que a autora conhecia o De Rerum Natura, tanto pelo
conteúdo dos seus poemas como pelas razões que seguidamente se apresentam.
Na primeira dessas composições poéticas, “A World made by Atoms” (Cavendish,
1668: 7), é narrada a edificação do mundo natural por átomos que nos seus
movimentos (não aleatórios, antes em forma de «dança») encontram o local
onde se justapõem entre si como tijolos ou pedras nas paredes de uma casa:
Small atoms of themselves a world may make,
For, being subtle, every shape they take.
And as they dance about, they places find;
Such forms as best agree make every kind.
For when we build a house of brick or stone,
We lay them even, every one by one:
And when we find a gap that’s big or small,
We seek out stones to fit that place withal.
For when as they too big or little be,
They fall away and cannot stay, we see.
So atoms as they dance find places fit;
They there remain, lie close, and fast will stick.
Those which not fit, the rest that rove about
Do never leave, until they thrust them out.
Thus by their several motions, and their forms,
As several workmen serve each other’s turns.
And so by chance may a new world create,
Or else, predestinate, may work by fate.

A ausência de aleatoriedade na dinâmica atómica de Cavendish sugere que
os átomos têm a sua própria ordem. Pensadores como Gassendi defenderam
que Deus deu movimento à matéria, ajustando dessa forma o atomismo ao
Cristianismo, contudo o divino não faz parte da visão atomística de Cavendish:
os seus poemas têm uma inegável leitura epicurista (Ross & Scott-Bauman,
2018: 212).
Não bastaria conhecer o poema de Lucrécio para uma mulher do século XVII
ousar escrever sobre atomismo, e sobretudo publicar, mas Margaret Cavendish,
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pioneira na escrita no feminino de temas de filosofia natural3, estava associada
a um importante círculo intelectual, o Círculo Cavendish, que facilitou a sua
produção filosófica e literária. Por outro lado, os «átomos» na escrita inglesa
do século XVII não eram novidade: o renascimento do atomismo forneceu
“matéria” para alegorias, de que se socorreram poetas e autores de sermões e
panfletos políticos. Por sua vez, como conceito cosmogónico, o átomo também
estimulou os filósofos naturais a recorrerem, tal como os poetas, a expedientes
imaginativos para descrever (ou condenar) uma visibilidade que ultrapassa as
capacidades percetivas do Homem (Clucas, 1991). As imagens utilizadas para
tornar o átomo «visível» à mente humana tanto podiam tranquilizar como
aterrorizar, e não raramente tinham uma dimensão moral. O poema “An
Anatomy of the World” de John Donne (1572-1631), escrito em 1611 para o
elogio fúnebre da filha do seu patrono, é uma alegoria atomista (pode ler-se
também herética) da Queda do Homem e do fim do mundo. Para este poeta,
o atomismo apresentava-se como uma doutrina da essência que serenava,
pelo menos parcialmente, as suas inquietações materialistas em torno das
questões da morte e da ressurreição (Hirsch, 1991). A conotação negativa do
dividido, do desagregado – por associação à morte e à desintegração política,
moral e social – é reveladora do temor que a ideia de «átomo» exercia sobre
a imaginação popular nos inícios do século XVII. Tal como Stephen Clucas
(1991) observa, «a “nova filosofia”, que “põe tudo em dúvida”, que multiplica
os mundos numa infinidade vertiginosa, também disseca ou atomiza o próprio
planeta, “desmoronado novamente nos seus átomos”»:
new philosophy calls all in doubt,
The element of fire is quite put out,
…………………………………………..
And freely men confess, that this world’s spent,
When in the planets, and the firmament
They seek so many new; they see that this
Is crumbled out again to his atoms.
‘Tis all in pieces, all coherence gone.
... crumbled out again to his atoms.
‘Tis all in pieces, all coherence gone;

3. Várias mulheres do século XVII escreveram livros de conteúdo filosófico mas raramente de
filosofia natural; entre as poucas exceções contaram-se Anne Conway (1631-1679) e Jeanne
Dumée (1660-1706).
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All just supply, and all relation:
Prince, subject, father, son, are things forgot.
(versos 205-15)

Mais tarde, em Paraíso Perdido (1667), John Milton (1608-1674) também
conotaria a rebelião social e política dos republicanos ingleses (associados
a Satanás) com a desagregação atómica (Clucas, 1991). Tal verifica-se no
momento em que Satanás tem a primeira visão do reino do Caos, o qual os
quatro elementos aristotélicos (designados pelas suas qualidades: quente, frio,
húmido e seco) são convocados a combater com os seus átomos primordiais:
Illimitable ocean without bound,
Without dimension, where length, breadth and height,
And time and place are lost; where eldest Night
And Chaos, ancestors of Nature, hold
Eternal anarchy, amidst the noise
Of endless wars, and by confusion stand.
For Hot, Cold, Moist and Dry, four champions fierce
Strive here for mastery, and to battle bring
Their embryon atoms; they around the flag
Of each his faction, in their several clans,
Light-armed or heavy, sharp, smooth, swift or slow,
Swarm populous, unnumbered as the sands
Of Barca or Cyrenë’s torrid soil,
(Livro II; versos 892-904)

2. A AUTORA

Margaret Lucas nasceu em 1623, no seio de uma família da pequena nobreza
de Essex. Aos vinte anos entrou na corte inglesa como dama de companhia da
Rainha Henrietta Maria, esposa de Charles I e mãe dos futuros reis Charles II
e James II. Em 1644, no seguimento da Guerra Civil, acompanhou a rainha no
exílio, em Paris. Foi aí que conheceu William Cavendish (1593-1676), futuro
Duque de Newcastle, um monarquista igualmente exilado, e viúvo, com quem
viria a casar. Muito rico, influente e culto, William Cavendish era mecenas das
artes, escrevia poesia e teatro, possuía telescópios e equipamento de laboratório
(al)químico e interessava-se pelas questões filosóficas do seu tempo. Thomas
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Hobbes (1588-1679) - considerado um dos fundadores da filosofia política
moderna – fora seu tutor, e durante vários anos esteve sob a sua patronagem.

Margaret Cavendish, Duquesa de Newcastle (Peter Lely,1665)

Apesar da diferença de idades de trinta anos, foi uma união feliz. Margaret
Cavendish foi apoiada pelo marido nos seus anseios intelectuais e empreendimentos literários, e, graças a ele e ao irmão deste, Charles Cavendish, teve a
oportunidade de privar com grandes vultos do pensamento filosófico. Entre
eles contaram-se os franceses René Descartes e Pierre Gassendi, assim como
os ingleses Thomas Hobbes e Kenelm Digby, estes últimos igualmente exilados em Paris. A filosofia mecânica e o atomismo, que estes homens discutiam,
impressionaram-na profundamente. Não é, porém, claro o que terá diretamente
apreendido dos filósofos franceses, porquanto não falava nem entendia outra
língua que não o inglês.
As suas limitações linguísticas tê-la-ão privado da leitura do Animadversiones
de Gassendi, e também seria só em 1654, um ano após a publicação de Poems
and Fancies, que Walter Charleton (associado ao Círculo Cavendish) apresentaria a primeira síntese em inglês da obra daquele filósofo; por outro lado,
também seria só em 1656 que John Evelyn4 traduziria para inglês o Livro I
4. Francis Bacon (1561-1620) foi um importante divulgador do atomismo de Lucrécio nos círculos
científicos ingleses, o que explica a sua aceitação pelos futuros fundadores da Royal Society, em
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de De Rerum Natura (Beretta, 2008). No entanto, a proximidade de Margaret
Cavendish a Walter Charleton, amigo com quem se correspondia, e as conversas com o marido e com o cunhado, Charles, fá-la-iam conhecer o poema
de Lucrécio e os princípios do atomismo.
Foi em 1653, em Antuérpia (para onde os Cavendishes se mudaram em
1648, e onde permaneceram até ao regresso a Inglaterra em 1660), que a futura
Duquesa deu início a uma intensa atividade de escritora, em múltiplos géneros
literários (poesia, ensaio filosófico-natural, ficção, biografia, teatro). Em 1668
contava já com treze obras publicadas, em ricas versões de autora. Todavia, a
pretensa intelectualidade, a forma excêntrica de se vestir, a afetação dos modos,
as ideias avançadas (nomeadamente na denúncia da falta de instrução feminina
e na defesa dos direitos dos animais), tudo constituía motivo de troça para a
sociedade inglesa. Para muitos, era louca, tendo ganhado a alcunha de Mad
Madge (algo como “Guida Maluca”).
Nos nossos dias, a historiadora Carolyn Merchant descreveu-a como «uma
feminista que entre 1653 e 1671 escreveu uns catorze livros científicos sobre
átomos, matéria e movimento, borboletas, pulgas, lupas, mundos distantes
e infinito», acrescentando que «as suas ideias e teorias são frequentemente
inconsistentes, contraditórias e ecléticas, o que é atribuído, pelo menos em
parte, à sua falta de instrução formal - uma lacuna que a própria deplorava»
(Merchant, 1983: 270). Virginia Woolf, no sétimo dos seus ensaios publicados
em The Common Reader (1925), também se referira à Duquesa de Newcastle
em tom pouco abonatório, dizendo que tinha «a irresponsabilidade de uma
criança e a arrogância de uma duquesa» e que havia nela algo «nobre, quixotesco e de bravura, mas também de disparatado e de ligeireza de espírito.»
(Woolf, 1925: 74-78).
Apesar de a sua obra literária e filosófica ter maioritariamente sido considerada irrelevante e incoerente pelos seus contemporâneos, as últimas décadas
têm-lhe dedicado um interesse crescente, assistindo-se ao aparecimento de
novas narrativas sobre a sua importância intelectual (Lewis: 2001).
3. OS POEMAS

Nas primeiras páginas de Poems and Fancies, Margaret Cavendish faz uma série
de esclarecimentos que são verdadeiros pedidos de indulgência aos leitores,

1660, entre os quais John Evelyn (1620-1706) se contava.

O atomismo na poesia de Margaret Cavendish (1623-1673): Fantasia ou filosofia natural?

99

nomeadamente quanto ao pobre domínio da língua e à falta de conhecimentos
sobre os assuntos tratados:
[…] nunca li nem ouvi falar de algum livro em inglês que me instruísse; e realmente
não entendo nenhuma outra língua, nem francês, embora tenha estado cinco anos
em França; e também não entendo muito bem a minha própria língua nativa, pois
existem muitas palavras cujo significado desconheço. (Cavendish, 1653: s/p)5.
Não posso dizer que não tenha ouvido falar de átomos, figuras, movimento e matéria, mas não sistematizei completamente. Caso erre, não tem grande importância,
pois o meu discurso sobre eles não é para ser levado a sério, mas se houver algo
digno de nota, ainda bem; caso contrário, não há nem dano nem perda de tempo:
eu não tinha nada para fazer quando o escrevi, e suponho que são os que não têm
nada, ou pouco mais, para fazer, que o leem. (Cavendish, 1653: s/p)

A Duquesa de Newcastle explica ainda por que razão escreveu em verso:
«[…] é porque pensei que os erros podem assim passar melhor do que em
prosa, visto que aquilo que os poetas mais escrevem é ficção, e esta não é
tida como verdade, antes sim como passatempo; e temo que os meus átomos
sejam um passatempo tão pequeno quanto eles próprios, pois nada pode ser
menos do que um átomo» (Cavendish, 1653: s/p). Tais limitações, porém, não
a coibiriam de posteriormente se aventurar, de forma assumida, no campo da
filosofia natural.
Poems and Fancies é definitivamente uma obra antiaristotélica. Em “Of
Vacuum” (Cavendish, 1668: 34), a autora discorre sobre o vazio, em cuja existência acredita, embora se mostre cética quanto à sua infinidade:
Some think the world would fall and not hang so,
If it had any empty place to go.
One cannot think that vacuum is so vast
That the great world might in that gulf be cast.
But vacuum is like to a porous skin,
Where vapor doth go out and air comes in,
And since that vapor fills those places small,
We cannot think but they were empty all:
For were they all first full, they could not make
5. As traduções para português das passagens de autoria de Margaret Cavendish são da responsabilidade do autor.

100

«Aquele saber grande que juntou». Literatura e outros saberes

Room for succeeding atoms, place to take.
Wherefore, if atoms pass and repass through,
They needs must empty places have to go.

O vazio é novamente abordado em “Vacuum in Atoms” (Cavendish, 1668:
35), embora mais tarde viesse a negar a sua existência. Os versos «E fosse toda
a matéria fluida, como alguns dizem, / Não se moveria, não tendo o caminho
livre», aludem ao plenismo de Thomas Hobbes e Descartes, postuladores de uma
«matéria subtil» fluida que preenchia as lacunas entre os corpúsculos rígidos
(Clucas, 1994). Este poema mostra um traço habitual da autora: o recurso às
analogias com o reino animal, neste caso o nadar dos peixes.
If all the atoms, long, sharp, flat, and round,
Be only of one sort of matter found,
The hollow atoms must all empty be,
For there is nought to fill vacuity.
--------------------------------------------------And were all matter fluid, as some say,
It could not move, having no empty way.
Like water that is stopped close in a glass:
It cannot stir, having no way to pass.
Nor could the fishes swim in water thin,
Were there no vacuum to crowd those waters in.
------------------------------------------------------

No poema “The four principal figured Atoms Make the Four Elements”
(Cavendish, 1668: 9) associa as principais formas dos átomos aos quatro elementos clássicos da cosmogonia: quadrada (terra), redonda (água), longa (ar) e
aguçada (fogo). (Lucrécio não descartara o sistema quaternário de Empédocles
e Aristóteles, defendendo que cada um dos elementos era, por sua vez, composto por átomos (Hirsch, 1991).)
The square flat atoms as dull earth appear;
The atoms round do make the water clear.
The long straight atoms like to arrows fly,
Mount next the sharp and make the airy sky.
The sharpest atoms into fire do turn,
And by their piercing quality do burn:
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That figure makes them active, active light,
Which makes them get above the rest in flight.
And by this figure they stick fast, and draw
Up other atoms, which are round and raw.
-------------------------------------------------------

Apesar de este poema ser posterior ao Animadversiones (1649) de Gassendi,
ao que acrescia a proximidade deste pensador aos Cavendish, a Duquesa de
Newcastle não parece ter-se socorrido da sua teoria atomista, pelo menos no
que respeita ao fogo. (Todavia, tal como já foi referido, mesmo que não dominasse outra língua que não o inglês, terá de ser tido em conta que o intenso
discurso intelectual que mantinha com o marido e o cunhado fá-la-ia conhecer
o atomismo de Gassendi.) Com efeito, ignora a distinção do filósofo francês
entre átomos «caloríferos» e «frigoríferos», como revela no poema “What
Atoms make Heat and Cold” (Cavendish, 1668: 54). E em relação à sua forma,
em vez da esférica prefere uma versão aculeada, derivada do átomo platónico
do fogo (tetraédrico).
Such kind of atoms which make heat, make cold,
Like pincers sharp that nip and do take hold.
But atoms that are pointed sharp pierce through,
And atoms which are sharp and hooked pull to.
Yet all must into pointed figures turn,
For atoms blunt will never freeze nor burn.
Cause blunt figures do to a soft form bend,
And soft do unto wet or liquid tend.

O fogo, que na época era considerado possuir uma natureza ambígua,
algures entre o material, o fluido e o espiritual, constituía um sério desafio para
os filósofos naturais que desejavam abraçar teorias materialistas ou mecanicistas. Ao contrário dos seguidores da doutrina atomista, que consideravam
que os átomos do fogo eram agentes externos que atuavam sobre a matéria
incendiável, Gassendi partilhava da visão de Lucrécio de que o fogo estava
presente como «sementes» dentro dos corpos. As qualidades caloríficas destas
eram obstruídas pela presença de partículas «angulosas» em seu redor, mas
podiam ser libertadas, quer por ação externa de outros átomos de fogo, quer,
no caso das estruturas menos compactas, de forma autónoma (Clucas, 1994).
As interpretações atomistas da atividade do fogo, apresentadas por Cavendish
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em “What Atoms make Fire Burn; and what Flame” (Cavendish, 1668: 15),
envolvem ações físicas e mecânicas, as quais explica recorrendo a outra analogia zoológica: quanto mais aguçados os átomos, comparados aos ferrões das
abelhas, maior a facilidade de penetrarem nos poros da matéria.
What makes a spark of fire to burn more quick
Than a great flame? Because ’tis small to stick.
For fire itself is in its nature dry,
Falls into parts as crowds of atoms lie.
The sharpest atoms keep the body hot;
To give out heat some atoms forth are shot.
Sometimes the sparks for anger fly about,
Or, wanting room, do thrust the weakest out.
They are so sharp, that what they meet, devour
If other atoms them not overpower:
As ants, though small, will eat up a dead horse,
So atoms sharp use bodies of less force.
Thus atoms sharp grow sharper by degrees,
As stings in flies are not so sharp as bees’.
---------------------------------------------------------

As experiências (al)químicas também se contaram entre os interesses da
Duquesa de Newcastle, que chegou a investigar o poder dissolvente dos ácidos
fortes (Rayner-Canham & Rayner-Canham, 2009). Não obstante a associação do átomo à química não estar ainda estabelecida da forma como hoje a
entendemos, tais estudos experimentais poderão ter-lhe fornecido algum do
conhecimento empírico que expressa no poema «All things last or dissolve,
according to the Composure of Atoms» (Cavendish, 1668: 54), em que alude
à durabilidade relativa da matéria dos três reinos da Natureza.
Atoms which loosely join do not remain
So long as those which closeness do maintain.
Those make all things i’th’world to ebb and flow,
According as the moving atoms go.
Others in bodies, they do join so close,
As in long time, they never stir nor loose.
And some will join so close and knit so fast,
As if unstirred they would forever last.
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In smallest vegetables, loosest atoms lie,
Which is the reason they so quickly die.
In animals, much closer they are laid,
Which is the cause their life is longer stayed.
--------------------------------------------------In minerals, they so together cleave,
As they not any space for motion leave.
Being pointed all, the closer they do lie,
Which makes them not like vegetables die.
Those bodies where loose atoms most move in,
Are soft and porous, and many times thin;
Those porous bodies never do live long.
Why so? Loose atoms never can be strong.
For motion’s power tosseth them about
Keeps them from their right places; so life goes out.

Foi já sugerido que Margaret Cavendish deu uma explicação atomista à
Guerra Civil e ao caos político que forçou os monarquistas ao exílio (Battigelli,
1998: 39-40). Poemas como “A War with Atoms” (em baixo) legitimam, com
efeito, tal interpretação (Cavendish, 1653: 16). De resto, a associação da divisibilidade da matéria à desagregação social e política já antes se vira em Donne,
e iria ver-se também em Milton.
Some factious atoms ’mongst themselves combine,
And strive some formed body to unjoin.
Round atoms do beat out the sharp; the long
With flat atoms do fight: thus all go wrong.
Those which make motion general in their war
By his directions, they much stronger are.

Pese tudo isto, a partir de 1655 começou a achar improvável que a «dança»
dos átomos, que anteriormente cantara, conduzisse a um Universo estável,
governado por leis definíveis. Além disso, a ser verdade que um dado átomo
tinha um poder igual ao de qualquer outro, tal como se postulava, o atomismo
era uma doutrina que ameaçava a ordem hierárquica que ela própria considerava ser fundamental para que os sistemas, tanto materiais como políticos,
não entrassem em anarquia. No entanto, apesar da sua rejeição do atomismo
como teoria da matéria (na forma epicurista que inicialmente defendera), iria
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mantê-lo ao longo da vida como metáfora para a política e para a mente, concebendo ambos como sistemas atomísticos problemáticos (Battigelli, 1998: 62-63).
4. UM MUNDO SENSITIVO E EM MOVIMENTO

Três meses após a publicação de Poems and Fancies, saiu o seu segundo livro,
Philosophical Fancies (1653), obra em prosa que marca o início do desenvolvimento de uma alternativa antiaristotélica à interpretação mecanicista da
Natureza. Dois anos depois, em Philosophical and Physical Opinions (1655),
a Duquesa de Newcastle expôs um sistema natural materialista-vitalista que
iria reforçar em Philosophical Letters (1664) por contraposição a outras doutrinas filosóficas, entre elas o materialismo mecânico de Hobbes, o dualismo
de Descartes e o vitalismo de van Helmont (Cavendish, 2001: xvi). Em 1666,
no auge da crítica ao atomismo e da demarcação do vacuísmo, afirmou em
Observations upon Experimental Philosophy que «a ideia de átomos é mais
adequada para uma fantasia poética do que para filosofia séria; e esta é a razão
por que desisti disso nos meus trabalhos filosóficos» (Cavendish, 2001: 129).
Dois anos depois, seguiu-se-lhe o Grounds of Natural Philosophy (1668), a mais
concisa e organizada exposição do seu sistema natural, de acordo com o qual
a Natureza era composta por três diferentes tipos de matéria (matéria racional animada, matéria sensitiva animada, e matéria inanimada) infinitamente
divisível; as suas «partes» ou partículas (que conteriam sempre os três tipos
de matéria) seriam dotadas de sentidos, assim como de razão e movimento
próprio (Cunning, 2017).
Não obstante Margaret Cavendish ter abandonado o atomismo, alguns
autores consideram que reteve uma parte considerável da hipótese atómica no
seu sistema natural materialista-vitalista, o que é especialmente notório na sua
explicação das qualidades da matéria com base nas formas das entidades corpóreas a que chamou «partes», «partículas» e «figuras», em lugar de «átomos»
(Clucas, 1994; Clucas & Shaheen, 2019). Segundo Clucas, apesar do que sugere
o título do seu prefácio, «A Condemning Treatise of Atoms», escrito para The
Philosophical and Physical Opinions (1655), não se trata de uma tomada de
posição antiatomista mas antes de um refinamento intelectual do atomismo de
inspiração epicurista que expressara dois anos antes em Poems and Fancies. As
suas objeções são, aparentemente, a ideia de um atomismo mecânico, recusando-se a aceitar que as colisões e os movimentos fortuitos dos átomos, «fugindo
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como poeira e cinzas soprados pelo vento», possam explicar a composição
ordenada do tecido material da Natureza (Clucas, 1994).
No seu entender, a mobilidade das «partes» da Natureza não correspondia a uma ativação mecânica das mesmas, como no atomismo clássico, sendo
antes a própria constituição da matéria. Era o movimento da matéria inata que
criava as suas «figuras» (por sua vez responsáveis pelas qualidades materiais).
Movimento, «figura» e matéria seriam, portanto, inseparáveis e intimamente
interconectados, sendo o movimento o princípio primordial de tudo. Ainda
segundo Clucas, esta parte da sua filosofia natural está intimamente ligada ao
«atomismo químico» do alemão Daniel Sennert (1572-1637), que viu os átomos como «unidades de formação ou ação [ou] energia» em vez de partículas
puramente materiais, tendo também alguma relação com as ideias de Hobbes
sobre o «movimento natural» dos átomos, expressas no seu De Corpore (1655)
(Clucas, 1994).
Defendendo que os corpos têm as suas qualidades de acordo com os movimentos internos ou «figuras», Margaret Cavendish forneceu uma tipologia
das «figuras do movimento» para a explicação de vários fenómenos. O fogo,
por exemplo, era material, sendo as suas qualidades devidas a movimentos de
expulsão e dilatação que formariam «figuras» pontiagudas que «perfuravam»
ou «cravavam dentes afiados» na matéria inflamada, «dissociando as suas
partes», «como se a mastigassem entre dentes afiados». Também existiriam
três tipos de fogo, cada um dos quais com um tipo diferente de «figura». O
primeiro era o «fogo ardente e brilhante» ou chama, em que os movimentos,
a «figura» e a matéria eram todos iguais; o segundo, o «fogo ardente mas não
brilhante», estava associado a produtos químicos corrosivos como aqua fortis
(ácido nítrico) ou vitríolo (ácido sulfúrico); o terceiro, «frio e baço», era o tipo
de fogo existente em «medicamentos ígneos» ou alimentos picantes, como a
pimenta. Destes, o primeiro tipo de fogo (no qual os movimentos, a «figura»
e a matéria eram como um só) era formado por «linhas paralelas ascendentes de pontas afiadas»; o segundo, por «linhas descendentes de gume afiado
como uma lâmina» que cortavam tudo à sua passagem; o terceiro, por pontos
(Cavendish, 1665: 159-160).
Margaret Cavendish conseguiu o feito de, em 1667, ter sido a primeira
mulher a assistir a uma sessão da Royal Society (a pedido seu, reforçado pela
influência do marido), após o que seria necessário esperar 178 anos para que
o sexo feminino voltasse a transpor as portas da instituição. (Em 1945 a cristalógrafa Katheen Lonsdale (1903-1971) e a bioquímica Marjory Stephenson
(1885-1948) foram as primeiras mulheres acolhidas como membros. ) Numa
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sessão totalmente preparada para o deleite da Duquesa de Newcastle, foi Robert
Boyle (1621-1691) quem realizou as demonstrações científicas, entre elas a da
sua famosa bomba de ar. A Duquesa pareceu ter ficado maravilhada com tudo
o que viu (Mintz, 1952).
O seu desejo de assistir a uma sessão da Royal Society não deixará de
surpreender, porquanto em Observations upon Experimental Philosophy tinha
criticado o experimentalismo abraçado por aquela sociedade científica, a que
se somava o facto de repudiar o vazio e o recurso a instrumentos de observação dotados de lentes, tais como o telescópio e o microscópio, sobretudo a
este último, sobre o qual Robert Hook, no seu Micrographia (1665), expusera
as vantagens da sua utilização. A verdade é que tais dispositivos – por ela
considerados «instrumentos artificiais» que podiam revelar-se «enganadores
em vez de verdadeiros informadores», ao que acrescentava que «a observação
de uma abelha através do microscópio não traz [ao observador] mais mel»
(Cavendish, 2001: 9, 99) – não lhe eram estranhos (durante o exílio em Paris, o
marido adquirira diversos microscópios e telescópios). Assim, era com algum
conhecimento de causa que notava que, se por um lado não funcionavam bem,
por outro, também só forneciam informação sobre o exterior dos objetos analisados (Wilkins, 2014). Estas suas reservas quanto a instrumentos óticos de
observação científica iriam encontrar algum paralelismo no ensaio sobre anatomia microscópica que o filósofo John Locke e o médico Thomas Sydenham
escreveram dois anos mais tarde (Dewhurst, 1958). De resto, o entendimento
de Margaret Cavendish sobre a observação através de instrumentos não deixava de se inscrever num debate alargado sobre os papéis da arte (neste caso
os instrumentos experimentais) e da Natureza no desenvolvimento da filosofia
natural (Wilkins, 2014).
5. CONCLUSÃO

Será inegável que a Duquesa de Newcastle possuía uma fantasia «irreprimível»,
como já foi notado (apud Lewis, 2001), e os seus poemas atomistas serão, em
certa extensão, um produto fantasioso da sua mente. A própria nunca os terá
levado muito a sério sob o ponto de vista da sua ortodoxia filosófica, como,
de resto, declara nas primeiras páginas de Poems and Fancies. O facto de ter
mantido esses seus poemas sem alterações consideráveis numa versão por si
revista e publicada em 1668 (Poems, or, Several Fancies in Verse), quando há
muito declarara ter-se afastado do atomismo, será disso revelador.
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Quanto ao atomismo que neles expressa, por mais que só os considerasse
sob o ponto de vista literário, há dois pontos que deverão ser frisados: por um
lado, a escolha de tal temática para glosar em verso era indiciadora de um
genuíno interesse pela filosofia natural, e, por outro, enquanto figura intimamente associada ao Círculo Cavendish, não se lhe poderá negar a sua contribuição, por mais ínfima que tenha sido, para uma missão cara àquele círculo
intelectual: a difusão da doutrina atomista em Inglaterra.
Alguns autores dos nossos dias têm visto nos poemas de Poems and Fancies
uma alternativa epistemológica feminina ao racionalismo e ao empirismo do
século XVII. Tal interpretação encontra suporte em poemas como «The Brain
compared to the Elysium» (Cavendish, 1668: 240), em que a autora compara
o cérebro aos Campos Elísios, cheios de fantasmas e espíritos errantes, por
oposição ao racionalismo cartesiano, valorizador da certeza, do controle e
da disciplina (Price, 1996: 124). De resto, ela mesma afirma na secção «To
all Noble and Worthy Ladies» do seu livro que «a poesia, uma construção da
fantasia, pode ser reivindicada pelas mulheres como produto genuinamente
seu, pois observei que o funcionamento dos seus cérebros tem geralmente
uma tendência para o fantasioso» (Cavendish, 1653: s/p). O termo «fantasia»
(«fancy», singular de «fancies») na escrita da Duquesa de Newcastle tem sido
conotado com «capricho» e «arbitrariedade» femininos, por comparação a
Hobbes, para quem «sem determinação e orientação para um fim, uma grande
fantasia é um tipo de loucura.» (Brown, 1991). Alguns autores, porém, consideram tais interpretações injustificadas. Nomeadamente Deborah Boyle
recorda que Hobbes também encarava a fantasia como «rapidez de imaginação» que permite observar semelhanças raramente percebidas por outros, e
que no seu Leviathan (1651) iguala «good fancy» a «good wit», por oposição a
lentidão intelectual. Esta investigadora também assume uma posição bastante
crítica quanto à classificação da filosofia natural de Margaret Cavendish como
feminista. Defende que o estudo da sua obra deverá abandonar o esforço de
fazê-la passar por protofeminista, devendo antes concentrar-se na interpretação e apreciação dos seus argumentos per se, o que, acrescenta, em nada lhe
retirará interesse nem a tornará historicamente menos valiosa (Boyle, 2004).
A obra de Margaret Cavendish é, com efeito, uma combinação de especulação
científica e de fantasia, «em grande parte acrítica e irremediavelmente repetitiva», como observou Lisa Sarasohn. Não obstante, esta historiadora recorda
que a filosofia natural da Duquesa de Newcastle não é mais fantástica do que
a de alguns contemporâneos seus do sexo masculino, nomeadamente Kenelm
Digby e Johannes van Helmont, considerados prodígios científicos no seu tempo
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e posteriormente merecedores do respeitoso estatuto de pioneiros da ciência
(Sarasohn, 1984). Digby, a despeito da tentativa de conciliar o cartesianismo
e o atomismo com o aristotelismo – tendo o resultado sido um híbrido sem
qualquer sistematização – e do sério empenho na procura de curas medicinais
por práticas paranormais (magia simpática), foi, surpreendentemente, um dos
membros fundadores da Royal Society. Van Helmont, por seu turno, foi um
experimentalista, mas também um hermetista, porquanto ciência (filosofia
natural) e pseudociência estavam ainda intimamente ligadas no século XVII.
Na atualidade há quem considere que a interpretação metafísica de a
Natureza ser ubiquamente racional e sensível se conta entre as contribuições
mais originais da Duquesa de Newcastle para a filosofia natural moderna. Não
foi, de resto, a única a conceber dessa forma a Natureza, pois tanto Baruch
Spinoza (1632-1677) como Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) entenderam
o mundo como essencialmente percetivo (Detlefsen, 2007).
Dois séculos depois de Margaret Cavendish, numa altura em que a teoria atómica moderna – iniciada por John Dalton em Inglaterra no início do
século XIX – contava já com mais de meio século de existência, os «átomos»
apareceriam na poesia de outra mulher: Emily Dickinson (1830-1886) - que
teve aulas de química na instrução secundária (White, 1992). A despeito dos
avanços científicos da sua época, o «átomo» de Dickinson é metafísico. Não
são poucas as vezes em que a poeta recorre à entidade mais pequena de tudo
(as partículas subatómicas – eletrão, protão e neutrão – estavam ainda por
descobrir), para expressar o infinitamente grande dos seus desassossegos.
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1. INTRODUÇÃO

Quando a espécie humana se formou, praticamente a totalidade das outras
espécies animais que hoje existem já habitavam o globo terrestre. Inicialmente,
copiamos os outros animais na alimentação e, também, no uso de muitas das
plantas medicinais que ainda hoje utilizamos. Começamos por ser caçadores
e recolectores, mas quando nos tornamos sedentários iniciamos a domesticação de animais e plantas silvestres, até nos tornarmos agricultores e pastores,
em vez de caçadores, uma atividade arriscada. Por isso, nas gravuras rupestres
pré-históricas estão figurados animais, geralmente selvagens e não domesticados. Mais tarde já aparecem figurados animais de pastorícia, particularmente
bovídeos e até gado cavalar. Só muito mais tarde surgem plantas figuradas.
Esta sequência está bem documentada, nas figuras rupestres (cerca de 15.000)
de Tassili n’Ajjer, no sudeste argelino, Património Mundial da Unesco, com
gravuras rupestres esculpidas, desenhadas ou pintadas, que vão desde ca.7500
a.C. até cerca de 200 a.C., estas últimas representando já camelos utilizados
nas caravanas. Num conjunto de gravuras desenhadas de Uan Derbuaen (Este
de Tassili) está figurada uma folha de tamareira (Phoenix dactylifera): «As
suggested by series of symmetric parallel elongated leaves, the U-shape gate
is very likely made of tied date-palm fronds with adorned upper extremities.»
(Holl, 2016: 224). Tamareiras, oliveiras (Olea europaea), figueiras (Ficus carica)
e videiras (Vitis vinífera) são as fruteiras associadas aos primórdios da agricultura (Johnson et al., 2015: 6).
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Com o aumento do conhecimento e da escrita, surgem obras literárias e
de botânica utilitária, particularmente na Grécia Antiga, como a De Herbis de
Hipócrates (ca. 460-370 a.C.) e as História das Plantas e Causas das Plantas
de Teofrasto (371-286 a.C.), e durante o Império Romano como a De Materia
Medica de Dioscórides (c. 40-90), que foi o guia da medicina durante mais de
dezasseis séculos, até surgirem os Coloquios dos Simples e Drogas he Cousas
Mediçinais da Índia (Abril de 1563) de Garcia de Orta (1501-1568), obra que,
não só foi marcante para a fitoreapia experimental, como também na referência
de plantas na poesia e literatura nacionais. Um bom exemplo disso é a obra
(épica e lírica) de Camões (1524-1580), que, seguramente, conhecia não só as
obras gregas sobre plantas, como também os Colóquios de Garcia de Orta, por
quem acalentava uma afetuosa amizade e admiração.
Como não é possível enumerar todas as plantas referidas na literatura
portuguesa, escolhemos a obra de três autores, um poeta e dois prosadores.
Evidentemente que Luís de Camões (1524-1580) teria de ser um dos eleitos,
pois refere um grande número de plantas não só europeias, como, também, de
outros dois Continentes onde Portugal teve colónias (Ásia e África). Dos prosadores optamos por Aquilino Ribeiro (1885-1963), que refere plantas e ecossistemas da flora de Portugal Continental e, como Portugal também teve uma
colónia no Continente Americano, o eleito foi Ferreira de Castro (1898-1974).
Claro que houve vários escritores e poetas portugueses, nomeadamente dos
séculos XIX e XX, que referem plantas e flores do nosso meio rural, particularmente aqueles que viveram fases das suas vidas no campo, como, por exemplo,
o médico Adolfo Correia da Rocha (1906-1995), que conheci pessoalmente
em Coimbra, que adotou o pseudónimo Miguel Torga. Chamamos torga ou
urze a várias espécies do género Erica (10 espécies em Portugal Continental),
de flores purpúreas, violáceas rosadas a brancas, e até a outra ericácea com
os mesmos nomes vulgares, a Calluna vulgaris de flores rosadas. Mas Adolfo
Rocha, ao escolher o epíteto Torga, referia-se à torga lenhosa, dura, resistente,
com raízes nas ranhuras da rocha granítica. Esta é a Erica arborea, um arbusto
ou pequena árvore, de flores brancas. É uma planta desta espécie que vegeta
junto à campa do poeta-escritor, em S. Martinho de Anta.
Outro exemplo é Júlio Dinis (1839-1871), o pseudónimo de outro médico,
Joaquim Guilherme Gomes Coelho, que tendo residido temporariamente em
Grijó, em A Morgadinha dos Canaviais, ao descrever o episódio da descida do
monte da capela da Senhora da Saúde, refere giestas (plantas de flores amarelas dos géneros Cytisus, Genista e Spartium), assim como tojeiras (também
de flores amarelas, mas do género Ulex) e ainda pinheiros, seguramente o
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pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Esta paisagem florida já ali não existe devido
à urbanização do local.
As plantas são frequentemente referidas nas cantigas populares, mas não
é necessário mencioná-las, pois foram exaustivamente tratadas por Rosete
Batarda Fernandes (1916-2005) na sua obra A Botânica na Poesia Popular
Portuguesa (1987-1989), referindo 185 espécies de plantas.
2. O POETA

Na época camoniana, as plantas mais citadas na literatura eram as medicinais
e ornamentais. As plantas alimentares não eram muito referidas pelos poetas e
prosadores. Como Os Lusíadas (1572) foram escritos, quase na totalidade, no
Oriente e centrados nos Descobrimentos, têm como base as plantas asiáticas,
particularmente especiarias e medicinais. A lírica como foi, maioritariamente,
escrita em Portugal e centrada no amor e paixão, as plantas referidas são europeias, particularmente as flores destas. Numa e noutra obra o poeta raramente cita
as mesmas plantas, mas, quando isso acontece, fá-lo com significado diferente.
Como Camões viveu durante treze anos em Coimbra (1531-1544), de onde
partiu aos vinte anos para Lisboa, a maioria das plantas referidas na lírica são
plantas dos campos do Mondego. O mesmo acontece no episódio da Ilha dos
Amores d’Os Lusíadas (IX.18-95; X.1-143) e no de Inês de Castro (3.118-135).
Camões, conhecia, seguramente, não só obras gregas sobre plantas, particularmente o tratado De materia medica (60-70) de Dioscórides (c. 40-90),
como também as plantas dos Coloquios dos simples, e drogas he cousas mediçinais da Índia… (1563) de Garcia de Orta, com quem conviveu quando esteve
em Goa (1553-1567).
Não é fácil determinar com exatidão as plantas referidas por Camões em
toda a sua obra poética (épica e lírica), pois a maioria das vezes refere-as não
só de forma poética, como também utilizando a sua admirável arte de derivar
com extraordinários trocadilhos linguísticos.
É n’Os Lusíadas que o poeta mais plantas menciona (cerca de 5 dezenas),
na maioria asiáticas e aromáticas. Na lírica refere muito menos espécies de
plantas (cerca de 3 dezenas e meia), maioritariamente europeias campestres e
ornamentais (Paiva, 2015).
Para determinados poemas polémicos, por haver (ou ter havido) críticos literários que os consideram camonianos e outros não, as plantas citadas
nessas obras poderão auxiliar na atribuição da autoria a Camões ou não. É,
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por exemplo, o caso do «Vergel de Amor». Nesta poesia, citam-se, por vezes,
muitas plantas por estrofe, o que não é característico de Camões, e mencionam-se muitas plantas que não encontramos referidas em toda a obra poética
indubitavelmente camoniana, como, por exemplo, as boas-noites (Mirabilis
jalapa), nativas do Perú e não conhecidas na Europa na época camoniana,
e o girassol (Helianthus annuus), também nativo do Continente Americano.
Em alguns casos não é possível determinar a espécie a que Camões se refere,
como, por exemplo, quando ele cita o carvalho. Podemos apenas dizer que é
uma espécie do género Quercus. No entanto, há plantas referidas por Camões
em que é possível saber de que espécie se trata, apesar de ter havido várias
opiniões. Para isso, é preciso saber onde ele estava quando escreveu o poema e
conhecer a flora dessa região, ou conhecer o melhor possível o grau de cultura
do poeta e ter em atenção a maneira como ele cita a planta. Apresentamos,
seguidamente, três exemplos interessantes.
O loto é referido uma só vez – «Os companheiros, em gostando o loto»
(Lusíadas V.88) – em toda a obra poética (épica e lírica) de Camões. Para a
identificação desta planta é necessário ter em consideração não só que é neste
Canto que Camões canta a gloriosa viagem de Vasco da Gama, com todas as
suas vicissitudes, como também o que o poeta diz na estrofe seguinte (V.89).
Este loto referido n’Os Lusíadas (V.88) é uma planta não europeia, como
é comum nesta obra. Em Portugal temos uma planta que designamos com o
vernáculo cornichão e a que também chamamos loto. Mas este último termo
resulta do nome latino atribuído por Lineu à planta, Lotus corniculatus.
Há uma planta asiática, comestível e ornamental, à qual também chamamos
loto ou lótus, o Nelumbo nucifera. Como esta planta é muito apreciada na cozinha asiática (rizoma, flores e sementes) e como Camões diz que é comestível
(«Os companheiros, em gostando o loto»), identificou-se este loto «camoniano»
como sendo o Nelumbo nucifera., uma planta aquática de flores grandes e de
rara beleza. Porém, a planta referida por Camões não é Nelumbo nucifera.
Camões conhecia, seguramente, os poemas Odisseia (Homero) e Eneida
(Virgílio), pois durante os cerca de treze anos em que esteve em Coimbra
(1531-1544) sob a tutela do seu tio Bento Camões, teve, seguramente, acesso à
melhor biblioteca clássica da Europa, que se encontrava no Convento de Santa
Cruz, pois o tio era não só prior deste Convento, como também chanceler da
Universidade de Coimbra. Por isso, alude à maga Circe – «Fingindo magas
Circes, Polifemos» (Lusíadas V.88) -, feiticeira que, depois de ter dado manjares
e bebidas a metade dos companheiros de Ulisses que entraram no seu palácio,
transformou-os em diversos animais. É interessante que estes mitos tenham
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chegado até à atualidade, pois há uma planta a que chamamos erva-das-feiticeiras (Circaea lutetiana), que tem estes nomes (vulgar e o científico) por
se crer ter poderes místicos devido àquele episódio atribuído à maga Circe.
Homero também refere (Odisseia IX.195, 216-218, 230-240, 287-291) que
Ulisses e mais doze companheiros foram capturados e encerrados na caverna
do ciclope Polifemo (Lusíadas V.88) para serem devorados. Os Cícones (Odisseia
IX.36-61; Lusíadas V.88) foram atacados por Ulisses depois da tomada de
Troia pelos seus soldados. Mas os Cícones obrigaram Ulisses a fugir, tendo
sido desviado do seu caminho por um forte vento do Norte, que o arrastou
para o Sul da ilha de Chipre, tendo ido parar ao país dos Lotófagos, um povo
mítico do Norte de África. De acordo com a versão épica, os Lotófagos davam
a comer aos seus hóspedes o loto, que lhes retirava a vontade de partir e de
regressar à pátria (Odisseia IX.93-98), isto é, infligiam-lhes uma certa abulia
ou esquecimento. Assim, Palinuro, piloto que figura na Eneida (III.201-202,
III.513-520, III.561-563, V.12-25, V.133.871, VI.337-383), depois de ter comido
o loto, adormeceu ao leme e caiu ao mar. Camões também refere, subtilmente,
o episódio de Calipso (Lusíadas V.89) ter retido Ulisses numa ilha, durante
muito tempo, oferecendo-lhe em vão a imortalidade (Odisseia V). Aliás, Eça
de Queiroz (1845-1900), no seu conto «A Perfeição» (Queiroz, 2020), narra
em prosa a epopeia de Ulisses (Odisseia V) na ilha mítica de Ogígia, onde a
deusa Calipso o reteve durante oito anos. Claro que além das duas narrativas
serem distintas (prosa e verso), há outras diferenças, como, por exemplo,
na fauna e na flora que povoam a ilha (Silva, 2020: 73-90). Entre as plantas
que Eça enumera (cerca de 20), não figura o loto, que é referida na Odisseia
(IX.93). Eça refere 8 plantas não citadas por Homero como, por exemplo, tuias
odoríferas, que não são, na realidade, espécies do género Thuja, pois as tuias
não são nativas da Europa. O escritor deve estar a referir-se a uma planta que
Teofrasto menciona como «thyon» ou «thya» (História das Plantas, 5.3.7), que
é Tetraclinis articulata, uma resinosa odorífera.
Este loto é uma planta do Norte de África e dá um fruto comestível que,
como vimos, segundo a mitologia grega, alterava o comportamento das pessoas, desnorteando-as (Odisseia IX.93-98), como aconteceu ao piloto Palinuro
(Eneida loc. cit.) e como, também, refere Camões «Os companheiros, em gostando o loto;/Dêm-lhe perder nas águas o piloto» (Lusíadas V.88).
O célebre filósofo grego Teofrasto (c. 372 a.C. – 287 a.C.), considerado o
Pai da Botânica, refere este loto não só na sua obra História das Plantas, como
também nas Causas das Plantas. Sobre o loto diz, na primeira obra:
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Exceptuam-se os casos em que uma árvore, pela sua textura compacta, ou não tem
nós em absoluto, ou tem poucos, por exemplo o buxo e o lótus. (1.8.2)
O fruto é vermelho, semelhante ao do lótus em formato. (3.13.3)
Tem também uma madeira resistente e com bom aspecto, escura como a do lótus.
(4.2.5)
É na Líbia que o lótus é mais abundante e mais bonito. (4.3.1)

Na segunda, menciona-o na seguinte passagem: «é aquilo que acontece
com o lótus (uma árvore…» (4.6.9).
Camões talvez conhecesse, também, estas obras de Teofrasto, ou, mais
provavelmente, a obra de Dioscórides, que Garcia de Orta conhecia bem.
Estas duas últimas obras referem a grande maioria das plantas mencionadas
por Teofrasto.
O certo é que Camões, nestas duas estrofes (Lusíadas V.88-89), está a
basear-se nos episódios vividos por Ulisses e seus companheiros, relatados na
Odisseia e Eneida.
Portanto, este loto referido por Camões é, indubitavelmente, Ziziphus
lotus, um arbusto relativamente comum na região mediterrânica do Norte de
África, de fruto comestível e com características condizentes com as referidas
por Teofrasto. Não é, pois, o Nelumbo nucífera, uma planta asiática, herbácea
e aquática a que, vulgarmente, chamam loto ou lótus.
Camões refere três espécies de palmeiras em toda a sua obra (épica e lírica).
Uma, que não oferece qualquer dúvida, é a tamareira (Phoenix dactylifera), que
ele designa como «palma» (Lusíadas VIII. 24; X. 42). Por ser uma planta bíblica
(Dt.34.3, Jz.4.5, Sl.32.14, Ct.7.8-9, Jl.1.12, Jo.12.13. Oliveira & Filipe 2015), é
desta palmeira que, na Terra Santa, usam as folhas (palmas) nas procissões.
Por isso, também é conhecida por palmeira-das-igrejas.
N’Os Lusíadas, Camões menciona outra «palma» (I.46). O episódio que
o poeta relata neste Canto, localiza-se na costa africana, entre Moçambique e
Madagáscar, que ele refere como Ilha de S. Lourenço (I.42). Camões, quando
viajou para a Índia, deve ter visto na costa de Moçambique os «pequenos batéis...
cortando o largo mar com larga vela.» (Lusíadas I.45), com velas de esteiras de
folhas de palmeira: «As velas, com que vêm, eram de esteira,/De umas folhas
de palma bem tecidas» (Lusíadas I.46). Por isso refere esses «batéis» no relato
que faz da viagem de Vasco da Gama. Este tipo de embarcações rudimentares,
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algumas delas não mais do que um conjunto de troncos atados uns aos outros
(autênticas jangadas), com uma vela, ainda existem, mas não com velas de
esteiras de folhas de palmeiras.
Os povos asiáticos, particularmente indianos, aproveitando os ventos das
monções, vinham até à costa oriental de África, às zonas de mangal (na costa
de Moçambique há extensas áreas de mangal) colher madeira (troncos, pois,
no mangal, as árvores podem atingir alturas consideráveis, até cerca de 70-80
m) e, na altura dos ventos contrários das monções, regressavam à Ásia. Como
as suas embarcações (semelhantes aos atuais juncos) tinham velas de esteiras
feitas do limbo flabeliforme da palmeira do litoral oriental da Índia, a Borassus
flabellifer (indicativo específico relativo às folhas de limbo em leque), alguns
autores (por exemplo, Conde de Ficalho, 1880) admitiram que as velas das
embarcações moçambicanas que Camões refere eram feitas também das folhas
dessa espécie de palmeira, pelos africanos as conseguirem retirando-as dos
juncos asiáticos ou aproveitando as velas que se soltavam dessas embarcações.
Não estamos de acordo com esta identificação. Talvez os africanos tenham
copiado a maneira de fazerem as velas com folhas flabeliformes das palmeiras
que existem no litoral de Moçambique, uma delas muito semelhante à palmeira
indiana, a Borassus aethiopium. Pode até ter acontecido que os indianos tenham
feito velas desta palmeira africana, quando chegavam à costa moçambicana,
para substituírem as velas rasgadas pelos fortes ventos da monção. Os africanos,
observando-os na manufatura das velas, fizeram o mesmo.
Portanto, as velas das embarcações africanas não eram, seguramente, feitas
de folhas da palmeira indiana, Borassus flabellifer, mas sim de uma palmeira
do litoral moçambicano, com folhas flabeliformes, muito provavelmente da
Borassus aethiopium, que é muito semelhante à asiática Borassus flabellifer.
Mas nessas áreas moçambicanas onde ocorre a Borassus aethiopium, há outra
palmeira com folhas de limbo flabeliforme e muito mais fáceis de colher, por
serem de palmeiras não muito altas e agrupadas e não plantas isoladas e altas
como a Borassus aethiopium. Essas palmeiras, «matcheu», no idioma vandau
(Hyphaene petersiana), existem em muito maior número e em grupos de
numerosos indivíduos.
A terceira palmeira referida por Camões (Lusíadas X.136) é a palmeira
que dá o maior e mais pesado coco, que na época em que Camões viveu era
conhecido por coco das Maldivas (Arquipélago a Sudoeste da Índia): «Nas
ilhas de Maldiva nasce a pranta» (Lusíadas X.136). O poeta também o refere
na lírica, utilizando a sua admirável arte de derivar.
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O coco-do-mar é o caroço, «pomo», como Camões o designa (Lusíadas
X.137), do fruto de uma palmeira endémica (planta nativa apenas de determinado
local ou região) da República das Seychelles. Por isso é também conhecido por
coco das Seychelles. Por causa da forma do caroço, é também conhecido por
coco-das-nádegas, coco-indecente, coco-gémeo, coco-duplo e outros nomes,
como coco-de-salomão, coco-real, coco-da-escravatura. Os frutos das palmeiras
são cocos (drupas, que são frutos com caroço, como são os pêssegos, as ameixas,
as cerejas, etc.) com uma camada fibrosa (geralmente oleosa) que envolve um
caroço, no qual está a semente (amêndoa). Antes da descoberta do caminho
marítimo para a Índia (1497-98), este coco não era conhecido na Europa, mas
era já famoso na Ásia, onde conheciam apenas o caroço, que consideravam,
erroneamente, como uma semente, sem nunca terem visto a palmeira que o
produzia. É o maior (30-50 x 25-28 cm) e mais pesado (15-20 kg) caroço (portanto, também a maior e mais pesada semente) do globo terrestre. Por ser uma
semente tão pesada, nem o respetivo coco, nem o caroço, flutuam facilmente,
não sendo, portanto, transportados, com viabilidade, pelas correntes marítimas, como acontece com o fruto do coqueiro (Cocos nucifera). No entanto,
como a parede deste caroço é muito dura e dificilmente permeável, o caroço,
depois de seco ou da perda da massa interna (embrião e albúmen, portanto a
semente propriamente dita) fica muito mais leve e já é flutuante e transportável
pelas correntes marítimas. Era assim, sem poder germinativo, que chegava às
ilhas Maldivas e às costas da Índia, Indonésia e respetivas ilhas, onde os primeiros europeus deram conta da fama deste invulgar caroço, erroneamente,
conhecido como coco das Maldivas. Por isso, o nome científico da palmeira
(Lodoicea maldivica) também tem o epíteto científico relacionando-a com as
Maldivas, quando a planta é nativa das Seychelles e não cresce nas Maldivas.
Como os povos asiáticos nunca tinham visto a palmeira produtora de
um coco tão grande e tão invulgar, consideravam (mais tarde, os navegadores europeus também) que era produzido por uma planta («pranta», como
diz Camões: X.137) que vegetava nas profundezas do mar. Por outro lado,
como o caroço tem uma forma bilobada que se assemelha à região pélvica da
mulher, era considerado afrodisíaco. Como era raro e pela qualidade que lhe
atribuíam, era extremamente dispendioso. É por isso que há museus europeus com alguns destes caroços ocos, envernizados (Sociedade de Geografia
de Lisboa) ou cobertos a ouro ou prata e ornamentados exteriormente com
figuras decorativas, que serviam, geralmente, de vasilhas ou copos. Os portugueses foram dos primeiros europeus a referirem o coco-do-mar, como João
de Barros (1496-1570), que, como era habitual na época, considerou que o
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«pomo maior do que o coco» vinha de uma árvore que «nascia em algumas
partes debaixo da água salgada» (Barros, 1988: 2). Apesar disso, esta palmeira
e o respetivo coco não perderam a reputação, não só de virtudes afrodisíacas,
como também medicinais e místicas. Assim, a colheita dos cocos foi tão intensiva que a planta, atualmente, apenas cresce, como espontânea, nas encostas e
vales do interior de duas das 19 ilhas do Arquipélago das Seychelles. Aqui, a
colheita e comercialização destes cocos é estritamente controlada pelo Estado,
sendo uma importante fonte de receita local a venda aos turistas de peças de
artesanato fabricadas com folhas, troncos e cocos desta palmeira. Garcia de
Orta, nos seus Colóquios, refere que o coco das Maldivas provinha de palmeiras que haviam sido submergidas quando as ilhas Maldivas se separaram do
Continente Asiático por uma grande inundação e que a amêndoa deste coco era
um excelente remédio. É importante referir que Garcia de Orta o cita como «um
excelente remédio» (Colóquio 16º) e nunca faz qualquer alusão às apregoadas
propriedades afrodisíacas deste coco. É fundamental não esquecer que nessa
altura não só a Inquisição era poderosa, como também Garcia de Orta tinha
que ter extremo cuidado, pois, sendo cristão-novo, era alvo de perseguição do
Santo Ofício pela sua origem judaica. Talvez pelo misticismo que conferiam a
este coco, a palmeira «marinha» é uma das plantas que Luís de Camões menciona n’Os Lusíadas (X. 136), também, cuidadosamente, sem qualquer alusão
às célebres propriedades afrodisíacas do coco, pelas razões que já referimos
(Inquisição e Corte). É também importante referir que toda a obra de Camões
foi escrita entre 1540 e 1580, período de violentas perseguições aos Judeus.
Camões também o referencia na lírica, obra centrada no amor e paixão, e
aí utiliza eficazmente os seus, já referidos, trocadilhos lexicológicos, para não
ter qualquer consequência desagradável por parte dos censores e do Inquisidorgeral (Cardeal D. Henrique). Assim, no soneto que, segundo Saraiva (1982),
é dedicado à recuperação do valimento de D. António Pinheiro, bispo de
Miranda, que fora obrigado, pelo Rei (D. Sebastião), a renunciar à diocese de
Ceuta, tendo readquirido todo o valimento durante o reinado do cardeal D.
Henrique, Camões, na nossa opinião, utiliza aqui, de modo extraordinário, os
seus malabarismos para exaltar a fama afrodisíaca deste coco, não aludindo,
de modo nenhum, ao evento eclesiástico. Ao ler-se com atenção repara-se
que Camões refere as ditas propriedades afrodisíacas do coco. O «pinheiro»
do formoso Átis estava com «grave dano». Aqui Camões está a indicar que
o órgão sexual de Átis fora «convertido» (deixara de ser viril). Então, Cibele
pediu a Júpiter que «o verdadeiro preço da nobre palma e do loureiro ao seu
pinheiro desse, soberano». Isto é, que conferisse virilidade ao dito órgão de
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Átis. No que foi atendida Cibele, como se pode deduzir das últimas estrofes
deste soneto: «Oh! Ditoso pinheiro! Oh! Mais ditoso/ quem se vir coroar da
folha vossa,/ cantando à vossa sombra verso eterno».
Luís de Camões refere apenas uma vez um aloé e n’Os Lusíadas. Trata-se
do aloé da ilha Socotra, Iémen: «Socotorá, co amaro aloe famosa» (Lusíadas
X. 137) e não o Aloe vera, o mais conhecido e citado aloé, desde a Antiguidade
Grega. Isto porque o verdadeiro Aloe vera não é uma planta asiática e, também,
porque Garcia de Orta não só considerava que o de Socotra tinha melhores
atributos, como sabia que os físicos gregos o conheciam. Talvez por isso e por
conhecer as obras dos clássicos gregos, Camões refere apenas o aloé de Socotra.
O épico português, por ter tido acesso à Biblioteca do Mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra, conhecia, seguramente, a história da Grécia, para saber que
o aloé de Socotra, já era conhecido, pois o físico (médico) grego que acompanhava as tropas do Imperador Alexandre o Grande na sua campanha até à
Índia, lhe solicitou que conquistasse a ilha de Socotra, por saber que ali havia
muito aloé, de que necessitava para tratar as feridas dos soldados, pois o aloé
é um bom cicatrizante. Na realidade, o Imperador, ao regressar da Índia, desterrou os habitantes da ilha de Socotra, fundando ali uma colónia grega para
cultivarem os aloés.
Os aloés da ilha de Socotra são o Aloe perryi e o Aloe forbesii, comercialmente utilizados para extrair a socotrina (tâyef, na ilha; saber ou sabr ou
sabbara em árabe). Por causa da socotrina é que identificaram (Ficalho, 1890)
os aloés de Socotra com um nome (Aloe socotrina), um nome inexistente, por
suporem tratar-se do Aloe succotrina, que não é nativo de Socotra, mas sim
da África do Sul.
Portanto, Camões não refere na sua obra poética o verdadeiro Aloe vera.
Mas, o poeta alude a uma planta que também se tem confundido com o Aloe
vera desde os tempos bíblicos. Porém, Luís de Camões, que, seguramente,
conhecia a Bíblia, refere a planta corretamente: «Cuja mata é do pau cheiroso
ornada» (Lusíadas X. 129). O aloé citado, erroneamente como aloé, em traduções do Antigo Testamento (Sl 45,9; Pr 7,17; Ct 4,14) é uma árvore (Ct 4,14)
muito aromática (Sl 45,9; Pr 7,17; Ct 4,14), Aquilaria malaccensis (ahaloth,
em hebraico), a que os gregos chamam xylaloe. Por isso, quando traduziram
os textos em hebraico do Antigo Testamento para grego, à ahaloth chamaram
(muito bem) xylaloe. Ao traduzirem a Bíblia do grego para latim, traduziram,
erradamente, xylaloe para aloé. Aloe vera é uma erva (não é uma árvore), não
aromática, com propriedades antisséticas e cicatrizantes, e é o aloé referido
no Novo Testamento.
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Resumindo: Luís de Camões, em toda a sua obra poética apenas refere os
aloés de Socotra (Aloe perryi e Aloe forbesii) e uma planta (Aquilaria malaccensis) que, erroneamente, é referida como aloé no Antigo Testamento nos textos
mal traduzidos da Bíblia original. O Aloe vera só é referido corretamente no
Novo Testamento (Jo 19,39).
3. OS PROSADORES

Aquilino Ribeiro (1865-1963) foi um fervoroso naturalista que nutria grande
estima pelo meio rural e florestal, particularmente pelas árvores de porte ou
idade invulgar, considerando que todas têm a sua história: «Têm, sim. Nós é
que não sabemos contá-la. [...] A seiva ascende, estua, desce, remansa, para
remontar de novo e prosseguir na sua jornada vascular ano após ano, pelo
tempo sem fim.» (Ribeiro, s/da: 95). O escritor descreve a Natureza, considerando que é pelas árvores que tudo começa: «Do pinhão, que um pé-de-vento
arrancou ao dormitório da pinha-mãe, e da bolota, que a ave deixou cair no
solo, repetido o acto mil vezes, gerou-se a floresta.» (Ribeiro, 1957: 15). Para
ele, a floresta não é entendida apenas como um conjunto de árvores, mas sim
como um ecossistema: «Acudiram os pássaros, os insectos, os roedores de
toda a ordem a povoá-la. No seu solo abrigado e gordo nasceram as ervas, cuja
semente bóia nos céus ou espera à tez dos pousios a vez de germinar.» (Ribeiro,
1957: 15-16). Os castanheiros eram as suas árvores preferidas:
O castanheiro, escusado é dizê-lo, é longo, grande, enfático e copado como
o nome. Nada lhe falta para rei da nossa flora, e é-o de facto. Talvez o roble seja
mais altaneiro, mas é menos pródigo. (Ribeiro, s/da: 108)
Eu admirava os castanheiros, é certo que de admiração subconsciente, como aos
paquidermes nos panoramas zoológicos. (Ribeiro, s/dc: 87)
Mesmo em meados de Outubro [...] era possível verem-se já, através dos soutos,
mulheres a apanhar as castanhas debaixo de molinha e tiritando, engoiadas na
capucha de burel. (Ribeiro, s/db: 113-114).

Aquilino já referia a nudez das nossas montanhas desarborizadas: «Fica
a terra calva, a terra que não presta, a terra que ninguém apetece. (Ribeiro, s/
db: 40).

122

«Aquele saber grande que juntou». Literatura e outros saberes

Hoje, quem percorre as cumeadas das serras portuguesas dificilmente
imagina que estiveram cobertas de floresta. Aquilino também o assinala:
Sabemos pelas breves referências dos geógrafos antigos, di-lo a crítica proto-histórica
que a Lusitânia era espessa e contínua mata de Norte a Sul. (Ribeiro, 1964: 126)
Aqui, como de resto no vasto mundo, o habitante era bicho das brenhas. Guerras
e vandalismo de toda a ordem destruíram o produto benéfico e previdente da
natureza. O homem encarniçava-se contra o homem e, para melhor facilidade no
extermínio, o fogo predispunha a obra do ferro. (Ribeiro, 1962: 113).

A cobertura florestal do nosso país sempre nos serviu nas guerras quer
contra os romanos (Viriato e os lusitanos foram considerados por Estrabão
como bandoleiros e salteadores que se refugiavam na floresta), quer contra os
árabes, pois os nossos exércitos expulsaram os mouros camuflando-se na floresta
ou, como refere Aquilino, incendiando-as: «as hostes de D. Afonso Henriques
tiveram de recorrer ao fogo como ao ferro para expulsar o agareno.» (Ribeiro,
1964: 126). Estas e outras utilizações provocaram modificações do coberto
florestal do país e condicionaram o modo de vida das populações, implicando
alterações sociais e alimentares.
O escritor também explica a paisagem desflorestada em consequência da
prolongada ocupação humana das nossas montanhas: “Cresciam ali exemplares que davam madeira bastante para uma nau. Não se fala do pinheiro […]”
(Ribeiro, s/db: 39). Na Primavera e Verão, com os campos ocupados com
produtos agrícolas, foi necessário derrubar ou incendiar áreas florestadas para
criar prados para pastoreio nessa época do ano, hoje designados lameiros ou
prados de lima. Por outro lado, a pastorícia extensiva e intensiva teve grande
impacto na destruição da flora portuguesa. A transumância dos rebanhos das
planícies para as montanhas no Verão, e vice-versa no Inverno, só decaiu no
século XX com o plano de rearborização do Estado Novo. Os fogos e a prática
das queimadas nas regiões agrícolas e também nas regiões de pastoreio foram
um fator que contribuiu, e continua a contribuir, para a desertificação das nossas montanhas. Os ecossistemas florestais giestais portugueses foram sendo
substituídos por urzais, Erica e Calluna vulgaris, Cytisus, Ulex, ou formações
naturais mistas de urzes, giestas, tojo e carqueja, Genista tridentata, vulgarmente conhecidos pela designação genérica de matos. Estes matos quando
não cortados serviam para obter carvão e como cama para o gado, como já o
escritor refere: «Para o cume da serra, onde o marco geodésico acusa os seus

Plantas na literatura portuguesa

123

1110 metros de altitude, a vegetação predominante é a urgeira, de que o indígena extrai o carvão para as forjas […]» (Ribeiro, s/da: 10).
As montanhas do Norte e Centro de Portugal foram despojadas de florestas para campos de cultivo e para madeira para naus e caminhos de ferro.
Daqui resultou o empobrecimento vegetal da cobertura do solo, com a sua
consequente erosão, e a transformação das montanhas em zonas pedregosas,
plenas de afloramentos e blocos rochosos, implicações também elas descritas
por Aquilino:
A maior parte das vezes o fraguedo é a forma ulterior que insculpiu a erosão na
face dos montes, em seguida ao desnudamento vegetal. (Ribeiro, s/da: 17)
A erosão […] acabou por pelar os outeiros. Em muitos já desagarrou a coirama
ferrenha do matiço. O que subsiste é pouco mais do que a armadura de pedra.
(Ribeiro, s/db: 203).

Aquilino conheceu algumas das serras com outro revestimento e estava
consciente das alterações ecológicas desencadeadas pela desarborização: «Se
retraio a vista para o círculo de horizontes próximos, montes e plainos apresentam-se-me despojados da vestidura vegetal que lhes conhecia.» (Ribeiro,
s/db: 39). A partir da segunda metade do século XIX, essas áreas de mato
começaram a ser rearborizadas com o pinheiro-bravo, Pinus pinaster. Outrora
cobertas fundamentalmente por carvalhais caducifólios, as nossas montanhas transformaram-se então num imenso pinhal, formando a maior área
de pinhal contínuo da Europa. O povo que vivera da floresta primitiva (caça,
bolota, castanha, etc.), após a destruição desta, passou a viver dos matos (pastorícia), foi obrigado a modificar novamente os seus hábitos para viver com
e do pinhal. Estas últimas alterações foram contestadas pelas populações. Na
época da implementação da arborização dos baldios comunitários, delegações
de pastores deslocaram-se a Lisboa para reclamar contra a política que lhes
retirava as áreas de pastoreio. Não tendo sido escutados, os pastores chegaram
a incendiar áreas que os florestais arborizavam. O escritor refere a argumentação favorável tanto dos Serviços Florestais («Com o revestimento vegetal dos
oiteiros, beneficia o regime hidráulico da região. Minas e fontes de superfície
adquirem mais constância no seu fluxo, e os rios e corgos inundarão menos
os campos e é possível que não arrastem mais as terras.» (Ribeiro, 1958: 63)),
como individuais, como a de um emigrante regressado do Brasil, que questionava os seus conterrâneos: «Estão vocês certos que ficam roubados? Não é
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para vosso bem que vem o arado mecânico rasgar o maninho?» (Ribeiro, 1958:
39). Porém, para os serranos a resposta era clara: «Os pinheiros cortam-nos
eles, quando forem medrados. As estradas que se propõem fazer pela serra
fora só para eles é que servem, as casas constroem-nas para os guardas. Põem
telefones, mas é para uso próprio, prevenirem os postos se os mateiros andam
à lenha ou lhes cortam uma estaca.» (Ribeiro, 1958: 39). Dos recursos que o
baldio fornecia às populações serranas aproveitavam principalmente os mais
pobres: «Muita gente vive de arrancar torga e fazer carvão. [...] A serra para
uns e outros, especialmente para o pobre, é a possibilidade de fazer o molho,
encher o carrinho, que lhe vai buscar o lavrador amigo ou condoído, e a liberdade.» (Ribeiro, 1958: 72-73). A população serrana estava disposta a resistir:
«A serra era de nossos pais e avós, dos nossos rebanhos, dos lobos que no-los
comiam, do vento galego que afiava lá pelos descampados as suas navalhas
de barba. [...] Quem vier para no-la tirar, connosco se há-de haver!» (Ribeiro,
1958: 34). Esta afirmação é muito semelhante à que o escritor reproduziu
noutra obra: «A serra é nossa... Cá nascemos, cá vivemos, cá ficamos. Que se
adiantem, e depois que se queixem.” (Ribeiro, s/da: 266). Aquilino discorreu
sobre as consequências desta arborização: «a serra arborizada renderia, no
futuro, economicamente dez, vinte vezes mais do que tal como está, abandonada à lei das estações, rapada hoje pela sachola dos roçadores, espontada de
vegetação nova, na Primavera, pelos gados.» (Ribeiro, 1958: 277). Defendeu
como solução para a gestão florestal uma mudança de uso e coberto, garantindo ao mesmo tempo um valor que prezava acima de tudo, a liberdade:
«Mas havia de ser o povo, guiado pelos Serviços Florestais, assistido em tudo
do Estado, que deveria proceder à arborização, sem o obrigarem a perder o
sentimento de liberdade que ali desfruta.» (Ribeiro, 1958: 277). Com os baldios transformados em pinhais o povo foi obrigado a abandonar a pastorícia,
terminar com as transumâncias, acabando por ter como solução «pinheirar»
as suas áreas de matos, que lhe davam madeira, lenha, resina, e muitos objetos
manufaturados artesanalmente, como socas, colheres, garfos e até facas. Até à
década de 1970, os incêndios florestais não tinham a dimensão atual, porque
os «Serviços Florestais» estavam apetrechados com pessoal e tecnologia para os
detetar e combater, mesmo quando resultavam de ações criminosas. Também
Aquilino previu a ocorrência de grandes fogos florestais naturais ou criminosos, nas plantações monoculturais de pinheiro e respetivas consequências.
Assim, descreve o fogo posto que conduziu à destruição de vastas extensões
de pinhais: «Ajuntou mato, carquejas, ramos secos, que havia por um lado e
outro em pleno bastio. Acendeu um fósforo, viu as primeiras flamechas, voltou
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a cavalgar, e toca rumo ao Norte. Repetiu a cena em Azenha. [...] lobrigou na
noite o clarão dos incêndios.» (Ribeiro, 1958: 399). Uma florestação compartimentada e ordenada e com utilização de espécies autóctones, com resultados
a longo prazo, pode garantir um futuro florestal sustentável e sem incêndios
devastadores para as gerações. Também esta estratégia para um futuro melhor
tinha sido já referenciada por Aquilino: «Quantos anos levaria a revestidura de
castanheiros? Se todo o homem de coração vive no tempo, plantados ali hoje,
ainda que fossem pequeninos como espargos, daqui a dois, três, quatro séculos,
seriam gigantes, e falariam de nós melhor que poemas épicos ou monumentos de bronze.» (Ribeiro, s/da: 110). Foi pena que não só, no seu tempo, a sua
obra tivesse sido pouco lida (foi «persona non grata» do Estado Novo), como
também os governantes e os florestais nunca o tivessem ouvido. Infelizmente,
tal como ontem, continuamos na mesma: ninguém ouve os ambientalistas.
Para Ferreira de Castro (1898-1974), foram marcantes os quatro anos
(1912-1916) que viveu no seringal do Paraíso, na bacia do rio Madeira, afluente
do Amazonas. Apesar da dureza da vida no seringal, o escritor não deixou
de observar o emaranhado da densa floresta amazónica para, catorze anos
depois, em1930, publicar A Selva (2019a) e, mais tarde, em 1963, O Instinto
Supremo (2019b), onde refere muita da flora e fauna, mencionando os animais
e as plantas, geralmente, pelos nomes vernáculos, o que facilita a identificação
científica. Porém, logo nas primeiras dezenas de páginas de A Selva, refere a
seringueira pelo nome científico correto: «Um dia porém, a hevea brasiliensis
levada sub-repticiamente por mãos britânicas» (Ferreira de Castro, 2019a:
34). É relevante o facto de o autor estar a par da nomenclatura científica da
seringueira, Hevea brasiliensis, pois durante cerca de quarenta anos, até 1865,
a planta fora conhecida pelo nome científico Siphonia brasiliensis.
Em A Selva, Ferreira de Castro descreve bem a densa, emaranhada, sucessiva e luxuriante floresta amazónica:
Os olhos não iam para lá da margem, da cortina espessa…É sempre a mesma
coisa. (Ferreira de Castro, 2019a: 47)
um aglomerado exuberante, arbitrário e louco de troncos e hastes, ramaria pegada
e multiforme (Ferreira de Castro, 2019a: 86)
roça aqui os troncos, enreda acolá nas lianas, as mãos quebrando os galhos ou por
eles puxando (Ferreira de Castro, 2019a: 153)
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Que, no caso de desorientação, a floresta também oferece uma solução: «É
uma sapopema …o raizedo enorme, que se espalmava em lâminas grossas como
paredes,…se um dia você se perder, bate neste pau, que logo algum seringueiro
lhe reponde.» (Ferreira de Castro, 2019a: 89). A sapopema, Sloanea retusa, é
uma planta de que os índios usam as raízes aéreas para comunicarem entre
si na floresta, pois elas emitem um som grave que cobre grandes distâncias,
quando repercutidas.
Esta floresta equatorial é riquíssima em plantas epífitas (plantas que vivem
sobre outras) que o escritor julgava serem parasitas, e com enorme entrelaçado
de lianas e ramagem:
um mundo de lianas e parasitas verdes, que fazia de alguns trechos uma rede
intransponível. (Ferreira de Castro, 2019a: 86)
e fosse necessário sugar as árvores…Não havia ramagem que não alimentasse, com
o próprio sangue, o seu parasita (Ferreira de Castro, 2019a: 154)

Mais adiante: «era um jardim suspenso, cores de aguarela no verde imperante» (Ferreira de Castro, 2019a: 154). Entre as epífitas não podiam deixar
de o impressionar as orquídeas: «Estendeu o braço e apanhou a flor….Com
a cactálea na mão…Atirou-a finalmente à água. E ela quedou-se a flutuar, as
pétalas abertas, a haste mergulhada» (Ferreira de Castro, 2019a: 154). Esta
“cactálea” é, seguramente, uma bela orquídea comum na bacia do rio Negro
e Madeira, a Cattleya wallisii. Igualmente, descreve a elevada diversidade de
animais que observa nas margens, particularmente aves, e a grande quantidade de plantas que a corrente arrastava, «um interminável viveiro de plantas
aquáticas e vagabundas, perante as quais são pobres e tristes todos os nenúfares orientais» (Ferreira de Castro, 2019a: 54). Está a referir-se, seguramente,
à extraordinária Victoria amazonica, o «nenúfar» da Amazónia, que ele menciona mais adiante no lago Açu: «Soltas na vasta superfície líquida, flutuavam
as vitórias-régias» (Ferreira de Castro, 2019a: 135). E quando diz «e iam outras
ainda, que vogavam ligadas entre si» (Ferreira de Castro, 2019a: 55), está a
referir-se ao jacinto-de-água, Eichhornia crassipes. Nas margens observa um
fruto, «cuia» (Ferreira de Castro, 2019a: 55), que não é comestível, mas que ele
já vira em Belém, «célebres por darem frescura e fino sabor à água que por ela
se bebesse» (Ferreira de Castro, 2019a: 55). Trata-se do fruto de uma pequena
árvore, Crescentia cujete. Outra referência a uma planta de utilização artesanal
é a palmeira «carnaúba», Copernicia prunifera, uma planta endémica do NE
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do Brasil (Ceará e Piauí), cujas folhas secas são utilizadas para manufatura
de chapéus, «o largo chapeirão de carnaúba» (Ferreira de Castro, 2019a: 76),
Claro que tinha de referir sementes e frutos e comestíveis americanos como
os dos altos «cajazeiros» (Ferreira de Castro, 2019a: 81), Spondias mombin; das
«goiabeiras» (Ferreira de Castro, 2019a: 81), Psidium guajava; do «cajueiro»
(Ferreira de Castro, 2019a: 259) e respetivo fruto, «caju» (Ferreira de Castro,
2019a: 247), Anacardium occidentale; das «sapotilheiras» (Ferreira de Castro,
2019a: 175, 247, 252, 256), Manilkara zapota; das «inganzeiras» (Ferreira de
Castro, 2019a: 253), Inga edulis; os «puruís» (Ferreira de Castro, 2019a: 223),
que são os frutos de Albertia sessilis; o «jenipapo» (Ferreira de Castro, 2019a:
123), fruto do jenipareiro, geni, que os seringueiros utilizavam para exprimirem aversão a alguém («o que eu não quero é discussão com aquele cara de
jenipapo maduro» (Ferreira de Castro, 2019a: 123)) e o «feijão-preto» (Ferreira
de Castro, 2019a: 48), um cultivar de Phaseolus vulgaris muito usado no Brasil
como acompanhamento da carne seca «jabá» (Ferreira de Castro, 2019a: 83).
Como o escritor residiu algum tempo em Belém, onde já existiam fruteiras
originárias de outros continentes, também menciona a «bananeira» (Ferreira
de Castro, 2019a: 241, 253), Musa x paradisíaca; a «mangazeira» (Ferreira de
Castro, 2019a: 253), Mangifera indica, e os «quiabos» (Ferreira de Castro, 2019a:
253), Abelmoschus esculentus.
Das plantas cultivadas para alimentação refere: «os pés de mandioca»
(Ferreira de Castro, 2019a: 109), Manihot esculenta, os de «macaxeira» (Ferreira
de Castro, 2019a: 109), Manihot glaziovii, e o «canavial» (Ferreira de Castro,
2019a: 109) de cana do açúcar Saccharum officinarum.
Com o seu espírito de observação, Ferreira de Castro também refere plantas
medicinais utilizadas na Amazónia, como o «jenipareiro» (Ferreira de Castro,
2019a: 86), Genipa americana; a «jurubeba» (Ferreira de Castro, 2019a: 254),
Solanum paniculatum, a «catauari» (Ferreira de Castro, 2019a: 116), Crateva
tapia, e o «apuizeiro» (Ferreira de Castro, 2019a: 154), Ficus insipida, que o
autor não refere como medicinal por exsudar látex, mas por ser uma figueira
envolvente: «O apuizeiro…levava longe o despotismo...e por fim devorava toda
a árvore, até ficar sozinho. Também menciona algumas plantas medicinais
não americanas como «jasmineiros» (Ferreira de Castro, 2019a: 167), provavelmente Jasminum officinale, o «alecrim» (Ferreira de Castro, 2019a: 167),
Rosmarinus officinalis, «crotons» (Ferreira de Castro, 2019a: 167), Croton sp.,
e «pimenteiras» (Ferreira de Castro, 2019a: 167), Piper sp.
O escritor menciona ainda plantas com outras utilidades, tais como árvores
usadas para embarcações e madeira, designadamente a «sapopeira» (Ferreira de
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Castro, 2019a: 89), Parkia pendula, e o «taxizeiro» (Ferreira de Castro, 2019a:
254), Sclerolobium paniculatum. A «picuiá» (Ferreira de Castro, 2019a: 99),
provavelmente Caryocar edule, destaca-se pela espessura do tronco (40-60 cm
de diâmetro), que o escritor refere: «Cada seringueira leva tantas tigelinhas
conforme for a grossura delas. Uma valente como aquela piquiá que você está
vendo ali, pode levar sete» (Ferreira de Castro, 2019a: 99). É uma árvore de
semente comestível, assim como a polpa do fruto cozida.
O romancista não podia deixar de referir palmeiras amazónicas, cujas
folhas são muito utilizadas para cobertura de habitações, cestaria, chapelaria.
Os frutos de algumas são comestíveis e, em certos casos, produzem-se bebidas
alcoólicas a partir da fermentação dos rebentos. Refira-se a «açaí» (Ferreira
de Castro, 2019a: 87), Euterpe oleracea, palmeira de frutos comestíveis e para
confeção de bebida alcoólica; a «paxiúba» (Ferreira de Castro, 2019a: 94),
Socratea exorrhiza, cujo fruto tem sabor amargo e as folhas são utilizadas para
velas de pequenas embarcações; a «ubim»(Ferreira de Castro, 2019a: 100),
Geonoma maxima, cujas folhas são usadas para telhados de habitações; e a
«inajá» (Ferreira de Castro, 2019a: 96), Attalea maripa, de frutos comestíveis
e folhas com espinhos: «Você não deve trazer o seu paletó. Vem um espinho
danado, uma folha de inajá e fica com um rasgão que nem fosse de faca.»
(Ferreira de Castro, 2019a: 96).
Interessante a referência das duas cores das águas do Amazonas, depois
da confluência do rio Negro perto de Manaus:
água negra na água barrenta do Amazonas […] (Ferreira de Castro, 2019a: 58)
o curso transformara-se num tapete enorme de duas cores movediças […] (Ferreira
de Castro, 2019a: 59).

É relevante a descrição dos derrubes florestais, «derrubadas» (Ferreira de
Castro, 2019b: 61) tanto em A Selva («Já não se viam, como nos arredores do
Marajó, os troncos das árvores penetrarem na vasa» (Ferreira de Castro, 2019a:
69) e «as margens ofereciam agora, no meado do Verão, uma altura enorme
e eram barro gretado, desvendando raízes e caindo aos pedaços» (Ferreira de
Castro, 2019a: 70)), como em O Instinto Supremo: «Vai pau – Num instante, a
frase humanizara aquela alegoria de desvairo» (Ferreira de Castro, 2019b: 20)
e «O machado voltou a insistir» (Ferreira de Castro, 2019b: 20). Mais adiante:
«Desde então na noite cheia de rumores, poucos minutos decorriam sem que
se ouvisse “Vai pau!”, “Vai pau!” (Ferreira de Castro, 2019b: 20). O escritor
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menciona também a reação dos índios contra o derrube arbóreo: «Eu julgo
que se os parintintins vieram tão cá para baixo, foi por causa da derrubada.»
(Ferreira de Castro, 2019b: 61).
Em O Instinto Supremo, o escritor refere mais animais do que plantas e, entre
estas, raramente menciona plantas diferentes das já referenciadas em A Selva.
As não mencionadas em A Selva são, fundamentalmente, plantas cultivadas,
como o «inhame» (Ferreira de Castro, 2019b: 110), talvez Dioscorea alata; a
«laranjeira» (Ferreira de Castro, 2019b: 60), Citrus sinensis; as «malaguetas»
(Ferreira de Castro, 2019b: 110), Capsicum annuum; a «melancia» (Ferreira
de Castro, 2019b: 110), Citrullus lanatus; o «urucueiro» (Ferreira de Castro,
2019b: 149), Bixa orelana, cujo fruto, urucum, e sementes se utilizam para corar
alimentos, e a «sumaumeira» (Ferreira de Castro, 2019b: 71), Ceiba pentandra,
fornecedora de madeira para embarcações e caixotaria, assim como de pelos
das sementes para colchoaria e almofadas.
CONCLUSÃO

Como é natural, as plantas são mencionadas mais frequentemente por poetas
do que por prosadores. Na poesia das canções populares predominam flores
e plantas alimentares ou ornamentais. Na poesia camoniana, como o poema
épico é centrado na viagem de Vasco da Gama e o poeta conviveu com Garcia
de Orta na Índia, menciona maioritariamente plantas medicinais não europeias. Na lírica, como é centrada no amor e paixão, o poeta refere mais plantas
ornamentais e flores. Os prosadores tendencialmente mencionam plantas dos
ecossistemas naturais, com alguma utilidade para as populações, como fizeram
Aquilino Ribeiro e Ferreira de Castro.
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1. INTRODUCTION

Evolutionary literary study, also known as literary Darwinism, uses evolutionary biology and the evolutionary human sciences as an encompassing explanatory framework for literary theory, literary criticism, and empirical literary
research. The first monograph in this field was published in 1995 (Carroll).
Since then, publications have included a few dozen monographs and a few
hundred journal articles and book chapters (Carroll, 2018a; Jonsson, 2020;
for a more extensive list of publications, see https://esiculture.com/bibliographies). Literary Darwinists believe that humans, like all other species, have
evolved under the shaping power of adaptation by means of natural selection.
They believe that evolved human characteristics include features of anatomy,
physiology, motivation, emotion, neurology, and cognition. Like evolutionary
social scientists, they use the term «human nature to describe this whole set of
species-typical characteristics. They believe that human nature constrains and
informs all the products of human imagination, including religion, ideology,
the visual and auditory arts, and literature. Their overarching ambition is to
construct explanatory linkages from the most elementary principles of evolutionary biology, through social and cultural organization, to the finest shades
of meaning and effect in literature (B. Boyd, 2009; B. Boyd et al., 2010; Carroll,
2004, 2011; Carroll et al., 2012; Clasen, 2017; Cooke, 2002; Cooke & Turner,
1999; Easterlin, 2012; Gansel & Vanderbeke, 2012; Gottschall, 2008b, 2012;
Gottschall & Wilson, 2005; Hoeg & Larsen, 2006; Nordlund, 2007; Saunders,
2009, 2018; Storey, 1996; Vanderbeke & Cooke, 2019).
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Evolutionary literary study emerged in a polemical disciplinary context.
In the 1970s, converse revolutions occurred in the social sciences and literary
study. The social sciences began moving away from the idea that social and
cultural events were independent of evolved human characteristics (Degler,
1991; Pinker, 2002; Tooby & Cosmides, 1992; Wilson, 1978). Literary study, in
contrast, shifted dramatically toward a belief that language and/or culture determines human behavior and the contents of human minds, with no input from
biology (Abrams, 1997; B. Boyd, 2006; Carroll, 1995; Culler, 1997; Gottschall,
2008a; Headlam Wells, 2005). Since these divergent revolutions, evolutionary
thinking in the social sciences has become a predominating force. Cultural constructivism, with its attendant disregard for biology, has remained a dominant
force in the humanities (Carroll et alli, 2017). As a result, the humanities have
become steadily more isolated from current thinking in the social sciences.
Early work in literary Darwinism defined itself sharply in opposition
to ideas commonly accepted within the academic literary establishment. In
contrast to the deconstructive repudiation of reference to external reality,
Darwinists affirmed that literature depicts our experiences in a shared external world. In contrast to poststructuralist claims about the incoherence of all
thought, they affirmed both the legitimacy of scientific explanation and the
meaningful unity of literary works. In contrast to constructivist claims for the
autonomy of culture, they affirmed the continuity between animal instincts
and human passions. In contrast to culturalist beliefs that divergent cultural
forms produce incommensurate forms of human behavior and experience,
they affirmed that a common human nature produces universal features of
culture. And in contrast to poststructuralist assertions about the fragmented
and passively reflexive character of individual identity, they affirmed the functional coherence of persons as intentional agents. All these affirmations gave
biological support to the commonsensical ideas that had characterized traditional humanistic literary study (Abrams, 1989, 1997; B. Boyd, 1998; Brown,
1991; Carroll, 1995; Culler, 1997; Storey, 1996). As the distinguished humanist
scholar M. H. Abrams formulated the traditional humanist paradigm: «the
site of literature is the human world, and a work of literature is the product
of a purposive human author addressing human recipients in an environing
reality» (Abrams, 1997: 115)
Providing biological support for common sense was only a starting point.
An evolutionary theory of literature that had real explanatory value would have
to do more than reaffirm common sense. It would have to build up systematically from basic concepts in evolutionary biology to psychological and social
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concepts; it would have to integrate psychological and social concepts with a
biologically grounded understanding of specifically human capacities for imaginative life; and it would have to demonstrate linkages between evolved motives,
evolved emotions, evolved imaginative powers, and specifically literary forms
of figuration. For the past two decades, the bulk of work done by evolutionary
literary scholars has concentrated on meeting those constructive theoretical
challenges, writing interpretive criticism that uses the developing theories, and
conducting empirical (quantitative) research that operationalizes the theories.
The concepts that have been distilled from this constructive work can
be sorted into four main topics: (a) causal forces in evolutionary biology; (b)
specifically human forms of sociality; (c) the human imagination; and (d) literary meaning. Subsequent sections of this chapter are devoted to each of these
topics and contain examples of literary works illustrating concepts in them.
2. FIVE CAUSAL FORCES IN EVOLUTIONARY BIOLOGY

Five main biological concepts govern research in the evolutionary human
sciences and also have direct applications to literary theory: (a) adaptation by
means of natural selection, (b) sexual selection, (c) inclusive fitness, (d) differential parental investment, and (e) life history. The causal forces designated
by natural selection, inclusive fitness, and life history have been at work in the
evolution of all species. Sexual selection and differential parental investment
have been at work in the evolution of all sexually reproducing species, including humans. By shaping human anatomy, physiology, and neurology, these five
causal factors influence human motives, emotions, social dispositions, family
relationships, gender identities, and cultural capacities.
2.1. ADAPTATION BY MEANS OF NATURAL SELECTION

«Natural selection» has a simple numerical logic: more are born in every generation than can survive; capacities for survival and reproduction vary among
organisms of the same species; organisms better equipped for survival and/or
reproduction are more likely to pass on genes into the next generation and thus
also to pass on their superior characteristics. Natural selection does not operate
among humans without mediating social institutions except in conditions of
extreme anarchy. It thus appears in literature chiefly in raw adventure stories
and in depictions of post-apocalyptic dystopias. But the struggle for survival
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and reproductive success within organized society remains a central source of
dramatic passion. The Iliad, which lies at the root of the Western literary tradition, depicts men killing one another while competing for women (Gottschall,
2008b). Violent death at the hands of others pervades serious literature, and
the struggle for survival forms a basis for all war literature—from The Iliad
through War and Peace to Catch-22 and The Things They Carried (Carroll,
2012a). Despite men’s evident willingness to risk life in battle, both men and
women yearn for immortality—a limitless extension of the desire for survival.
Images of perpetual life abound in literature, from the underworlds depicted
by Homer and Virgil through the visions of heaven in Christian writers like
Dante and Bunyan. Stories about ghosts, vampires, and zombies also reflect
our fascination with the possibility of a permeable boundary between life and
death (Carroll, 2019; Clasen, 2016, 2017).
Adaptation by means of natural selection is the source of all complex functional structure in living things. When evolutionists speak of «human nature»,
they are referring to the complex functional structures produced through adaptation by means of natural selection (Darwin, 1859; Tooby & Cosmides, 1992;
Wilson, 1978). Many literary authors explicitly invoke «human nature». They
assume that they and their readers share a common, intuitive understanding
of species-typical forms of human behavior. That shared understanding forms
a necessary basis for communication. Human nature is the source of «human
universals»—forms of behavior and experience that appear in every known
culture (Brown, 1991). Human universals enable us to read and understand
literary works from widely different cultures and historical periods, from
ancient Asian or Greek literature, from African and European literature, and
from folk tales in every culture, even those that are non-literate (Gottschall et
al., 2008; Gottschall et al., 2007; Scalise Sugiyama, 2003).
2.2. SEXUAL SELECTION

Sexual selection is a subordinate aspect of natural selection. It designates the
evolution of traits that aid in the competition for mates, either through attracting mates of the opposite sex or through competing against members of the
same sex. It thus designates traits that evolved to promote success in mating
rather than in surviving. Like natural selection, sexual selection produces
innate, genetically encoded features in organisms. It causes male deer to grow
antlers and female chimpanzees to display genital swellings, male elephant
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seals to become physically huge and female birds to favor bright plumage in
male birds. Even in humans, for whom culture heavily influences sociosexual
identity, sexual selection results in sex-specific differences in physical appearance, personality characteristics, cognitive dispositions, and behavior (Buss,
2016; Buss & Schmitt, 2019; Schmitt, 2016). Poems and stories of romantic
love articulate the sex-differentiated qualities that humans find attractive in
the opposite sex (Gottschall & Nordlund, 2006). Innumerable popular songs
give expression to erotic romance. Vast numbers of novels, plays, and movies are built on plots in which men compete with other men for the love of a
woman, or in which women compete with other women for the love of a man
(Salmon, 2018).
2.3. DIFFERENTIAL PARENTAL INVESTMENT

Sexual selection interacts with differential parental investment. In humans—as
in most but not all species—females invest more than males in offspring. In
most species of mammals, males contribute nothing to offspring except sperm.
Female investment begins with producing an egg—larger and more limited
in quantity than sperm—and continues with the bodily stress of pregnancy,
the mortal risks of childbirth, and the costs of lactation and protecting and
provisioning the young until they are mature enough to fend for themselves.
The greater the difference in minimal male and female parental investment,
the choosier the female is in selecting a mate, and the greater the competition
among males (Symons, 1979; Trivers Robert, 1972).
Because human infants and children require such intense care for so many
years, humans have evolved for pair-bonded dual parenting. Even so, the costs
and risks of bearing children are higher for females than for males. Moreover,
human females are limited in the number of offspring they can bear and rear in
a lifetime. Males have a much larger capacity for engendering offspring through
promiscuous short-term mating. As a consequence of these differences, human
females have evolved to be choosier than males, more reticent about casual
and promiscuous mating, and males have evolved to be divided between pair
bonding and promiscuous short-term mating. Hence the male appetite for pornography and the female appetite for romance novels. Pornography depicts an
imaginary world in which women are eager for promiscuous, anonymous sex.
Romance novels depict an imaginary world in which women tame powerful
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and dangerous men and render them passionately devoted to a permanent and
exclusive monogamous pair bond (Salmon, 2003; Salmon & Symons, 2004).
Human males and females have partially overlapping but also conflicting reproductive interests (Saunders, 2020). They must negotiate conflicts
between reciprocal benefits and competing interests. They are thus locked into
an uneasy alliance, sometimes converging toward mutual trust and affection,
sometimes drifting into disappointment, fatigue, deception, and betrayal.
Romantic comedies like those of Shakespeare or Jane Austen display success
in the mating game—a suitable match between attractive partners. Failed
pair-bonding forms a main subject for tragedy, as in Othello, Anna Karenina,
Tess of the d’Urbervilles, An American Tragedy, and The Great Gatsby. Many
fairy tales begin, «The king and queen were very happy, except for one thing:
they had no child». The struggles of parents are main subjects in works such as
Medea, Oedipus at Colonus, King Lear, Le Pére Goriot, Sophie’s Choice, The Joy
Luck Club, and The Road. Taken together, the literary works rooted in sexual
selection and in differential parental investment probably make up the largest
proportion of subject matter in world literature.
2.4. INCLUSIVE FITNESS

«Fitness» as a biological term means passing on genes. The term «inclusive»
stipulates that genes can be passed on either through producing offspring or
through aiding organisms with overlapping genomes—that is, kinfolk: parents, children, and siblings, and aunts, uncles, cousins, and grandchildren.
The mathematical logic of genetic proliferation works itself out through the
emotions of bonding and affiliation—love, protectiveness, belonging, affection,
responsibility, and mutual dependence. The formation of pair-bonded dual
parenting—the nuclear family—was pivotal in the evolution of specifically
human forms of reproduction and social organization (Chapais, 2008; Salmon
& Shackelford, 2008). Extended families and lineages formed the nucleus of
ancestral human social groups (Foley & Gamble, 2009; Fukuyama, 2011). Even
in complex modern societies with smoothly functioning civic institutions and
with wide dispersal of kin, ties of «blood» remain the most emotionally salient
form of human connection.
The emotions arising out of kinship are a main source of human values. They
give lives moral structures that are reflected in dramas and fictional narratives.
Literature feeds on conflict, and families are dense with conflicted feelings of
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love and egoism. Feelings of attachment are in tension with resentment, jealousy, and guilt (Saunders, 2020). Such powerfully conflicted feelings are the
source of paradigmatic tragedies such as the Oresteia, Oedipus Rex, Hamlet,
King Lear, The Mayor of Casterbridge, Long Day’s Journey into Night, and Death
of a Salesman. They are also the subject of prestige television dramas such as
The Sopranos, Six Feet Under, Parenthood, and Downton Abbey. Ties of kinship
bind together multi-generation family dramas such as Shakespeare’s history
plays, Emily Brontë’s Wuthering Heights, Thomas Mann’s Buddenbrooks, Wallace
Stegner’s Angle of Repose, and Gabriel García Márquez’s 100 Years of Solitude.
2.5. LIFE HISTORY THEORY

Life history theorists analyze the organization of the life cycle for any given
species as a species-specific set of distinct phases, reproductive relationships,
and (for social species) social roles. For all species, life history is divided into
two main categories: «somatic» and «reproductive» effort. Somatic effort means
the energy devoted to growth and maintenance of an organism. Reproductive
effort means the energy devoted to the survival of offspring and the perpetuation of genes. Like the life history of all other species, the life history of the
human species is a reproductive cycle. Human life history theory analyzes
the adaptively functional relations among human morphology, phases of life,
modes of provisioning, cooperative and competitive social activity, and reproduction. Under the rubric of inclusive fitness, “reproduction” includes mating
effort, parenting effort, effort expended in maintaining kinship networks, and
costs incurred in the intergenerational transfer of resources (Alexander, 1987;
Carroll, 2012b; Kaplan et al., 2009; Low, 2015; Muehlenbein & Flinn, 2011). The
human life cycle is at the heart of a biological conception of human nature. It
connects humans most clearly with other animals and constrains all specifically
human capacities for culture.
Authors, fictional characters, and readers of literature interpret depicted
events in accordance with what they feel gives meaning to their lives. Those
meanings display variations in the significance accorded to different life phases,
reproductive relationships, and social roles (Carroll, 2012b). For instance,
authors such as D. H. Lawrence or Philip Roth are preoccupied with the tension
between egoism and erotic pair bonding. Their values center on finding some
balance between those competing demands of somatic and reproductive effort.
Authors such as Charles Dickens and Roald Dahl find a unique interest and
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value in the challenges of human childhood, especially when it is threatened
by inadequate or abusive parenting and toxic social conditions. The passions
of young adulthood, and especially the romance of mate selection, occupy the
attention of many writers, but serious novels, plays, and poems also concern
themselves with the experiences of old age, for example, Oedipus at Colonus,
The Tempest, King Lear, The Old Man and the Sea, Saul Bellow’s Mr. Sammler’s
Planet, Philip Roth’s Everyman, and the late poems of Wallace Stevens and W. B.
Yeats. Looking back, many writers reaffirm the values of family or community.
Some writers place a special value on the life of the mind. And some writers
suggest a detached acceptance for the whole course and character of a human
life, in all its phases and relationships—as in, for instance F. Scott Fitzgerald’s
“The Curious Case of Benjamin Button”, William Boyd’s The New Confessions,
Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day, or Hilary Mantel’s historical trilogy
about Thomas Cromwell.
3. HUMAN SOCIALITY

Humans are highly social, and literature is a social medium. Authors are embedded in social environments; they write for other socially embedded people,
and they describe social relationships. In order to be useful for literary theory,
evolutionary social theory has to account for specifically human forms of social
behavior. Through most of the latter part of the twentieth century, evolutionary
social theory had not yet achieved that level of adequacy. Evolutionists sought
to explain human social behavior through two main principles: inclusive fitness, and reciprocation or mutual back-scratching (Alexander, 1987). Those
basic biological terms were correct so far as they went, but they were not
comprehensive. They could not adequately account for the evolution of cooperative social complexity that pervades all of life, from nucleated single-celled
organisms through multicellular organism to social species (Calcott, Sterelny,
& Szathmáry, 2011). Leading evolutionary theorists have now overcome this
deficiency by identifying two other basic causal factors in social evolution:
group selection or competition among social groups; and network reciprocity, that is, the capacity to interact selectively with cooperators and to avoid
or punish non-cooperators (Carroll, 2015a; Curry et al., 2019; Nowak, 2006).
This set of four basic biological principles for the evolution of sociality
across the whole spectrum of living things forms a framework within which
evolutionists have identified six basic features in specifically human social
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evolution: (a) dominance or the aggressive assertion of power; (b) egalitarianism or reverse dominance—the collective suppression of dominance in
individuals (d) leadership, that is, individual activity that organizes collective
effort for achieving common goals; (d) internalized norms that make shared
values an integral part of individual identity; (e) third-party enforcement of
norms, that is, behavior in which individuals and groups incur costs to sustain
the integrity of the social order; and (f) legitimacy in the exercise of power,
that is, power exercised in ways that are generally acknowledged to conform
to the shared values of the social group and to achieve purposes common to
the group (Carroll, 2015a, 2015b).
The aggressive assertion of power operates as a primary motive for characters
such as Satan in Milton’s Paradise Lost and Kurtz in Conrad’s Heart of Darkness.
It also fuels stories of military and political conquest, as in, for example, the
medieval Chinese epic Romance of the Three Kingdoms, Shakespeare’s Richard
III, and Kipling’s story “The Man Who Would Be King”. Suppressing dominance behavior in individuals holds hunter-gatherer communities together in
cooperative egalitarian groups. Stigmatizing dominance behavior as the mark
of antagonists binds readers into virtual communities sharing a cooperative
ethos (Carroll et al., 2012). Kurt Vonnegut’s widely anthologized story “Harrison
Bergeron” is a dystopian black comedy satirizing the ethos of reverse dominance. Literary depictions of leadership extend on a continuum from tyrants
exercising pure dominance to heroic leaders directing the energies of willing
cooperators. Shakespeare’s Richard III exemplifies the first kind of leader, and
his Henry V the second. Internalized norms make shared social morality possible. Antagonists in drama and fiction typically violate the norms that form
the basis of a virtual community of readers (Kjeldgaard-Christiansen, 2016,
2017). Third-party enforcement of norms gives evidence that the enforcers have
internalized the principles through which individuals become a community.
Third-party enforcers punish offenders against shared norms, for instance Iago
in Othello and Edmund in King Lear. Authors judge the legitimacy of whole
societies relative to their own values. Conservative authors such as Austen and
Trollope tacitly affirm the legitimacy of the societies they depict. Satiric authors
such as Dickens or Thackeray cast doubt on the legitimacy of their societies,
and radical dystopian authors such as George Orwell and Yevgeny Zamyatin
repudiate the legitimacy of the societies they depict.
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4. THE HUMAN IMAGINATION

For the past two decades, imagination has been the subject of intensive empirical
research in multiple overlapping disciplines: cognitive anthropology, developmental psychology, the psychology of self-narratives, the psychology of fiction,
and cognitive neuroscience. On the basis of this research, we can now say with
confidence that the imagination is a neurological reality, that it is lodged in
specific parts of the brain, that it consists of an identifiable set of components
and processes, that these components and processes have adaptive functions,
and that imagination has been a major causal factor in the emergence of fully
modern human behavior.
The imagination evolved its cognitively modern form in the period between
300,000 and 50,000 years ago. That evolutionary development culminated in the
emergence of the full suite of behaviorally modern human traits about 50,000
years ago: producing complex tools with a wide array of materials, using pigments, devising ornaments, expanding the diversity of artifacts, increasing the
rate of invention, and creating symbolic objects such as paintings and carvings
(Carroll, 2020; Klein, 2008; Neubauer et al., 2018). The chief adaptive function
of the imagination is to lift the mind out of the present sensory moment, that
is, to connect the present with the past and with anticipations of the future; to
intuit perceptions, beliefs, and emotions in other minds; to locate behavior in
relation to abstract norms; to infer causal processes not present to the senses; to
provide a medium for shared beliefs and collective intentions; and to envision
alternative possible scenarios. Neuroimaging locates these functions within a
specific neuronal network—the Default Mode Network (DMN) (Buckner et
al., 2008; Pace-Schott, 2013; Taylor, 2013). The DMN is the brain’s most comprehensive network for the integration of information (Buckner & DiNicola,
2019; Margulies et al., 2016; Raichle, 2015). It constructs an imaginative virtual
reality in which adaptively flexible behavior can be guided by long-term goals,
emotionally modulated values, and the awareness of complex social relationships. The capacity for building an imaginative virtual reality is responsible for
human adaptive flexibility, inventiveness, and creativity (Benedek & Fink, 2019).
Literature depicts human behavior and evokes subjective experience. Because
the imagination is so important a part of human behavior and experience, literature also depicts the imagination at work. By depicting imaginative processes,
literature alters and enriches the imagination of writers and readers. In this
way, it extends and develops the adaptive functions of imagination: creating
the self as a values-directed, goal-oriented agent, understanding other people
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both for cooperative endeavor and for competitive manipulation, integrating
individual identity and social group identity, creating new linkages among ideas,
and understanding multiple alternative possible courses of action.
Three core processes of imagination—simulation, mental time travel, and
perspective taking (also known as mentalizing and Theory of Mind)—form the
basis for more complex or specialized forms of imagination such as dreaming,
mind-wandering, autobiographical narratives, counterfactual thinking, and
producing fictional narratives (Carroll, 2020; van Mulukom, 2020). Virtually
all literature creates mental images and scenarios (simulation), looks forward
and backward in time, and at least tacitly imagines what other people think.
Even lyric poets must anticipate how readers will assimilate what they write.
The more complex or specialized forms of imagination, described below, appear
in much but not all literature.
In dreams, the DMN operates freely, unrestrained by the frontoparietal
control network (Andrews-Hanna, Smallwood, & Spreng, 2014). Dreams
deploy imaginative processes similar to those the imagination uses in symbolic
and fantastic literature (Domhoff, 2018; Rupprecht, 2007). A large subgenre of
literature, both in poetry and prose, consists in surreal, dreamlike narratives
such as Nathaniel Hawthorne’s “Young Goodman Brown”, Franz Kafka’s “A
Country Doctor”, and Jorge Luis Borges’s “The Circular Ruins”. Literature also
contains many examples of dream narratives such as the medieval poem Piers
Plowman, Lewis Carroll’s Victorian novel Alice’s Adventures in Wonderland,
and Alan Lightman’s modern novel Einstein’s Dreams.
Like dreaming, mind-wandering is a form of spontaneous thought that is
prompted by emotionally salient concerns and moves associatively (AndrewsHanna et al., 2018). It is the basis for the literary technique «stream of consciousness». Modernist fiction—literary fiction written between the two world
wars—specialized in developing techniques for mimicking stream of consciousness. That method is the most distinctive common feature in the novels
of James Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner, and Henry Miller. It is also
used in the most famous and influential modernist poem, T. S. Eliot’s “The
Waste Land”. Since the modernist period, stream of consciousness has become
a standard technique in the repertory of literary authors.
Much of day-dreaming is dedicated to providing material for autobiographical narratives. We all construct a story of ourselves (d’Argembeau,
2018; McAdams, 2016). Creating a coherent sense of self moving through
time is a basic function of the human imagination. Accordingly, first-person
fictional autobiographies are a pervasive feature of narrative literature, as in, for
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example Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, Charlotte Brontë’s Jane Eyre, Charles
Dickens’s David Copperfield, Mark Twain’s Huckleberry Finn, and Saul Bellow’s
The Adventures of Augie March. First-person speech is even more frequent in
the personas of lyric poetry.
Counterfactual thinking consists in reflecting on how things would have
turned out if something had happened one way rather than another. Thinking
counterfactually traces out alternative causal sequences and is thus similar
to considering alternative plans for future action. Fiction frequently depicts
episodes of characters engaged in counterfactual thinking. As a large-scale literary technique, counterfactual thinking is the basis for a specialized genre of
fantasy: «alternate history». What would have happened if Japan and Germany
had won World War Two (Philip K. Dick, The Man in the High Castle), or if
Martin Luther had become Pope (Kingsley Amis, The Alteration)? More broadly,
counterfactual thinking—thinking of scenarios different from the actual—is a
necessary precondition for all fiction.
The imaginative virtual realities that distinguish human adaptive systems
from those of other animals are highly vulnerable to error. They generate both
brilliant insights and absurd delusions. They are foundations for constructive
collective effort but also for fantastic and pernicious mythologies (Cochran
& Harpending, 2009; Gottschall, 2012; Tomasello et al., 2005; Trigger, 2003).
Despite its vulnerabilities, for at least the last fifty thousand years, imagination
has become an indispensable part of the human adaptive repertory. Literature
extends and enriches that specifically human adaptive power.
5. MEANING IN LITERATURE

In both reality and literature, meaning consists of experiences in individual
minds: sensations, emotions, perceptions, and thoughts. Since literature is a
communicative act, meaning in literature always involves at least two minds,
those of an author and a reader, and depictions of characters also involve the
minds of characters. Authors and readers respond to the minds of characters;
readers respond to the attitudes expressed or implied by authors; and authors
anticipate the responses of readers. Meaning in fiction thus activates one of the
three core functions of imagination: perspective taking, the reading of other
minds (Zunshine, 2006).
The organization of meaning in literary texts can be divided into three
main components: theme, emotional tone, and style. Theme consists in both
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the subject and also the author’s conception of that subject. For narrative fiction and drama, “subject” means what the author depicts, for example, people
falling in love (Romeo and Juliet), children betraying their father (King Lear),
or the political career of a ruthless sociopath (Richard III). For lyric poetry,
subject means the topic on which the poet meditates, for example, the brevity
of life (“That Time of Year”), the beauty of autumn (“Ode to Autumn”), or the
vanity of human wishes (Samuel Johnson’s poem of that title). Emotional tone
consists in the modulation of feelings evoked or expressed in a literary work.
Style in the broadest sense consists in the structure of the verbal medium.
5.1. THEME

Previous sections in this chapter have already suggested a usable evolutionary taxonomy for themes. The basic causal factors in evolutionary biology,
human sociality, and the human imagination offer a guide to the subjects that
generally matter to people, subjects such as survival (London’s “To Build a
Fire”), growing up (Dickens’s David Copperfield), forming sexual pair bonds
(Romeo and Juliet), parenting (Kincaid’s “Girl”), coping with family problems
(Franzen’s The Corrections), forming friendships (Steinbeck’s Of Mice and Men),
defeating enemies (Tolstoy’s War and Peace ), acquiring skills for mastering the
environment (Defoe’s Robinson Crusoe), achieving social status (Dreiser’s An
American Tragedy), forming a coherent personal identity in which goals are
modulated by values (Joyce’s Portrait of the Artist as a Young Man), or satisfying an imaginative need for a world view within which one can situate one’s
values and goals (Mann’s The Magic Mountain).
Any given author’s conception of these basic human subjects derives from
three sources: an intuitive understanding of human nature («folk psychology»),
the explanatory and evaluative concepts available within the author’s culture,
and the author’s own idiosyncratic identity. Each culture organizes the elements
of human nature in particular ways and develops its own religious, ideological, ethical, and artistic traditions for understanding the cosmos, society,
and individual persons. Such traditions are constrained by cognitive human
universals operating on an underlying similarity in physical reality and social
organization (Brown, 1991; Trigger, 2003). Every author, reader, and character
has an identity that contains universal features of human nature, features that
reflect the author’s cultural heritage, and features derived from the author’s
own distinct personality and personal history. An author’s depiction of a given
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subject bears the impress of that author’s identity. A reader’s response to an
authorial depiction bears the impress of that reader’s identity (Carroll, 2018b).
5.2. EMOTIONAL TONE

Meaning in literature depends in large part on the emotions it expresses, depicts
in characters, and evokes in readers (Hogan, 2018; Oatley, 2011). Fictional
characters engage in emotionally modulated interactions with one another.
Writers adopt an emotional stance toward their own characters and toward
their imagined readers. Readers respond emotionally to fictional characters
and also to the emotions implied or directly expressed by authors. The emotions involved in all these literary relationships are the same emotions people
experience in real life (Hogan, 2013a; Mar & Oatley, 2008). Those emotions
have evolved through natural selection. They regulate behaviors such as avoiding danger, forming friendships, negotiating social hierarchies, finding and
keeping mates, parenting, bonding with siblings and other kin, and identifying
with social groups (Al-Shawaf et al., 2015; Nesse, 1990; Tooby & Cosmides,
2008). The bulk of the research done now on the psychology of emotions is
at least implicitly evolutionary. It acknowledges that emotions arise spontaneously from dedicated neural circuits, that these circuits display a complex
functional structure produced through natural selection, that they are homologous with the neural circuits of other mammals, that human emotions follow
a species-typical pattern of emergence, and that they have cross-culturally
recognizable manifestations in expression, behavior, physiological correlates,
and subjective experience (Fox et al., 2018).
In the past few years, researchers have made a breakthrough in understanding how emotions cluster into distinct groups that are closer to or more
distant from other distinct groups (Cowen & Keltner, 2017; Cowen et al.,
2019). While expanding the number of emotions and refining our knowledge
of their relationships to one another, empirical researchers have also been
developing a more nuanced understanding about the way different cultural
ecologies influence the combination and expression of emotions (Keltner et
al., 2019). Developmental psychologists have been refining our knowledge of
how social emotions interact with a child’s emerging cognitive capacities for
simulation, self-reflection, perspective taking, and mental time travel (Harris
et al., 2016; Lewis, 2016).
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Emotions can be used to characterize individual persons, specific literary
works, and literary genres. When applied to individual persons, they can be used
to describe fictional characters, authors, and readers. Literary works produce
an orchestrated sequence of emotions. Emotionally evocative musical scores in
films illustrate this idea: music suggests the emotional state of characters and
directs the emotions of readers. The orchestrated sequence of emotions among
characters in fictional narratives is encompassed by the emotional attitudes of
the author. In Vanity Fair, for example, the characters tend toward extremes
of either sociopathic selfishness or self-indulgent sentimentality. Thackeray
participates in both extremes but also stands apart from them, playing them
off of one another, mocking both, and mocking himself for his own equivocal
perspective. In lyric poetry, images, scenes, and reflections are suffused with
the emotions of the author. Genre is used to classify multiple literary works,
and interpretative critics frequently take account of the way genre conventions
constrain the organization of meaning in individual works. Several literary genres
are essentially defined by their emotional qualities. Except for genres defined
solely by verbal form (the novel, the lyric poem, the play), all genres can be
usefully discussed in terms of their emotional qualities (Carroll, forthcoming).
Like chemical elements forming compounds, emotions combine in different
ways to form different genres. For example, emotions related to reproduction
include lust, romantic attraction, and love. Pornography is a very simple genre,
aimed only at exciting lust and culminating only in orgasm. Romantic comedy
includes lust but complicates it with emotions such as romantic attraction, love,
happiness, satisfaction, and amusement. Elegy and tragedy are both centered in
sadness, but the other elements in elegy—love, sympathy, admiration, reminiscence—all combine to produce the relatively simple emotion of grief. Tragedy,
in contrast, excites a contradictory range of emotions: anxiety, distress, fear,
realization or epiphany, shame, guilt, compassion, pity, regret, frustration, and
awe. Anxiety is active also in heroic adventure and horror. In responses to music
clips, «scary, fearful» music blends into «anxious, tense» music, and anxious,
tense music culminates in «triumphant, heroic» music (Cowen et al., 2020).
The chief emotions in the horror genre are anxiety, fear, and disgust (Clasen,
2017). In responses to video clips, horror is bordered on one side by fear and
on the other by disgust. Anxiety shades into fear, which shades into horror, but
disgust and anxiety do not blend with one another (Cowen & Keltner, 2017).
In satire, disgust blends not with fear but with contempt and anger to produce
a feeling of alienation, disapproval, and moral superiority.
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5.3. FORM AND STYLE

Form and style refer to the organization of language in a literary work. Language
is itself an evolved human capacity, and the human brain has evolved particular ways of assimilating linguistic structures (Pinker, 1994, 2014; Pinker &
Jackendoff, 2005). Large scale features of form in literary work include variations in narrative perspective (for example, first-person participant, omniscient,
epistolary, or multiple narrators), the organization of time, the alternation
between summary and scene, and the use of allegory and symbolic imagery
vs. concrete and detailed realistic depiction. Features on a smaller scale, usually described as variations in «style», include word choice, sound patterns
(rhyme, assonance, alliteration), syntax, rhetorical rhythm, figures of speech,
and metaphoric images.
Variations in narrative perspective engage our power of perspective taking,
one of the three main components of the default mode network. In parallel
with the way we assess people in conversation, we have to judge how much to
trust any given narrator or speaker in a lyric poem, assessing his or her personality, emotional involvement, and limitations in knowledge, taste, generosity,
or wisdom. Behind every identified narrator or speaker, there is an implied
author. We make assessments of that author also (Booth, 1983, 1996; Carroll,
2018b; Hogan, 2013b). The quality and character of any literary depiction or
utterance reflects the author’s identity and is encompassed within the author’s
world view. The meaning and value of a literary text depends as much on that
world view as on the particular subject being depicted.
Variations in the organization of time—flashbacks, flashforwards, variations in the pacing of scene and summary, the choice of paradigmatic scenes
and scenes of crisis—correspond to the way we organize self-narratives in our
own minds. We link specific scenes in the present to remembered scenes in the
past or projected scenes in the future. We reflect on the moral or emotional
significance of scenes, condensing whole sequences of experience into abstract
summaries but dwelling on the details of other scenes. This large-scale organization of time, both in personal reflection and in narrative composition, is
a form of «mental time travel», another of the three main components of the
default mode network. Mental time travel necessarily includes simulation, the
third main component of the DMN. Simulation builds scenarios in mental
space, creating images with concrete sensory details from memory (Hassabis
& Maguire, 2007). Those images are imbued with emotional feeling tones and
have moral significance for us (Carroll, 2020).
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Symbolic imagery dips into levels of imagination occupied by dreaming
and mind-wandering. That kind of mental activity is relatively detached from
logical cognition. It works through emotionally inflected association, condensation, and displacement (Domhoff, 2018; Eysenck, 2004; Freud, 1959).
Realistic depiction, in contrast, orients itself to external sensory perception,
creating an imaginative facsimile of objective observation. Symbolic imagery
is suggestive and evocative, sometimes obscure or ambiguous. Realistic depiction, in contrast, aims at constructing scenes in unambiguous conformity to the
operations of the frontoparietal control network (Andrews-Hanna et al., 2014;
Buckner & DiNicola, 2019). Realist depiction suggests an effort at impersonality, objective detachment, and analytic distance (Wellek, 1961). But no literary
work is devoid of personal meaning. Realistic depiction necessarily involves
a tension between the author’s effort at impersonality and the constraining
force of the author’s values and personal identity. Consider a text often taken
as paradigmatic for realist fiction, Madame Bovary. Flaubert conducts a fullscale assault on bourgeois romantic fantasy. The sensory details of concrete
scenes are precisely rendered, but the scathing contempt for the pettiness of
ordinary life and the delusory character of romance is part of Flaubert’s own
personal world view.
Stylistic features such as word choice, sound patterns, syntax, rhetorical
rhythm, figures of speech, and metaphoric images have their own imaginative
and aesthetic character, registering as cognitive sensation, but all such sensations
are modulated by their interaction with each other, with theme and tone, and
with the imaginative presence of the author’s personal identity. Style includes
idioms and dialects and thus signal features of social identity such as class,
ethnicity, and region. Word choices, syntax, figures of speech, and metaphors
reflect the social and cultural milieu of a linguistic community and also evoke
the idiosyncratic mental character of the author. Rhetorical rhythms and sound
patterns work onomatopoetically to evoke sensations and to mimic the energies
of passion or thought. Think of Jack Kerouac’s hyper-excited bursts of descriptive
and expressive prose, Hemingway’s terse minimalism, or Proust’s mellifluously
elaborated syntax. Each of those styles is an index to an identity embedded in
a characteristic range of scenes and experiences. Each imagined world is as
distinct to the reader’s mind as different fragrances, colors, or musical tones.
Comparing Jane Austen and Henry James can serve to illustrate in more
detail the continuity between style and authorial identity. Austen and James
are both members of a cultivated Anglo upper class in which sexual mores and
social manners remain fairly stable over the period of a century that separates
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them. Both authors adopt to the polite forms of speech conventional within
their social milieu. The cultural contexts in which they work nonetheless have
important differences. Austen’s prose adheres closely to a schematic set of
essayistic abstractions that were current in neoclassical aesthetics and moral
philosophy. She is arguably the last great neoclassical author in English. James’s
prose takes in the more variegated and cosmopolitan idiom of cultivated
Anglo-American and European writing from the middle and later periods of
the nineteenth century. French realist fiction and late Victorian aestheticism
inform his vocabulary. Deeper differences are matters of temperament. Austen’s
style expresses a cheerful but caustic temperament finely attuned to the surfaces
of social interaction. She offers brisk analytic summaries of characters and situations alternating with scenes of dialogue that neatly illustrate her thematic
terms—sense, sensibility, pride, prejudice, prudence, vanity, civility, elegance,
taste, and understanding. James, in contrast, offers elaborately periphrastic parsing of fine shades of sensibility. Long sequences of introspective analysis—his
own and those of his characters—generate ambivalent responses to ambiguous
words and gestures. Austen’s prose is direct and clear, her ironies unambiguous, her judgments firm and distinct. Her characters are like chess pieces that
she moves on the board with quick and confident awareness of their value in
the well-regulated game for which they are designed. Her quickly alternating
sequences of summary and dialogue culminate in conclusive effects. The cognitive
sensation produced by James’s prose is very different. Minute discriminations
and equivocal dialogues lead to inconclusive epiphanies. Readers are held in
suspension between high cognitive stimulation and deferred consummation.
The larger elements of generic form in Austen and James reflect fundamentally different world views. Despite Austen’s mordant ridicule of pretension and
absurdity, her imagined world holds out always the prospect of a just felicity for
the meritorious. Her romantic comedy plots imply a wholesome and beneficent social order. In contrast, the surface of social propriety in James’s fiction
conceals deep wells of corruption and manipulative deceit. The chess board
on which his characters move in socially conventional ways contains subterranean passages through which brutal egoism conducts illicit maneuvers. For
the protagonists, heartfelt desire is almost always frustrated, harmonious resolutions almost always subverted. The climaxes in James’s plots typically involve
some tragic recognition requiring renunciation. Ambitions and passions are
sublimated into aesthetic or spiritual contemplation. Presumably, James’s own
repressed sexuality lies at the heart of style and form in his fiction (Tóibín, 2004).
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Repression and deflected fulfillment extend from the semantic and syntactic
structure of his prose to the emotional and thematic modulation of his plots.
5.4. THE INTEGRATION OF THEME, TONE, AND STYLE

In literary works, theme, tone, and style form a unified artistic construct. That
ideal of artistic unity has sometimes been justified on mystical romantic grounds
(Carroll, 2018b), but in humanist literary theory it has often been presented
simply as a self-evident aesthetic value (Arnold, 1960). The neuroscience of
imagination now provides an empirical explanation for the value many writers
and readers place on artistic unity. All the arts are technologies that fulfill the
functions of the default mode network and make them into communicable
experiences. The defining characteristic of the default mode network is its
power of integration. The DMN incorporates more modes of information than
any other network, and it is optimally positioned in the brain to assimilate
information from other networks (Buckner & DiNicola, 2019; Horikawa et al.,
2020; Koide-Majima et al., 2020; Margulies et al., 2016). It creates imaginative
structures that are imbued with personal, emotional, and moral meaning.
Just as integration is essential to meaning in the evolved human imagination,
unity of artistic effect is essential to meaning in literature. Literary works that
deliberately deploy incoherence—whether for humorous effect, as in Tristram
Shandy or for the expression of despair, as in “The Waste Land”—play off of
an innate human cognitive need for unity.
Constructs of meaning make human activity into subjectively coherent
programs. They create purpose, establish goals, and thus regulate motivation
and behavior. Literature depicts constructs of meaning in fictional characters,
gives expression to such constructs in the minds of authors, and provides
readers with templates of meaning that help them shape meanings in their
own life stories.
6. CONCLUSION

No aspect of human behavior or human experience operates outside the scope
of our evolved, biologically grounded character as a species. Culture is not separate from biology. It is rooted in biology (R. Boyd & Richerson, 2007; Chudek
& Henrich, 2011; Cochran & Harpending, 2009; Henrich, 2016; Lumsden &
Wilson, 1983). Imagination can create fantasies of spiritual or cultural life

152

«Aquele saber grande que juntou». Literatura e outros saberes

separate from biology, but imagination has itself evolved as an adaptive feature of the human species. Literature and its oral antecedents, along with the
visual and auditory arts, are media through which the imagination fulfills its
functions. Literature articulates both our most basic animal impulses and our
most ethereal imaginative capacities.
Until the later decades of the twentieth century, our knowledge of literature depended on common sense aided by historical scholarship and some
eclectic hit-or-miss applications of ideas from religion, ideology, or speculative
philosophy (Carroll & Gottschall, 2006). The poststructuralist revolution of
the seventies and eighties was motivated in part by a perceived need for some
explanatory theory that would do more than describe and analyze literary
texts using the unsystematic terms available to common sense and humanistic reading. But poststructuralism actively cut literary study off from biology,
insisted on the autonomy of culture, and used obsolete forms of psychology
(Freud), sociology (Marx), and linguistics (Saussure) (B. Boyd, 2006; Carroll,
1995). It also turned away from scientific knowledge about biological sex differences and instead embraced feminist gender theory (Carroll et al., 2012, ch.
4; Sommers, 1994). At the same time that literary theory was cutting itself off
from biology, the evolutionary human sciences were developing a cumulative,
multidisciplinary program for understanding human behavior. In the past half
century, that program has matured. It now forms a comprehensive explanatory
framework that incorporates specifically human forms of life history, sociality,
culture, and imagination. All the arts, including literature, can be understood
within that framework (Carroll et al., 2020). For the humanities, that framework offers an immense advantage. It generates knowledge that is scientifically
sound, progressive, and cumulative (Gottschall, 2008a). Conversely, for the
evolutionary human sciences, incorporating evolutionary research on literature
and the other arts offers an immense advantage. It gives access to a distinct
and uniquely human form of behavior. Without an understanding of literature
and the other arts, our conception of an evolved and adapted human nature
would be radically incomplete.
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CUANDO EL LUGAR DE LA PALABRA ES
LA ARQUITECTURA Y LA ARQUITECTURA
SUCEDE EN LA PALABRA
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Sevilla

PROMISCUIDAD Y ARQUITECTOLITERATUGRAFÍA

Cada vez que un personaje sale o entra por una puerta; que salta una tapia en
cuya albardilla han clavado fragmentos punzantes procedentes de botellas rotas;
que se acuna en el triedro de un rincón buscado refugio; que se protege de la
lluvia debajo de un alero o del sol bajo los pámpanos verdes de una parra; que
se despierta alterado por la transformación que en ese preciso instante padece
sobre su cama, al alba, viéndo cómo se convierte en una cosa desagradable
con demasiadas patas; que va hacia la ventana de la habitación a contemplar,
a mirar, a escrutar, a espiar lo que acontece fuera, se está produciendo una
encarnación de la arquitectura en la literatura. La promiscuidad de la arquitectura, como bien saben los escribientes, es prodigiosa, inevitable, poética y
benéfica; la de la literatura es, en la misma medida, creativa y soberbia. Cada
vez que Herberto Helder se desvela a las cuatro de la madrugada y enciende en
su cuarto casi vacío un fósforo cuya llama «levanta de repente el volumen de
las sombras …(y) la camisa colocada sobre la silla alcanza un volumen imposible» (Helder, 2004) [A pequena luz do fósforo levanta de repente a massa das
sombras, a camisa caindo sobre a cadeira ganha um volume impossível] ambas
se estremecen, se estimulan y, mordiéndose, cogidas con dulzura de la mano,
se encaminan hacia el éxtasis.
Las relaciones íntimas, corpóreas, conyugales, húmedas y mutuamente
consentidas, entre la literatura y la arquitectura se producen en Dublín dentro del Ulysses de James Joyce y, aunque de otra manera y en otra postura, en
el Macondo de los Cien años de soledad en los que Gabriel García Márquez
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engendró a Úrsula Iguarán para que la matriarca prehistórica formulara una
de las más hermosas y completas definiciones de arquitectura jamás enunciadas. Se dan en las páginas de Os Cus de Judas y en Conhecimento do Inferno,
así como, de otro modo y con otra ternura, en Manual de pintura e caligrafía
y en História do cerco de Lisboa, en Memorial do convento primero y en Todos
os nomes después, yendo de Mafra a la Conservaduría General del Registro
Civil y del Cementerio General a la habitación en la que Blimunda amasa con
su saliva el pan candeal. Franz Kafka y Thomas Bernhard son dos de los que
les han prestado sus alcobas de célibes irredentos para que ellas satisfagan su
pasión, y Elena Garro y Clarice Lispector les han regalado las sábanas blancas
de sus respectivos lechos para que se amen a cielo abierto. No está justificado
afirmar, sin embargo, que la lubricidad proyectiva entre el espacio y la palabra sucede en cualquier lugar: acontece apenas en alguna obra de Álvaro Siza,
como en la algarvia Capela do Monte, extraviada en una ladera con los pies
orientados hacia occidente, mientras los peregrinos tememos que en cualquier
momento, cuando descubra que es de su exclusiva pertenencia, se la trague la
tierra. Sobre los muros curvados por Siza en Berlín puede leerse, manuscrito
en una esquina ondulante, «Bonjour tristesse» e, impreso en azulejos algarbios,
«Esses eu levarei ao meu santo monte e lhes darei alegría en mina casa de oraçao»
(Isaías 56, 7). También la encarnación reproductiva entre ambas disciplinas
acontece en algunos de los recintos recónditos de la Alhambra, en los que
el agua escribe versos en la fluidez luminosa de las paredes, o en las cocinas
ciclópeas de la Abadía de Santa María de Alcobaça, en las que aún reverberan
las voces, los salmos y las letanías, de los monjes cistercienses evaporándose por
las chimeneas. Y también en la habitación que ahora fecundo con mi presencia
de amanuense que borda palabras en su cuaderno de campo.
Las relaciones afectivas de la arquitectura y la literatura, entre la literatura
y la arquitectura, no son descriptibles, ni numerables ni simétricas. Se aman en
silencio en la continuidad de los paisajes y en la discontinuidad de los parques,
en secreto al frescor excitante de los bosques mediterráneos, clandestinamente
en las habitaciones que son humanas y, verbalmente, entre las páginas de los
libros conscientes de que, como afirma Anne Carson (2005), la «existencia
depende de la belleza»: «estaba desprotegida/ frente a la existencia/ y la existencia depende de la belleza», afirma la canadiense. Algunos de los vínculos, de
las más sanas y concupiscentes correspondencias están, con toda probabilidad,
agazapadas en las once seguientes estancias:
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1. [K]ASTILLOS

El castillo, traducido por Miguel Sáenz, comienza diciendo:
Había caído la noche cuando K. llegó. El pueblo estaba sumido en la nieve. No se
veía nada del cerro del castillo, lo rodeaban niebla y tinieblas, y ni la lucecita más
débil sugería el gran castillo. K. permaneció largo rato en el puente de madera
que llevaba de la carretera al pueblo, mirando al aparente vacío de allí en lo alto
(Kafka, 2004: 383).

K., paralizado en el puente, en pie sobre el río que lo separa del pueblo
nevado al que desea llegar para refugiarse, mira desde abajo «al aparente vacío
de allí en lo alto». Franz Kafka confunde, manipula, aturde y desasosiega al
lector al obligarlo a atender a ese «aparente vacío de allí en lo alto» y no al presunto castillo rodeado de niebla y siniestras tinieblas que solo él, el Autor, el
Tergiversador, puede ver. Kafka se bebe con los ojos la edificación inhumana,
y al apropiarse egoísta de ella, le niega el castillo, la imagen del castillo, tanto al
protagonista como al lector, que ya, en la primera línea del texto, se ha sumido
inevitablemente en la nieve, que ya se ha sumergido en lo lóbrego, dentro de
una oscuridad que ni siquiera es alumbrada por la «lucecita más débil». La
claridad de la nieve se opone a la negrura de la tiniebla al igual que la débil y
diminutiva lucecita contraría dimensionalmente al gran castillo espectral que
el escritor, negándose a la écfrasis, obliga a los espectadores a intuir, a que lo
extraigan de sus propias pesadillas. El castillo encumbrado en la noche es, por
tanto, como la mayoría de los asuntos claves en la obra de Kafka, la temible
ausencia del castillo (del castrum, del lugar fortificado cuyo diminutivo es castellum; del alcázar al que el etimólogo san Isidoro de Sevilla vinculaba al arca y
a lo arcano). El checo procede al igual que Robert Rauschenberg en 1953 con
el dibujo a lápiz que le regaló Willem de Kooning: borrándolo, erradicando la
imagen, dejando solo de ella, convertidas en palabras, las huellas: las manchas
y las hendiduras, la sombra vaga de lo que estuvo pero que ya no está presente.
El escenario, el lugar, la arquitectura, es aquí propuesta antes de relatar los
sucesos ordinarios, previa a la escena. Es el edificio quien le da nombre a toda
la historia, quien desencadena los acontecimientos, quien activa la acción.
El castillo, que «no era un viejo castillo feudal ni una fastuosa construcción
moderna sino una extensa estructura compuesta de algunos edificios de dos
pisos y de muchos edificios bajos muy juntos» (Kafka, 2004: 387), es un vago
conjunto de edificaciones del que sobresale una torre alrededor de la cual

164

«Aquele saber grande que juntou». Literatura e outros saberes

«volaban bandadas de cornejas». Quizá tiene algo que ver con el Hradschin de
Praga, bien conocido por el escritor: con el que llaman “Castillo” contemplado
desde el otro lado del río Moldava, en el que Jože Plečnik, el más melancólico
de los arquitectos eslovenos, comenzó a intervenir en 1920 añadiéndole obeliscos y pasadizos, seis años antes de que la novela se publicara inconclusa y
póstumamente. O, tal vez, lo que K. quiere ver coronando el paisaje es el arca
de Noé varada en la cumbre, abandonada por las aves y por los rinocerontes
tras el diluvio.
«Luego», sin aclarar si ese luego se refiere a una o a tres horas después, o al tiempo
trascurrido desde que renunció a entrever el castillo que dominaba al pueblo desde
la cima, precisa Kafka: «Buscó alojamiento para la noche; en la posada estaban aún
despiertos, el posadero no tenía habitación para alquilar pero, sumamente sorprendido y confuso por aquel huésped tardío, se manifestó dispuesto a dejar dormir
a K. en la sala, en un jergón de paja, y K. estuvo de acuerdo.» (Kafka, 2004: 383).

Hábilmente Kafka nos conduce, secuestrados, desde el gélido exterior,
en el que el castillo es solo un sustantivo, al cálido interior de una posada en
la que el inesperado agrimensor acepta cobijarse en una cama, extrañamente
situada en el comedor de esa hospedería, única en la localidad, a pesar de que
esta solo disponga de un catre con un muy poco apetecible colchón de paja
que, no por casualidad, remite a alguna escena quijotesca en la que anfitrión
y caballero andante especulan sobre la disponibilidad de jergones en la casa.
Pueblo, castillo, puente, posada, lecho, es la secuencia: fuera, exterior, intemperie y calle, en oposición a dentro, interior, cubrición o domicilio. Nombrar
los escenarios, denominar los lugares, caracterizarlos mediante estereotipos,
es la primera sumisión de la literatura a las determinaciones ambientales de la
arquitectura. Limitarse a bautizarlos, a abocetarlos, a suspenderlos en la bruma;
negarse a completarlos, jugar a la indeterminación, recrearse en la indefinición,
son formas de la literatura de vengarse de las exigencias de la arquitectura.
«Con los ojos en el castillo K. siguió adelante; nada más lo preocupaba»,
matiza Kafka después, queriendo decir no que K. tuviera sus ojos puestos en
el castillo, fija en él su mirada escrutadora, sino que en los ojos de K. se había
quedado impresa la imagen del castillo: que el castillo ya no era una realidad
externa sino una pertenencia y una recreación de su mirada. Kafka fue quien
afirmó en una de sus cartas que toda persona (que todo K., que [k]ualquier
hombre) lleva dentro una habitación: que somos habitaciones ambulantes,
oquedades que al desplazarse hacen sonar los muebles que contienen. Kafka
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es uno de los escritores que en la historia de la creación le ha dado en su obra
más lugar a los lugares, que más protagonismo le ha concedido a la arquitectura, al espacio y a la atmósfera. Él nunca desprecia la capacidad literaria y el
significado de la arquitectura en sus palabras, si bien la aborda bíblicamente:
le atribuye una función simbólica parecida a la que las Escrituras le adjudican
a Babel, a Sodoma o a Belén, y la describe con una discreción similar a la que
se emplea en los Evangelios canónicos.
K. es, en El castillo, el que fija los límites del lugar y el curso de los Kardines,
y Josef K. es en El proceso, de acuerdo con las consideraciones de Giorgio
Agamben en Desnudez, el Kalumniator (Agamben, 2011: 29-49). K. es, en definitiva, el archite[k]t. Cuando durante el proceso el acusado cree estar en la sede
del tribunal que habrá de juzgarlo de un delito que él ni siquiera se esfuerza
en conocer, se pondrá al descubierto que aquellos lugares que su mirada, atenazada por los prejuicios, interpreta como rigurosas salas de justicia son, en
realidad, dependencias secundarias, despensas, trasteros, archivos, desvanes
o almacenes soterrados. El acusado distorsiona febrilmente la arquitectura, la
deforma y equivoca, en su beneficio, su nomenclatura. Si K. desmaterializa el
castillo al incorporarlo insustancialmente a su organismo, al transformarlo en
el motivo principal de su existencia, Josef K. tergiversa las habitaciones subsidiarias, los recintos menores, los cuartos más pequeños, convirtiéndolos en
templos, en sacros espacios de representación. Kafka preserva a sus congéneres
de la realidad ofreciéndosela en bruto: sin filtrar, sin depurar, sin cocinar. Es
decir, cruda e incomestible.
2. EMILY DICKINSON EN AMHERST

Permanecer una hora en soledad dentro de la habitación en la que Emily
Dickinson residió, salvo algunos días extranjeros, toda su vida, cuesta ahora,
dice la poeta Luna Miguel en el prólogo a una de sus antologías, doscientos
dólares. Se trata de una habitación situada en la planta alta de una mansión
de Amherst, en Massachusetts, conocida como The Homestead, que tiene las
paredes empapeladas con dibujos de flores rojas y con la carpintería, el rodapié
y el techo, pintados de color blanco. La granja primitiva y la casa, levantada por
orden de su abuelo paterno, fue la primera construida con ladrillos cerámicos,
afirman los cronistas pedáneos, en esa pequeña localidad sin memoria ni gloria,
fundada a unas cien millas del oeste de Boston. Hoy, restaurada, rejuvenecida
quirúrgica y retrospectivamente hasta los tiempos en los que ella la usaba como
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madriguera, restituido el mobiliario con uno parecido al original y repuesto el
color amarillo pálido de los entrepaños del exterior, es un museo. Más un frío
escenario que un cordial museo con reminiscencias literarias.
Allí sepultada por su propia voluntad, Emily escribió casi en secreto toda
su obra: algo más de mil setecientos poemas (se le atribuyen mil setecientos
ochenta y seis) caligrafiados en cuartillas con inédita ortografía, donde las
mayúsculas y las minúsculas no siempre se ajustan a las convenciones, hisopada
por miríadas de guiones cuya función no siempre es comprendida, pues unas
veces hacen de coma y otras de paréntesis, de puntos suspensivos o de ventana,
enfrentada a un muro bartlebyano, sin perspectiva. Su cuarto tiene una chimenea, tres puertas y cuatro ventanas, revestidas con cortinas verdes y visillos
blancos de encaje que, por llegar hasta el borde del rodapié, las alargan hasta
hacerlas parecer balcones. No publicó nada de lo que escribió en ese interior
falto de calidez: los diez poemas que, manuscritos por ella, se imprimieron en
revistas locales durante su permanencia en la tierra fue ejecutado, aseguran
los expertos, sin su conocimiento. Tal vez se hizo a iniciativa de su hermana
Lavina, siempre soltera, al igual que ella, y que por casualidad tras la muerte
de Emily, en 1886, descubrió los poemas envueltos y atados en paquetes, ocultos en las oquedades de los muebles del dormitorio, dándoselos a conocer al
mundo al editarlos póstumamente. O tal vez fueron enviados a la imprenta
por su cuñada Susan Huntington, casada con su hermano, que vivía en la casa
de una finca contigua, y de quien se dice que estaba enamorada la poeta: que
una estaba enamorada de la otra y que se amaron furtivamente, infelizmente
extraviadas en la sombra espesa de esos espacios domésticos, disimulando el
atrevimiento de quererse con metáforas, aliñándolo con besos dados sin la
lentitud necesaria. A ella le dedicó no menos de trescientos de sus poemas. En
ellos, disfrazándola, la llama Equivalente y le dice Verano, Abejorro y Abeja,
Mariposa y Paraíso, y Eternidad y Mañana.
Anne Carson la cita con cierta frecuencia en sus libros deslumbrantes y
sigue las estructuras sintácticas utilizadas por la poeta eremita. La profesora la
hermana con Safo, de la que no sabemos si tuvo cuerpo o si gozó de morada, y
el chileno Alejandro Zambra obliga a sus personajes, a sus escritores vocacionales, a leerla periódicamente. No son los únicos que se alimentan de ella. El
espejo de su espacioso cuarto, en el que hay una cama de célibe con cabecero de
circunstancia, un aguamanil, una cómoda, una butaca, dos sillas y un escritorio,
debió de contemplar con fría indiferencia este amor pleno y prohibido por las
costumbres coercitivas y quizá, como asegura Milagros Rivera en el prólogo
de Ese día sobrecogedor, el incesto: los abusos que dice que padeció tanto de
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su padre, Edward Dickinson, como de su hermano, Austin Dickinson, ambos
expertos en leyes y abogados de profesión.
El suelo del dormitorio es un entarimado de madera, y está revestido con
una estera que amortigua los pasos: «En Invierno en mi Cuarto/ Me encontré
con un Gusano … Pero afirmo con sangre escalofriante/ Una serpiente con
motas ralas/ Inspeccionaba el suelo de mi dormitorio» [«In Winter in my Room/
I came upon a Worm … A snake with mottles rare/ Surveyed my chamber floor/
In feature as the worm before»] escribió Emily Dickinson en el poema número
1742 traducido por Ana Mañeru Méndez. Sin suelo no hay arquitectura ni hay
escritura. Puede no haber muros ni páginas, pero para que suceda la arquitectura y la literatura, para que Babel sea posible, para que la voz del altísimo
quede impresa junto a la huella del pie del hombre que escucha sin entenderla,
ha de haber suelo, barro, lodo, ciénaga, tierra, humus. Ese es el lugar en el que
ambas coinciden, la casa pública en la que se citan, la «antigrafía» que conmemoraba Francisco de Holanda en sus Diálogos de Roma (1548) cuando puso a
conversar a Miguel Ángel Buonarroti con Lactancio Tollomei.
Ella, pelirroja y pecosa, delicada y frágil, vestía siempre de blanco. «En su
recluida aldea de Amherst buscó la reclusión de su casa y, en su casa, la reclusión del color blanco», escribió Jorge Luis Borges en el prólogo a la edición
argentina que de sus poemas, traducidos por ella, hizo Silvina Ocampo; «mi
blanca elección» llamaba Emily a su habitación de reclusa novicia. Apenas
queda media docena de fotografías de su infancia y su juventud, de antes de
que en 1858 comenzara a escribir con cierta continuidad, a hilvanar poemas,
del modo que soñó Guido Ceronetti en El silencio del cuerpo: cual «una monótona sucesión de habitaciones comunicantes» (Ceronetti, 2006: 126). Emily
Elizabeth Dickinson había nacido en 1830 en esa casa, en la que se conserva
el herbario de hojas secas adheridas a papeles que algunos días se entretuvo
en componer alentada por sus lecturas de Walt Whitman.
De la omnipresencia de ese cuarto prismático no hay, sin embargo, grandes huellas impresas, heridas visibles en su obra poética. Y es extraño que una
clausura elegida tan férrea como esa, que una celda tan persistente, no se haya
incrustado en más versos, que no impregne y pervierta casi cada una de sus
palabras. La habitación fue para ella, más que para los escritores nómadas, la
cuna y el féretro, el capullo en el que maduró la crisálida, en el que fermentó
la larva y el sudario en el que acabó pereciendo el insecto.
«¿Quién edificó esta casita albana/ y cerró herméticamente las ventanas/
que mi espíritu no puede ver?» se pregunta, traducida por Silvina Ocampo, en el
poema 128, escrito hacia 1859. Analizando su obra a la búsqueda de las escasas
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referencias al lugar en el que concibió sus poemas, parece que su habitación
solo fuera el soporte de una ventana desde la que contemplar, sin participar
en él, el espectáculo de la naturaleza. Desde las abiertas en la pared que había
frente a su cama podía ver las puestas de sol y la casa vecina, en la que residía
su amante prohibida: la vereda que llevaba a Evergreens, el ámbito conyugal en
el que Susan se consumía sin tenerla a su vera. Por las ventanas que daban al sur
contemplaba los campos de heno y una fábrica de sombreros. Probablemente
veía, además, aunque con menor definición, otras realidades efímeras.
Sobre el pequeño escritorio hay una lámpara de mesa. Llama contemporáneamente la atención la escasez de libros que hay en este lugar sin interés
para la estética: en este plató de impostura, tan fraudulento como las sábanas
y la colcha que cubre su lecho inmaculado, sin más alma que el barniz de una
falsa memoria inoculada por la museografía que comercia con las reliquias
inventadas. Una habitación reproducida por la reciente avidez turística que
busca rentabilidad y beneficios en la exhibición de las máscaras de la intimidad.
Insignificante para la arquitectura y para la literatura, el cuarto Dickinson, el
lugar de sus sueños y de sus garabatos, de sus ansiosas caricias adúlteras y de
sus obsesiones albinas, no es ahora aquel paralelepípedo exhausto que le sirvió
de féretro sino los pecios, las hebras que de él quedaron prendidas, acosadas
por afilados guiones persuasivos, en sus versos.
Es la mercadotecnia la que, con la excusa de la poesía, basándose en la avidez de mitos literarios, transforma un sitio insignificante en un lugar sagrado.
¡Como si fuera tan fácil levantar un templo! Los decoradores contratados por
los conservadores patrimoniales son los responsables de la casa trucada. A la
granadina Huerta de san Vicente peregrinan los lorquianos; a la chilena Isla
Negra, inhabitable y saturada de objetos de exposición, los nerudianos; a Praga
viajan los lectores de Frank Kafka sin saber que ninguno de los edificios que
allí exhiben una placa con su nombre es original. En Lisboa se citan los de
Fernando Pessoa buscando la casa que nunca tuvo. Ninguno de estos lugares
está a la altura de la Torre de Michel de Montaigne en Burdeos; ninguno es «la
guarida del lobo manso», la casa de la Serra do Marão en la que vivió Teixeira
de Pascoaes y que emocionó hasta las lágrimas a José Saramago en su Viaje a
Portugal, en cuya residencia insular en Lanzarote, previa reserva y concertación, se organizaban visitas guiadas.
Federico García Lorca, como Fernando Pessoa y Franz Kafka, no tuvo
casa propia. Siempre vivieron, de una a otra, de aquí para allá, en habitaciones
prestadas. Ni a Michel de Montaigne ni a Teixeira de Pascoaes se le ocurrió
jamás que alguien podría tener interés alguno en visitar su hogar una vez que
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él hubiera muerto. Pablo Neruda no dejó ni un día de abastecer de abalorios y
de huellas los diversos mausoleos en los que se exponía como objeto de veneración: La Sebastiana, La Chascona, Isla Negra, eran los nombres propios de
sus guaridas. El chileno Nicanor Parra, «el anti-Neruda», propietario de cuatro
casas no fastuosas (en La Reina, en Las Cruces, en Huechutaba y, también, en
Isla Negra), según informa Rafael Gumucio, «intentaba, como Neruda, construir
un santuario. El indesmentible museo vivo donde imaginaba terminar su vida»
(Gumucio, 2020: 308). Thomas Bernhard, consciente de su transcendencia, uno
de los autores que con más furor y hermosura ha entreverado la arquitectura
en la literatura contemporánea, era propietario de varias casas austriacas y de
algunas viviendas germánicas, además de ser cliente habitual de habitaciones
de hacinados hoteles playeros carentes de cualquier encanto.
3. ARTEFACTOS CHILENOS

«Uno nunca sale del lugar, del año, del país, del nombre en que nació» sentencia Rafael Gumucio a propósito del poeta Nicanor Parra, como si estuviera
hablando no del chileno trashumante sino de Emily Dickinson. Y añade a
continuación: «A Parra, que arrancó como pudo de su origen, no le interesaba
escapar: le interesaba volver a su origen» (Gumucio, 2020: 386).
Nicanor Parra, como si los trazara con el pie en la arena o con el dedo
humedecido en saliva sobre una pizarra escolar, escribió durante años, como
si fueran epigramas o adagios, chistes o pasquines, versos sueltos a los que
denominó Artefactos. De los primeros que construyó como orfebre, suyo es
el texto, la palabra, la deflagración verbal, pero no el medioambiente del que
parte el disparo. Juan Guillermo Tejeda, a iniciativa del poeta, compuso gráficamente los textos arrejuntándolos a su libre albedrío con imágenes: apareándolos con dibujos, con collages, con fotografías, con recortes, con cosas
encontradas. Tanto servían Adán y Eva en la bóveda de la Capilla Sixtina como
una dentadura o una cuchara de palo. Para cada sentencia, una tarjeta distinta.
Una tarjeta postal en cuyo reverso había dibujado un rectángulo para colocar
en él el respectivo sello de correos, por si acaso estos cartones fueran útiles
para mantener correspondencia a distancia. Tejeda trabajó anónimamente y
no añadió su nombre a las obras. Cristián Santa María las editó en 1972 en la
editorial Nueva Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Santiago
de Chile. Era una caja que contenía doscientas postales impresas en blanco y
negro (ciento veintiuna dicen otros contables). Después, durante casi toda su
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existencia, el poeta siguió fabricando otros, escribiendo en bandejas de cartón
de pastelería, dibujando corazones con patas de insecto zancudo que acabarían
convertidas en piezas de exposición.
La idea de las tarjetas se la apropió Nicanor Parra de los poetas de Valparaíso
Tito Valenzuela y Juan Luis Martínez, quienes le hablaron de sus posibilidades
en 1968. Juan Luis Martínez escribió un tratado de arquitectura titulado La
nueva novela, mezclando imágenes y sonidos, que es pura poesía, pero esa es
materia de otra historia. Lo autoeditó en 1977. En el prólogo del poema que
titula “La casa del aliento. Casi la pequeña casa del (autor)” el Autor, entre
nuevos paréntesis, se propone «(Interrogar a las ventanas sobre la absoluta
transparencia de los vidrios que faltan)». La absoluta trasparencia es, claro
está, la ausencia absoluta que Kafka expresó de otra manera. Este es uno de
los múltiples poemas que se ocupan en sus páginas artesanales de la noción
de casa. De trastornar la casa: de proyectar la casa. Dice:
a. La casa que construiremos mañana
ya está en el pasado y no existe.
b. En esa casa que aún no conocemos
sigue abierta la ventana que olvidamos cerrar.
c. En esa misma casa, detrás de esa misma ventana
se baten todavía las cortinas que ya descolgamos.

4. ANTIMUSEOS Y ALGO +

Cuando Delacroix agonizaba en su lecho de muerte, ya cumplidos sesenta y
cinco años, afirma Julian Barnes (Barnes, 2018: 70) «se lamentaba por tener
todavía cuarenta años de trabajo en su interior». A Nicanor Parra, según sus
previsiones, le quedaban trece años de trabajo cuando se murió en su casa
santiaguina de La Reina. Aseguró que no moriría antes de cumplir ciento dieciséis, pero incumplió su palabra y lo hizo con solo ciento tres. Nicanor Parra
está enterrado en el suelo de su casa de la calle Lincoln de Las Cruces, en El
Tabo, región de Valparaíso. En el jardín, en lo que podría ser un huerto, en lo
que en Chile genéricamente llaman patio, excavaron una tumba de doscientos veinte centímetros de largo y noventa de ancho y allí mismo, dentro de un
ataúd, bajo la rama que uno de sus nietos arrancó de un pino próximo para
arrojarla dentro del agujero, está sepultado. Fue el 25 de enero de 2018. Esta es
otra de las relaciones orgánicas de la literatura y la arquitectura: la posibilidad
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de transformar la casa no en un museo, como Neruda, sino, autorizado por el
correspondiente ministerio de sanidad, en un cementerio: al camposanto los
familiares lo denominan, al hilo de la antipoesía del antipoeta, «antimuseo».
Es otro de los privilegios de algunos escritores premiados, merecidamente
triunfantes, a cuyos funerales asisten los jefes de estado o las presidentas del
gobierno de turno. Gumucio lo cuenta en las páginas finales de Nicanor Parra.
Rey y mendigo. Sobre el caballón, en la cabecera, clavaron una cruz cristiana
sin su nombre. La dedicatoria que Nicanor Parra escribió para sus Obras completas & algo + (1935-1972), editadas en dos tomos por Niall Binns e Ignacio
Echevarría en 2006, en Barcelona por Galaxia Gutenberg, dice: «Opera Omnia.
Basura para todos. A Dios, exista o no exista». En el título no hay dibujado un
signo más (+), no una cruz griega sino una cruz latina. El paréntesis, en esta
teoría sobre la confluencia en un mismo vórtice de la literatura y la arquitectura, no es un signo gráfico, sino un espacio arquitectónico, como ya se puso
de evidencia en “El paréntesis como arquitectura en Aub, Borges, Cervantes
y Pessoa (o dibujar signos ortográficos para construir espacios)” de Lugares
¿Qué lugares? (Parra Bañon, 2020: 25-55).
5. HIJOS, LUGARES, MARIDOS, AMARANTE

Nicanor Parra tiene una hija arquitecta: Colombina Parra, que canta quejumbrosas canciones de rock mientras rasga su guitarra y que vive en una casa, que
proyectó para sí misma, en la que se transparenta el bosque y en la que ella se
exhibe ante los árboles como si estuviera en una vitrina. Sigmund Freud tuvo
un hijo arquitecto: Ernst Ludwig Freud. El escritor Miguel de Unamuno fue
padre del arquitecto intrascendente Fernando Esteban Saturnino de Unamuno
Lizárraga. La escritora Carmen Laforet fue hija del elegante y mediocre arquitecto Eduardo Laforet Altolaguirre, antecedente que la condujo a omitir la
arquitectura de su obra prosaica: a que Barcelona, por ejemplo, se diluyera en
la novela Nada. A veces, las relaciones entre la literatura y la arquitectura son
carnales: tienen un origen genético. El arquitecto Alfred Breslauer tuvo una
hija inicialmente fotógrafa, Marianne Breslauer, que se ocupó de retratar la
arquitectura mientras viajaba acompañada por la escritora suiza Annemarie
Schwarzenbach. Una cámara es un espacio arquitectónico predestinado a la
hibridación: un autorretrato es una autoreferencia, una cita a la obra propia.
La también fotógrafa Helena Almeida tenía un marido arquitecto (Artur
Rosa) que la fotografiaba a menudo, mientras caminaba descalza o dibujaba
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con hilos, con alambres, con cuerdas o con cabellos: mientras escribía, como si
construyera, con líneas que extendía por el espacio y sobre su cuerpo. Cuando
ataban conyugalmente una de sus piernas a la pierna del otro, era otro el fotógrafo
que los retrataba (João Henriques) mientras trazaban la palabra arquitectura
en el suelo, mientras bailaban el poema en el aire de la habitación. El arquitecto
Joan Margarit i Serradell tuvo un hijo escritor, al que le concedieron el Premio
Cervantes en 2019: Joan Margarit i Consarnau, que también era arquitecto y
que se murió el 16 de febrero de 2021, mientras yo redactaba estos apuntes
deudores del simiesco Informe para una academia. Escribió el poeta catalán,
en Misteriosamente feliz, un poema al que tituló “Amarante” (Margarit, 2009:
31), que castellanamente dice:
Es un pueblo del Douro, la casa está en la plaza:
Una fachada mira a la iglesia barroca,
la otra, sobre el río.
La galería da toda la vuelta.
Vende se, dice el rótulo.
Hay un teléfono, que no me apunto.
Siempre he querido irme;
si viajo es porque insisto en perseguir
un lejano lugar como refugio.
Y no volver jamás.
La casa, la más bella que he visto,
también es mi última oportunidad.
Pero ya estoy muy lejos. Lo estoy tanto
que no tengo que ir a parte alguna.

La casa más bella que ha visto el sabio y sensible arquitecto, el experto en
Cálculo de estructuras y armador de Casa de misericordia, es la última oportunidad que tiene el poeta de encontrar un refugio terminal: de dejar de perseguir
lugares distantes, de no estar siempre lejos. Pero el poeta desoye al arquitecto
y desprecia esa casa inocente que mira hacia la iglesia de São Gonçalo y hacia
el río Támega, y sigue su camino hacia esa ninguna parte que está en todas
partes. Porque no se puede ser poeta y arquitecto al mismo tiempo: o se ejerce
la arquitectura o se practica la escritura, dejando entre una y otra intermedios,
huecos, descansaderos, aliviaderos evitando aplicar la metáfora al edificio,

Cuando el lugar de la palabra es la arquitectura y la arquitectura sucede en la palabra

173

impidiendo que la función castre al verso. La arquitectura y la literatura, desde
que nuestros antepasados fueron expulsados del Jardín, o quizá desde el séptimo
día de la creación, se retroalimentan, se entrecruzan, se inseminan, aunque,
al igual que a los célibes de Lobo Antunes, les es imposible la convivencia. En
cada momento dado, a una u otra hora, o se es poeta o se es arquitecto. Esto
no impide que se pueda construir con palabras y escribir con piedras.
6. IMÁGENES COMPUESTAS

Otros vínculos entre la arquitectura y la literatura, ahora desvelados por series de
fotografías que informan a cerca de tres conversaciones afables mantenidas en el
año dos mil veintiuno entre ellas, expresados, cual informes forenses, mediante
composiciones espaciales de cinco, una y trece unidades, están camufladas en:

Composición I © José Joaquín Parra Bañón, 2021: Tina Modotti duplicada, Margaret Bourke-White desde
abajo, Marianne Breslauer mientras se enfoca, Annemarie Schwarzenbach fumando y Gisèle Freund ante
el espejo, retratadas autorretratándose.
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Composición II © José Joaquín Parra Bañón, 2021: Consonantes, vocales, lápidas, palabras petrificadas y
arquitecturas descubiertas en Idanha-a-Vella el XXXI de enero de MMXVI.

Composición III © José Joaquín Parra Bañón, 2021: Helena Almeida habita, pisa, seduce, baila, esposa,
traza, escribe, construye, desea y se enrosca una cuerda entre el tobillo y la rodilla, a mitad del trayecto
desde el tacón a la falda.

7. CASA CONTRA CASA: HIRE FRENTE A FINNEGANS

Inquieto por la realidad, por «la bárbara, brutal, muda, insignificante realidad
de las cosas» acerca de la que filosofaba José Ortega y Gasset en sus Meditaciones
del Quijote (1914), Enrique Vila-Matas, en el capítulo once de Chet Baker piensa
en su arte. Ficción crítica (2020), plantea una bipartición de la literatura en
dos casas disímiles y, tal vez, excluyentes: entre la que denomina «casa Hire»
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y la «casa Finnegans», referida la primera a la deducida de la obra de George
Simenon titulada Les fiançailles de monsieur Hire (1933) y la segunda derivada
del Finnegans Wake de James Joyce (1939). De acuerdo con su provocativa teoría dicotómica, en una de las casas residen los habitantes realistas (los autores,
los lectores, los proclives a lo real), que constituyen «la facción probablemente
más numerosa de la realidad», mientras que en la otra se cobijan los irreales,
los destartalados «y otros seres colindantes con la radicalidad».
La «casa Hire» es «sede central de los enemigos de la realidad no narrativa
y, a la vez, círculo de amantes de lo legible», de «la realidad inventada». Su clima
es el de las «casas realistas», el de los «hogares cálidos», el del «hogar no destartalado, del hogar clásico … con leña en el fuego, y en la rudimentaria leña,
camuflándose, la más secreta de las esencias de lo primitivo y retrógrado». Por
las galerías perfumadas por begonias y caléndulas, por lirios y narcisos, de la
que el escritor llama «mansión Hire» deambulan los que no sienten «la menor
debilidad por la verdad de lo ilegible» y los que «adoran tanto las chimeneas
humeantes» que no se atreven a salir de sus caldeados salones candeales. En
sus dormitorios descansan los que no meditan «en profundidad en la realidad»
bárbara y brutal: «quienes no sintieron alguna vez una fascinación irresistible
por los edificios vacíos y patéticos … ocupan muchas habitaciones allí».
En la «casa Finnegans», por el contrario, en «un clima de edificio vacío», se
mueven mejor los que «constatan que un hogar puede ser un hogar y al mismo
tiempo un edificio desolador, tremendamente vacío» y los que escogen «la destemplada visión del edificio vacante». En ella se refugian «los grandes amantes
de la Dificultad» y «los fetichistas de lo ilegible»; los secuaces del «discurso no
narrativo … tan cercano a un vago flotar», quienes opinan que «la realidad
confortable de la mansión Hire» es una realidad «artificialmente inventada»,
una «realidad fabricada para olvidarse de la más extrema pero también la más
auténtica y desoladora verdad del mundo … que acarrea consigo una imagen
de casa vacía y una muesca de intemperie».
Cada casa es la sede de una secta, de una literatura sectaria: una de la
«literatura Hire» y otra de la literatura Finnegans, de «un tipo de escritura
que siempre se entiende» y de otra que no siempre es entendida. En el «área
Finnegans» no acostumbran a husmear los señores Hire, aunque en el área Hire
sí se adentran, aunque a hurtadillas, los doctores Finnegans.
Que la literatura comparada necesita a la arquitectura para explicarse lo
evidencia, además de Vila-Matas aquí y en Historia abreviada de la literatura
portátil, o en Bartleby y compañía, Gonçalo M. Tavares con El barrio y José Luis
Peixoto con la primera página de Autobiografía. «El realismo Hire vive en un
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imaginario barrio de gente normal y buena» insiste Vila-Matas en la página
ciento veintitrés, en el capítulo veintidós:
un imaginario barrio de gente normal y buena, rayando en la santidad, donde la
práctica de la virtud (respetabilidad, piedad), realza la vida cotidiana. Es un realismo que tiene premios y es vitoreado por críticos tarugos y por lectores gandules.
Por el contrario, el realismo Finnegans tira más hacia el monte y suele vivir en la
noche y en la intemperie y en gran convivencia con la bárbara verdad de fondo,
con la verdad patibularia del mundo.

Si el realismo Hire vive en un hogar, en un barrio de casas, y el realismo
Finnegans vive en el monte a la intemperie (Finn es aquel para quien la «vida
es intemperie»), si uno lo hace en el artificio de lo edificado y otro en la verdad
hostil de la naturaleza ¿querrá con eso decir Vila-Matas que la arquitectura
es siempre Hire y que nunca puede ser Finnegans? ¿Qué la arquitectura es
inevitablemente realista y gandula y que no puede convivir «con la bárbara
verdad de fondo, con la verdad patibularia del mundo»? ¿No es aplicable esta
bifurcada teoría literaria a otras disciplinas, o a otras artes? ¿Cómo es arquitectónicamente la mansión del señor Hire en comparación con la morada del
doctor Finn? ¿Cuáles sus discrepancias formales, estructurales, distributivas,
funcionales, urbanísticas, cromáticas, térmicas, mobiliares; sus afinidades
orgánicas, afectivas, devocionales, alimentarias? ¿Si la literatura Hire puede
ser llamada mansión Hire, y el domicilio Finnegans literatura Finnegans, la
arquitectura Hire (donde una casa es una casa que verdaderamente está en
contacto con el suelo y una fábrica de sombreros es una fábrica en la que se
construyen sombreros auténticos) podría ser entonces llamada novela Hire,
y la arquitectura Finnegans (aquella en la que se considera que un ático o un
palacio es una casa, o en la que se llama indiferentemente ciudad a Tokio y a
Tavira), poesía Finnegans?
En cualquier caso, las relaciones entre la arquitectura y la literatura, incluso
en el ámbito deslumbrante de la metáfora, no son simétricas. Son erótica y
gozosamente desequilibradas, y están siempre a favor de la que crea, transforma, acaricia y manipula con la palabra encarnada.
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8. SACROARQUITECTICOÁTICO

Desde Finnegans Wake, una novela no tiene porqué contener escenarios, ni
dar explicaciones, ni tan siquiera ha de ser entendida. En esta su última obra,
James Joyce, en los primeros párrafos ya denomina al obelisco «picarribapuntoysitio», al cemento lo llama «semen» y a los edificios «edipicios». La palabra
«sacroarquitecticoático» es probablemente un adjetivo que califica a algo que,
siendo arquitectónico, es superior (o está situado en alto) y santo (o considerado
sagrado); o quizá sea un sustantivo que le pone nombre a la parte habitable que
está situada en la última planta de un altísimo «edipicio»: al ático de un rascacielos, ese lugar sagrado por excelencia porque, una vez desahuciadas de sus
antiguos moradores las cumbres del Olimpo y del Parnaso, en ellas residen los
poderosos, los héroes, los superhéroes, los semidioses, los aedos y los propios
dioses sobrevivientes a la catástrofe. Antes, el irlandés triestino se ha referido
a «un valemuro de un raescapalcielo de la mayor altura», relacionándolo con
alguien que se levanta «en cueros mansioneramente erecto … irguiéndose [erogenando] desde cerca [seguido] de nada y celescalando los cielos [himalayas]».
En las palabras «edipicios», «sacroarquitecticoático», «valemuro», «raescapalcielo» o «mansioneramente» palpita la nueva arquitectura queriendo nacer,
romper, como el polluelo maduro de un águila, la cáscara que la sitia. En el
caso de que Finnegans Wake no fuera, como sospecha Vila-Matas que opinan
algunos críticos, «una insípida concentración de frases disfrazadas de trajes
y lenguas regionales» (p. 162), podría contener un diccionario, desordenado,
etimológico e inquietante, de términos arquitectónicos en el que probablemente
figuraría una denominación, de la que aún carecen los idiomas convencionales, para singularizar el lugar en el que se muere: un nombre propio para cada
tipo de moridero.
Las primeras palabras del primer capítulo, con la excusa del nombre de
una taberna, comienzan citando a Adán y a Eva. El apartado se titula “La
caída”, y en él Tim Finnegan, que es uno de los nombres del protagonista, de
Humphrey Chimpden Earwicker (HCE), representa al género humano encaminándose hacia la perdición. En el segundo párrafo de este primer apartado
del capítulo inicial, se alude a la embriaguez de Noé: parece que la historia,
que su epifanía y su agonía, debido al lenguaje, a la sintaxis y a la semántica,
al caos diluvial y al vino recién descubierto, hubiera sido dictada por el propio
Noé mientras al final de su vida soñaba, profundamente borracho, tumbado
a la sombra sarmentosa de una vid. Uno de los Artefactos parrianos aunaba el
pecaminoso matrimonio genético con el coma etílico y la desnudez patriarcal
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de Noé. El segundo apartado contiene un recorrido por el Museo de Wellington
entrelazado con la batalla de Waterloo y con una relación sexual: arquitectura
desnuda, en consecuencia, por todos los flancos.
Solo hay una traducción completa de Finnegans Wake al español: la del
argentino Marcelo Zabaloy (2016). Y varias tentativas que se han ocupado de
los primeros capítulos; y una propuesta de Eduardo Lago, debido al colosal
esfuerzo que supondría el intento de hacerlo al completo, de traducirla colaborativa y colectivamente. El mejicano Salvador Elizondo solo se atrevió con
la primera página del primer capítulo, complementada con treinta y tres notas
aclaratorias a pie de página. El mejicano Juan Díaz Victoria tituló su traducción del primer capítulo, trufada de corchetes alternativos o complementarios,
Estela Finnegans (2016). En Finnegans Wake, en ese lugar laberíntico en el que
la novela anciana es definitivamente destruida, diluida en el agua y en el alcohol lírico, para luego ser babélicamente reinventada, Granmaistro Finnegan,
Finn, es el constructor: el albañil que, asevera Díaz, «extrelló su cabeza en un
tonel para miralavar el futuro de su destino».
9. UN VIAJE ALREDEDOR DE MI CUARTO Y UNA HABITACIÓN PROPIA

Xavier de Maistre escribió Viaje alrededor de mi habitación encerrado en un
cuarto de la Via Po de Turín en el invierno de 1749, durante los cuarenta y
dos días que permaneció allí como recluso, tras haber sido condenado por un
tribunal militar tras batirse ilegalmente en duelo. Otros traducen el título de
la novela de Xavier de Maistre como Viaje alrededor de mi cuarto. Jorge Luis
Borges lo cita francófonamente en “El Aleph”. Borges prefirió traducir el título
de Virginia Woolf A room of one’s own por Un cuarto propio en vez de, como
otros hicieron, por Una habitación propia. Habitación y cuarto son términos
próximos, vecinos, casi sinónimos, aunque no son conceptos idénticos: mellizos,
pero no gemelos. Al igual que no lo son, en Franz Kafka, La metamorfosis y
La transformación, o en José Saramago, Alzado del suelo y Levantado del suelo.
La arquitectura sutil es la que fluye entre estos matices, la que distingue entre
la idea y el contenido, entre la atmósfera y el lugar al que evocan el cuarto y la
habitación, aunque no se encuentren entre ambos espacios mayúsculas diferencias formales.
El cuarto es el resultado de la repartición, de la distribución espacial basada
en la economía cuaternaria. Aunque este origen geométrico juegue en su contra,
a su favor lo hace el que casi se identifica con la palabra dormitorio, entendiendo
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por dormitorio el lugar en el que habitualmente se duerme, aunque también, si
las dimensiones lo permiten, se puedan realizar otras actividades dentro de él, a
pesar de que no estén directamente relacionadas con el lecho (descansar, soñar,
copular encima de un colchón, imitar a Juan Carlos Onetti en Madrid), cuales
son leer, escribir, dibujar o contemplar a través de la ventana el espectáculo
del mundo que proponía Ricardo Reis en el año de su muerte. Una habitación
es, sin embargo, cualquier dependencia, cualquier recinto de la arquitectura:
de la casa, del edificio o de la ciudad. Habitaciones son el pasillo, la alcoba,
la sala de estar, el adarve y la plaza. Un pasillo no puede ser, sin embargo, un
cuarto, a pesar de que hay cuartos de estar, cuartos de baño y cuartos de la
basura, en vez de habitaciones de estar o de la basura. La habitación es el lugar
de los hábitos; el interior en el que suceden los hábitos, sean estos cuales sean:
lavarse, implorar, aparcar un vehículo, evadirse o alcanzar el éxtasis. En este
sentido, quizá Xavier de Maistre viaje alrededor de su cuarto, desde su cama
hasta la chimenea y desde ella hasta el balcón turinés, y Virginia Woolf desee
una propia habitación en la que recluirse, sin dar explicaciones a nadie, para
escribir o para recibir a Vita Sackville-West, aunque de forma diferente a la
que lo hizo Emily Dickinson en Amherst, de un modo distinto al que propone
Chantal Akerman en su peripatética y monocorde cinematografía documental.
El gerundense Arturo Vinardell Roig tradujo Voyage autour de ma chambre
y Expédition nocturne autour de ma chambre, publicándolas en París en 1891
bajo el título (optando por partir el adverbio alrededor) de Viaje al rededor
de mi cuarto y Expedición nocturna al rededor de mi cuarto. Vila-Matas, «el
hombre que podría ser Chet Baker» (Vila-Matas, 2020: 143), mientras redacta
su ensayo de ficción crítica a propósito del trompetista holandés encerrado en
un hotel de la Via Po, aspira a «subir a las cumbres más altas de su cuarto», un
cuarto en el que «los vagabundos Finn y Hire han sido engullidos por Stanley
Elkin» (Vila-Matas, 2020: 142), y que conmemora al cuarto luminoso del
invierno Maistre.
10. WALLACE STEVENS EN CALMA

Vila-Matas, en la página 198 de Chet Baker piensa en su arte. Ficción crítica
(2020), le atribuye a Wallace Stevens, inserta en Notes Toward a Supreme Fiction,
la siguiente afirmación: «De aquí surge el poema: de vivir en un lugar/ que no
es nuestro y, más aún, que no es nosotros». La idea topológica del origen de
poema, de que este nace de la desavenencia y de la enajenación, de la mutua
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falta de pertenencia (de la “despertenencia”) del escritor y el lugar, prolifera
en la obra del cartógrafo Wallace Stevens. Él es uno de los poetas que plantean
más a menudo correspondencias viscerales entre la literatura y la arquitectura,
entre la palabra y el lugar. No en vano aseveró que un libro es un teatro. «El
vestido de una mujer de Lasa/ en su lugar,/ es elemento invisible de ese lugar/
ya hecho visible», propuso en Collected Poetry and Prose, postulando que el
vestido de la mujer que hace visible a la mujer invisible es un lugar: que también
la mujer es un lugar propicio para el apareamiento de los versos y los edificios.
Que un vestido es, al igual que una habitación, un lugar que visibiliza el lugar
que es la mujer que está dentro de ese lugar.
Wallace Stevens sitúa la palabra en el espacio: le da, físicamente, lugar a
la palabra siguiendo la misma estrategia que utiliza para darle un vestido (un
lugar) a la mujer de Lasa. Pone a la palabra en su lugar, y el lugar de la palabra es, ahora, la arquitectura: la casa, el balcón, el vestido o la montaña. En la
primera parte de “De la superficie de las cosas”, en Harmonium (1923), según
traduce Jenaro Talens, aquel escribió: «En mi cuarto, el mundo está más allá
de mi comprensión;/ Pero cuando camino veo que consiste en tres o cuatro
colinas y una nube»; en la segunda parte añadió: «Desde mi balcón, examino
el aire amarillo,/ leyendo donde he escrito/ ‘La primavera es como una mujer
que se desviste’». En los dos primeros pareados de “La casa estaba tranquila y
el mundo en calma”, traducido por Juan José Saer, dice: «La casa estaba tranquila y el mundo en calma./ El lector se transformó en el libro, y la noche de
verano // fue como el ser consciente del libro./ La casa estaba tranquila y el
mundo en calma». Y en los dos primeros versos del poema que en The Collected
Poems (1954) titula “The Poem That Took The Place Of A Mountain” traducido
por Daniel Aguirre, decreta: «Allí estaba, palabra por palabra,/ el poema que
ocupaba el lugar de una montaña». Porque las palabras pueden tomar el lugar
de la montaña, porque cada piedra puede ser sustituida por una palabra, las
palabras que ocupan el lugar de la arquitectura son arquitecturas sintácticas.
11. LOBO ANTUNES DESDE UNA HABITACIÓN VACÍA DE LISBOA

El culo del mundo es un lugar indefinido entre África y Europa descrito en
1979, extraviado en uno de los caminos traumáticos que ligan a Angola y
Portugal, situado entre la casa circunstancial de un abuelo en Benfica («con
su jardín de estatuas de cerámica, el lago de azulejos y el invernadero en el que
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se prolongaba el comedor» (Lobo Antunes, 2001:122)) y una choza insalubre
situada, por ejemplo, en Chiúme:
intento desesperadamente fijar, en esta mañana de enero lavada por la lluvia de la
noche, inmersa en una claridad excesiva que disuelve los contornos y ahoga en su
luz sin piedad los sentimientos delicados o demasiado frágiles, intento desesperadamente fijar, decía, el escenario que habité tantos meses, las tiendas de lona, los
perros vagabundos, los edificios decrépitos de la administración difunta, muriendo
poco a poco en una lenta agonía de abandono (Lobo Antunes, 2001: 127).

Os Cus de Judas es, efectivamente, un intento desesperado de fijar con
palabras los escenarios, de darle certidumbre a los espacios inciertos por los
que ha transitado un hombre vencido por la desidia y hundido en la desgana.
Una colección de tarjetas postales con las imágenes, ya vaídas y arrugadas,
que alguien desempolva y clava con alfileres en una pared descascarillada y
sucia. Un hombre martirizado por los recuerdos que busca en vano una señal:
una huella, un olor, una prenda de ropa, un objeto, en la atmósfera vacía del
vestíbulo, cuya desnudez silenciosa y neutra me desarma. Si abro mi buzón no
encuentro nunca una carta, un folleto, un simple papel con mi nombre que me
pruebe que existo, que vivo aquí, que en cierto modo este lugar me pertenece
(Lobo Antunes, 2001: 125).

Fragmentado alfabéticamente por el orden del abecedario, el lugar en
el que el eremita pronuncia su monólogo ante una sola espectadora, apenas
se aboceta en esta novela magistral en la que la arquitectura es su estructura
ósea. António Lobo Antunes describe ese escenario múltiple describiendo los
lugares en los que acontecieron los sucesos que narra, por acumulación, por
superposición, mediante un collage en el que se mezclan hospitales y latas
oxidadas, machihembrando selvas y distorsiones de Mafra, habitaciones lisboetas y aeropuertos de tierra. La orgía espacial impide distinguir si se trata
de un dormitorio o de un bar, de un lecho mullido o de un mugriento sofá.
Quien habla en Os Cus de Judas, con la voz áspera del alcohol trasnochado, es
un médico al que «la amargura y el sufrimiento de la guerra han transformado
en una especie de animal desencantado y cínico» (Lobo Antunes, 2001: 160),
dice Mario Merlino en la versión que titula En el culo del mundo. Le habla a
una mujer silenciosa, que tal vez está viva (aunque bien pudiera tratarse de
la muñeca que acompañaba a Ramón Gómez de la Serna en su despacho).
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El orador dice: «el colchón de paja poseía la forma exacta de mi cuerpo … la
anchura de tu vagina era la milagrosa medida de mi pene … en la estrecha
tienda nauseabunda de pescado seco» (Lobo Antunes, 2001: 160). De este modo,
de forma discontinua, saltando de la paja al pescado, yendo del cuerpo a la
cabaña, se expresan algunas de las relaciones íntimas, más profundas y verdaderamente carnales, entre la arquitectura y la literatura. Vínculos establecidos
por lo hueco, por el vacío, por la materia y la memoria; convenios maritales a
los que recurre tanto Valeria Luiselli (Los papeles falsos) como Ricardo Piglia
(La ciudad ausente); adecuaciones de los espacios a las formas exactas de los
cuerpos detectables en Fernando Pessoa cuando escribe a máquina en una
cartulina y entre paréntesis «(O vento lá fóra)», y en Saramago cuando afirma
que «Mirarse era la casa de ambos» para explicar lo que la arquitectura disciplinar no ha sabido nunca explicar: que la casa es lo que construyen los ojos
cuando se meten unos dentro de otros y, entreverándose, se proyectan, tal y
como hicieron Baltasar Mateus y Blimunda, según se analizó en Pensamento
arquitectónico na obra de José Saramago. Acerca da arquitectura da casa (2004).
El colchón, la vagina, la tienda, conjugadas en un mismo cuerpo sensible que
percibe el espacio, en un organismo no apático, que aún no se ha atrofiado
y que todavía puede conmoverse con las realidades menudas. Se trata, como
pone en práctica Lobo Antunes, de hablar mientras se tocan unos senos en una
habitación desangelada de Lisboa, y de tocar al mismo tiempo (sin recordar
a santa Águeda), con igual intensidad y sin equívocos, la habitación sustanciada en unos senos acogedores. No confundiendo habitaciones y senos, sino
identificando senos en las habitaciones y habitaciones habitables en los senos:
Es raro que le hable de esto mientras le toco los senos, le recorro el vientre, busco
con los dedos la juntura húmeda de los muslos donde comienza el mundo realmente ... Es raro que le hable de esto en Lisboa, en esta habitación forrada de
papel con flores que una novia eligió antes de esfumarse, de desaparecer de mi
vida tan repentina y oblicuamente como vino y dejarme en las tripas una especie
de herida que aún me duele cuando la toco, en esta habitación desde donde se
ve el río, las luces de Almada y de Barreiro, el grueso azul fosforescente del agua
(Lobo Antunes, 2001: 169).

En el culo del mundo se sufre la arquitectura. Al médico la arquitectura le
duele física y emocionalmente, y a menudo, cuando la descubre como envoltura, se reconoce en ella y se identifica con ella y se transforma en ella. Siente
que su cuerpo es una casa, y que el cuerpo ocasional que yace a su lado es una
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casa vecina a la que quizá, si ella se lo autoriza, tenga acceso. Con reiterada
frecuencia establece paralelismos entre una y otra realidad, confunde una con
la otra: funde a la arquitectura (la ciudad, la casa, la habitación, la cama) y a la
carne en un ente único, monstruoso y bello. Ella, la mujer que en cada momento
justifica su existencia, siempre es una habitación (en ocasiones siniestra):
Espere un poco más, déjeme abrazarla despacio, sentir el latido de sus venas en
mi vientre, el crecer de la ola del deseo que se nos esparce por la piel y canta, las
piernas que pedalean en las sábanas, ansiosas, a la espera. Deje que la habitación
se pueble de tenues sones de gemidos en busca de una boca donde anclar. Deje
que yo regrese de África para aquí y me sienta feliz, casi feliz, acariciándole las
nalgas, la espalda, el interior fresco y suave de las piernas, al mismo tiempo duro
y tierno como un fruto (Lobo Antunes, 2001: 174).

Lobo Antunes “arquitecturiza” el cuerpo y corporiza la casa en un doble
juego de simetrías inversas: es decir, de reflejos especulares y de homotecias
negativas. El hablador confiesa que se siente casa. Una casa distinta en cada
instante del día, en cada circunstancia de la vida. Una casa que continuamente
necesita ser nombrada (la palabra casa es escrita setenta y siete veces en la
novela; habitación, treinta y nueve; vestíbulo, seis):
de pie entre la bañera y el lavabo de casa de muñecas atornillados a la pared, me
sentía como la casa de mis padres en verano, sin cortinas, con alfombras envueltas
en periódicos, muebles arrimados a los rincones cubiertos de grandes sudarios
polvorientos, la vajilla de plata emigrada a la despensa de la abuela, y el gigantesco eco de los pasos de nadie en las salas desiertas. Como cuando se tose en los
garajes por la noche, pensé, y se siente el peso insoportable de la propia soledad
(Lobo Antunes, 2001: 22).

Su historia es, en este memorial del desencanto, la crónica de las casas
(incluidos los cuarteles, los hospitales, los barracones y las chozas) por las que
este enemigo de la arquitectura coercitiva ha transitado sin demorarse demasiado en ninguna de ellas. Cada casa recordada, menos el piso monástico que
le otorga consistencia a la última de ellas, a la que le servirá de “agonizadero” y
de sepulcro, es el arca en la que conserva, sumergidos en bálsamos etílicos que
les impiden pudrirse, los pecios de una mujer perdida. Su forma de expiación
se fundamenta en retratar el último cubículo, el piso soltero, huérfano y viudo,
en el que la asistenta, cuando vaya a hacer la limpieza, descubrirá su cadáver:
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Tal vez la guerra haya ayudado a hacer de mí lo que soy ahora y que íntimamente
rechazo: un solterón melancólico a quien nadie llama por teléfono y cuya llamada
nadie espera, tosiendo de vez en cuando para imaginarse acompañado, y a quien
la asistenta acabará encontrando en la mecedora en camiseta, con la boca abierta,
rozando con los dedos morados el pelo color de noviembre de la alfombra (Lobo
Antunes, 2001: 62).

La soledad de las casas es su propia soledad; su vacío es el de las casas
vaciadas; su esterilidad, idéntica a la de las casas hueras: «Está aquí, en esta
casa vacía, en los armarios de esta casa vacía» (Lobo Antunes, 2001: 182). Para
Lobo Antunes el espacio orgánico es el espacio doméstico; su piel delimita una
casa, y la casa le parece un cuerpo recíproco, fosilizado. Se entra y se sale de una
casa con el mismo ritual con el que se sale y se entra en un cuerpo, propone.
Se recorre un cuerpo como se transita por una ciudad en la que el vagabundo
ansía extraviarse, o al igual que en el insomnio de la madrugada se avanza
tropezando desde la cocina al dormitorio: «la derrota mojada de dos cuerpos
exhaustos en el colchón … y marchar, a cubierto de la noche, aún húmedos del
otro, camino de la soledad de sus casas» (Lobo Antunes, 2001: 145).
La soledad de la casa evidencia, acentúa la soledad del eremita forzoso.
Su incapacidad para construirse una casa, para mirar dentro de otros ojos y
proyectarse con ellos, lo incapacita para la convivencia. La imposibilidad de la
convivencia es la imposibilidad de compartir la existencia, de compartir la casa:
de transformar la madriguera, la guarida, el refugio del soltero, en hogar. Las
páginas de En el culo del mundo contienen una precisa descripción verbal de
lo que es un eremitorio, tan elocuente y tan sugerente como es el sumatorio de
las decenas de ellos que dibujó Marten de Vos y que grabó en Venecia, a finales
del XVI y a principios del XVII, Jan Sadeler como láminas de Trophæum Vitæ
Solitariæse, de Oraculum Anachoreticum o de Solitudo sive vitae foeminarum
anachoritarum. Dice el psiquiatra del piso en el que envejece su reflejo:
me cuesta aceptar que este edificio sea el mío y aquel balcón allí arriba, a oscuras,
el piso donde vivo … envejezco sin gracia en un piso demasiado grande para mí,
observando por la noche, desde el escritorio vacío, las palpitaciones del río, a través del balcón cerrado cuyo cristal me devuelve el reflejo de un hombre inmóvil,
con el mentón en las manos, en el que me niego a reconocerme, y que insiste en
mirarme con una obstinación resignada (Lobo Antunes, 2001: 62).
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existe siempre en mí la sospecha tenaz de que van a echarme, de que al entrar en
casa encontraré otros muebles en lugar de mis muebles, libros desconocidos en los
estantes, una voz de niño en algún lugar del pasillo, un hombre instalado en mi sofá
alzando hacia mí una mirada de perplejidad indignada (Lobo Antunes, 2001: 125).
No, es aquí, en el 6.º izquierda, vestíbulo de mármol, a ver, una alfombra de cada
color, una clavija de televisión por ambiente, cinco habitaciones, tres cuartos de baño,
dos amplias balconadas sobre el cementerio y el Tajo, el sol anaranjado al atardecer
acorde con los tejados de Areeiro. Me siento en este piso, ¿sabe?, como un pulpo
en un garaje, y circulo de sala en sala hablando solo (Lobo Antunes, 2001: 128).
Esta especie de sepulcro en el que vivo, tan vacío e inmóvil, me ofrece, además,
una sensación provisional, efímera, de intervalo, que, entre paréntesis, me encanta
… Y sólo yo, único habitante de esta casa desierta, me permito generosamente
las dulces languideces de la pereza porque no deshibernaré hasta la noche (Lobo
Antunes, 2001: 133-134).
Un poco desnudo el piso, sin duda, pero ¿se ha puesto a pensar en el espacio
que queda para el sueño, no un sueño de muebles, doméstico, conyugal, hortera,
contando angustiado el dinero que falta para un escritorio o una cómoda, sino el
sueño tout-court, sin metas nítidas ni objetivos definidos, cuya tonalidad varía y
cuya forma cambia sin cesar ... Esta casa, querida amiga, es el desierto de Gobi,
kilómetros y kilómetros de arena sin ningún oasis, y el silencio de mi boca cerrada
sobre los dientes amarillos de camello. De modo que cuando alguien invade mi
soledad, me siento, ¿sabe?, como un eremita que encuentra a otro eremita en
medio de una plaga de langostas, e intento penosamente acordarme del morse de
las palabras (Lobo Antunes, 2001: 134-135).
en noches como ésta, en las que el alcohol me acentúa el abandono y la soledad y
me encuentro en el fondo de un pozo interior demasiado alto, demasiado estrecho,
demasiado liso … [el] remordimiento me lleva a acuclillarme en un ángulo de mi
habitación como un animal acorralado, blanco de vergüenza y de pavor, aguardando,
con las rodillas en la boca, la mañana que no llega (Lobo Antunes, 2001: 142).
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1. AMOR E ÓDIO ENTRE SABERES

A representação social que existe dos conceitos sobre a Linguística (o que é e
o que faz) não a coloca longe do saber literário. É «trabalhar com as línguas»
e, por isso, Literatura e Linguística são vistas, pelos não especialistas, quase
como irmãs difíceis de distinguir1. E os irmãos devem, por princípio, amarem-se mutuamente.
Ora a Literatura tem um prestígio social destacadíssimo na nossa tradição civilizacional. Nos mais de dois mil anos em que nesta parte da Europa
construímos a chamada «Civilização Ocidental», à Literatura foi reservado
um papel fundamental, servindo, muitas vezes, de instrumento de medição do
desenvolvimento ou de sofisticação para se avaliar o grau cultural de uma civilização (da clássica grega, da latina, por exemplo). Em grande parte, a qualidade
e influência de uma civilização podem medir-se pela literatura que produziu.
E há razões para isso. A Literatura é uma das principais marcas visíveis
da história de uma comunidade, é a respetiva língua transportada do passado
em carruagem artisticamente trabalhada. Se a arte é a fabricação consciente de
beleza, a Literatura será a Língua revelada nas mais belas formas de a utilizar.
E não é por acaso que, frequentemente, a Literatura é uma metonímia
sinonímica da língua. “A língua de Camões”, “a língua de Cervantes”, “a língua
de Shakespeare” não são mais do que outras formas de, habitualmente, referir
as línguas portuguesa, espanhola e inglesa. Não nos podemos esquecer que as
1. Posso testemunhar a minha experiência de, quando me perguntam o que faço/ensino e digo
que sou linguista, variadas pessoas (mesmo com formação universitária) acrescentarem afirmações do género “Ah, é das letras, da literatura, não é?”.
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literaturas nacionais foram tomadas como bases importantes para a construção
da noção de nacionalidade (Cunha, 2011; Marinho, 2016), quer a chamada
literatura popular, quer a literatura canónica erudita.
Quando, sensivelmente há um século, a Linguística moderna nasce, encontra,
portanto, o domínio da língua ligado à Literatura já há mais de dois milénios.
E a Linguística, na representação social que a sociedade e os outros saberes
constroem sobre ela, vai ser entendida como uma área das letras e das línguas,
portanto estritamente relacionada com a mesma Literatura.
No entanto, as relações entre os dois saberes nem sempre têm sido as
melhores. Para uma parte dos frequentadores do palácio da Rainha Literatura,
a utilidade da recém-chegada Linguística deveria ser, naturalmente, “ajudar”
os estudos literários: Linguistica ancilla Literaturae.2
A visão inicial da Linguística essencialmente como Filologia, o estudo da
etimologia, dos valores e usos históricos das palavras (vertentes interessantes
para a tradição literária) permitiu uma coexistência relativamente pacífica até
depois de meados do século XX. Mas o desenvolvimento do estruturalismo
linguístico (europeu e sobretudo o americano de cariz generativista), ao conceber a língua, essencialmente, como uma estrutura para comunicar informação e ao introduzir métodos de análise linguística voltados, sobretudo, para as
dimensões morfossintáticas, veio abrir feridas. Nos debates, em Portugal, sobre
o ensino da língua nacional, os linguistas colocavam a língua quotidiana ao
lado da língua literária, as análises à língua eram feitas com gráficos e esquemas
estruturais e por mais que lhes chamassem “árvores” não pareciam nada coisas
naturais, apenas artificializavam a beleza com que a literariedade coloria os
textos tradicionalmente utilizados. A expressão “eucalipt(al)ização” do texto
e da gramática surgiu, por volta da década de 80 do século XX, para criticar a
análise textual das relações morfossintáticas apresentadas em forma de “árvores”, como eram designados os referidos esquemas de análise.
Foi sintomático do culminar deste mal-estar (em Portugal, pelo menos) a
polémica pública entre o poeta e prestigiado académico Vasco da Graça Moura

2. «Philosophia ancilla theologiae» («A Filosofia é serva da Teologia») é uma célebre máxima
latina que expressa um confronto semelhante, o acontecido entre os saberes da Filosofia e Teologia.
Para os teólogos escolásticos medievais, o saber da Teologia era superior, porque decorrente
diretamente dos ensinamentos divinos, enquanto a Filosofia resultava apenas das reflexões
humanas. Embora o debate seja já atribuído a autores dos séculos I (Filón de Alexandria) e III
(Clemente de Alexandria), vai ser São Tomás de Aquino (Séc. XIII) que o irá colocar no centro
do debate escolástico.
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e a linguista Inês Duarte3 a propósito da forma como deveria ser organizado
o ensino pré-universitário da língua portuguesa. A afirmação lapidar «Os
linguistas têm ódio à literatura»4, utilizada pelo poeta, denota o incómodo
pela coabitação, frequentemente sentida como forçada, entre os dois saberes.
A Linguística, querendo impor a sua faceta estruturalista, de análises mecanicistas e composicionais, aparecia como incentivadora do menosprezo pela
significância e literariedade dos textos. Por isso se compreende, por parte das
figuras mais representativas do saber literário em Portugal, como Vítor Aguiar
e Silva, a defesa do retorno à linguística mais «amiga da palavra», à Filologia5.
2. LINGUÍSTICA VERSUS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Mas o estudo científico dos fenómenos linguísticos de hoje não coincide com
a Linguística de há vinte anos. Os paradigmas formalistas já não são tão dominantes e o surgimento das Ciências Cognitivas, entre as quais a Linguística
tem um lugar central, levaram àquilo que, parecendo apenas uma alteração de
nome, é muito mais do que isso: a transformação da Linguística em Ciências
da Linguagem. Ver o funcionamento das línguas como profundamente relacionado com as vivências cognitivas e culturais humanas e não apenas como
o resultado de regras mecânicas e princípios formais (ou seja, sobretudo
o funcionamento centrado nas estruturas composicionais), permite novos
enquadramentos para as realizações e usos linguísticos, entre os quais estão,
naturalmente, as realizações literárias.
Uma das aportações mais produtivas das Ciências Cognitivas foi a de
demonstrar que, na investigação sobre os fenómenos humanos em que funcione
a cognição, nenhuma área do saber pode pretender-se estanque. Os saberes,
desde os relativos ao funcionamento da linguagem, da mente, do cérebro, da
sociedade e até das máquinas (IA, inteligência artificial), todos se interpenetram. Nenhum pode buscar em si mesmo a explicação para o todo humano.
Querer perceber os fenómenos da cognição implica aceitar a contribuição destas e doutras áreas do saber. Ora sendo a Literatura um produto da cognição
3. Textos da polémica disponíveis in Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, https://ciberduvidas.
iscte-iul.pt/artigos/rubricas/controversias/ser-linguista-pelos-vistos-e-perigoso/810 [consultado
em 03-03-2021]
4. Entrevista de Vasco da Graça Moura à revista Pública de 1 de Fevereiro 2004.
5. É revelador que Vítor Aguiar e Silva, na obra de 2010 As Humanidades, os Estudos Culturais,
o Ensino da Literatura e a Política da Língua Portuguesa, intitule o capítulo 4 “Sobre o regresso
à Filologia”.
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humana, ao nível da linguagem verbal, com tratamento de arte, só pode ser vista
como, por um lado, imprescindível como objeto de análise e, por outro, como
não se podendo furtar aos instrumentos de análise que as ciências cognitivas
demonstram serem úteis para explicar o funcionamento da mente humana e
das suas realizações, entre as quais a Literatura é uma das mais nobres.
Haverá, por isso, todo o interesse em a Literatura e, entre as Ciências da
Linguagem, a Linguística Cognitiva verificarem mútuos interesses que possibilitem a solidificação de cada uma, embora diferentes, como áreas do saber.
2.1. QUANDO É QUE A LÍNGUA É “LITERÁRIA”?

É longa, e talvez seja eterna, a questão sobre o que torna literária uma realização
linguística. E é propositadamente que se usa «realização linguística» em vez de
«texto», para não haver intromissão no debate sobre saber se a literariedade
implica apenas a escrita ou pode existir também na oralidade. Quaisquer que
sejam as opções tomadas, elas terão sempre de passar pela construção de um
conceito, precisamente o conceito de «literariedade». Ora para tal, é imprescindível perceber que a construção dos conceitos humanos é uma atividade
simultaneamente cognitiva e linguística. E a Linguística Cognitiva pode ajudar
no debate sobre o referido conceito de literariedade, fornecendo alguns instrumentos teóricos que se mostram adequados na explicação de como construímos
os conceitos com que a língua refere a realidade que mentalmente manipulamos.
O paradigma cognitivo altera radicalmente a perspetiva tradicional sobre a
forma como elaboramos os nossos conceitos. Para a tradição milenar ocidental,
eles são relativamente “simples”: são discretos (cada conceito é independente
dos outros) e constituídos pelos aspetos comuns que atribuímos aos respetivos
elementos designados. Nesta visão, uma cadeira não será um banco, são conceitos
diferentes, discretos; o conceito de cadeira é comum aos falantes do português,
todos que o usam o entendem, por isso (parece óbvio) tem de ser composto
pelos aspetos comuns que os falantes atribuem àquilo a que chamam cadeira,
de modo a que o conjunto desses traços comuns constitua o seu significado.
Este modelo da concetualização está idealizado na definição científica, onde
os conceitos devem ser definidos por caraterísticas necessárias e suficientes.
Todas as ciências procuraram (e procuram, maioritariamente) definir os
conceitos que utilizam segundo este critério. A Literatura, que pelo menos em
determinadas visões se reclamou como ciência, também procurou, naturalmente, como todas as outras, definir o conceito de literariedade desta forma:
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que caraterísticas são necessárias e suficientes para haver literariedade? Os
resultados dessa busca são precisamente os debates sobre esse conceito.
Mas para a Linguística Cognitiva, os conceitos não são produtos acabados
ou entidades simples, mas estruturas dinâmicas bastante complexas. Não são
constituídos por traços ou caraterísticas comuns dos elementos que referem,
mas por uma organização de caraterísticas em estrutura prototípica6. E por
isso, como para todos os conceitos, será sempre infrutífero querer definir literariedade por um conjunto unívoco de traços ou caraterísticas presentes no
mesmo grau em tudo aquilo que se considera literário.
Por isso mesmo, dentro do campo literário, muitos dos debates sobre o
conceito de literariedade tentam, atualmente, atingir uma construção concetual
de literariedade segundo o modelo prototípico (Meyer 1997; G. Steen 1999). E
os debates sobre este domínio concetual (literariedade e poeticidade) interessam também à área da Linguística Cognitiva. Assim, Talmy (2000: 479-480)
relaciona o conceito da literariedade com o das normas culturais em vigor
num determinado momento e a forma como tal conceito pode permanecer
com relativa estabilidade ou alterar-se radicalmente, desafiando as mesmas
normas sociais anteriores que o constituíam. Gibbs (2003), por sua vez, aplica
o conceito de «embodied meaning» ao debate sobre a prototipicidade do que
é o texto literário, fazendo lembrar que a construção dos conceitos não parte
da abstração, mas da realidade percecionada e, portanto, o conceito de literariedade tem de ter em conta as experiências vivenciadas pelos recetores do
texto literário7.
Se é evidente que o conceito de literariedade sofre profundas alterações ao
longo dos tempos, também não é muito difícil de constatar que, numa mesma
sincronia, como a que vivemos, não haverá uniformidade na sua construção.
Mas isso não implica que não se possa construir o protótipo da literariedade,
bem pelo contrário. Só que tal protótipo será hoje mais variado e complexo
do que, por exemplo, na época barroca.
Nem é aceitável dizer que não é útil nem adequado o debate sobre o conceito de literariedade, ou que este conceito será irrelevante porque inexistente.

6. A Teoria do Protótipo, que explica as representações concetuais, nasce fora do âmbito linguístico
propriamente dito. Tem início nos estudos de psicologia de Eleanor Rosch (Rosch, 1973; 1975)
e desde cedo esta proposta é integrada por Lakoff na relação entre a organização categorial e o
funcionamento linguístico (Lakoff, 1987).
7. Para uma sistematização das relações entre a Linguística Cognitiva e os estudos literários, ver
Freeman (2007).
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Esta posição equivaleria a aceitar o absurdo de que na atualidade não há (nada
percecionado como) literatura.
Problemática semelhante e relacionada é a do conceito de poeticidade,
também ele só passível de uma representação prototípica. O que é que faz de
um texto um poema? A complexa resposta à questão espelha o polifacetado
protótipo atual de poesia. E dizemos «protótipo atual» porque, como já atrás
foi referido a propósito de Talmy (2000), a noção de poeticidade é uma das
que melhor ilustram como a construção do protótipo concetual é dependente
dos cânones sociais em vigor numa dada sincronia.
Veja-se o texto seguinte:
1.) Na hora de pôr a mesa, éramos cinco: o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs
e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se.

Quem ler este excerto pela primeira vez, dificilmente o enquadrará no
conceito de poema. Mas se aparecer assim
2.) na hora de pôr a mesa, éramos cinco:
o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs
e eu. depois, a minha irmã mais velha
casou-se.

já será mais facilmente percecionado como poesia. Há disrupções normativas
gráficas que levam a suspeitar que o excerto não é de uma entrevista jornalística
ou de um livro de memórias. E se colocarmos a totalidade do texto, dissermos
que é um poema do poeta José Luís Peixoto, publicado num livro de poesia,
ninguém terá dúvida de que o texto é mesmo um poema. E a atribuição da
poeticidade ao texto não é anulada, antes pelo contrário, pela constatação de
mais disrupções relativamente às regras normativas, mesmo consideradas
«erros» ou «defeitos» (repetições evitáveis de «depois», «na hora de pôr a mesa»):
3.) na hora de pôr a mesa, éramos cinco:
o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs
e eu. depois, a minha irmã mais velha
casou-se. depois, a minha irmã mais nova
casou-se. depois, o meu pai morreu. hoje,
na hora de pôr a mesa, somos cinco,
menos a minha irmã mais velha que está
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na casa dela, menos a minha irmã mais
nova que está na casa dela, menos o meu
pai, menos a minha mãe viúva. cada um
deles é um lugar vazio nesta mesa onde
como sozinho. mas irão estar sempre aqui.
na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco.
enquanto um de nós estiver vivo, seremos
sempre cinco. (Peixoto, 2001: 13)

E o que faz, então, deste texto um poema? Apenas a violação da norma
gráfica, desde o não cumprimento das regras maiúsculas-minúsculas, até à disposição da escrita em verso que separa voluntariamente constituintes unos por
linhas diferentes (“meu/pai”; “um/deles”)? O saber que o autor é considerado
um poeta? O saber que o livro em que está o texto é considerado um livro de
poesia? O ver, no texto, expressos relatos intimistas que se conectam com as
nossas perceções emotivas do que é a família, a morte de alguns elementos, a
saudade da convivência, a importância das refeições na constituição dos laços
familiares, a preferência consciente da emoção sobre a crueza da realidade
(sentir que estão todos juntos quando está sozinho)?
O que faz com que o texto seja percebido como um poema é tudo isto (e
ainda outras vertentes com estas relacionadas). O que não implica que haja
um conceito de poeticidade igual para todos os leitores, ou que o poema
seja “poema” de forma idêntica para todos. Ora é isto mesmo que o modelo
prototípico permite perceber: os conceitos são construídos por um conjunto
indeterminado de traços, decorrem das experiências cognitivas corpóreas em
interação com as vivências e perceções sociais, são dinâmicos e continuamente
reformuláveis.
O dinamismo e reformabilidade do conceito de poeticidade depende precisamente de ele ser composto pelas três dimensões principais constituídas
pelos traços que atrás referimos: a dimensão ligada aos artifícios construtivos
(violação da norma gráfica, disposição da escrita em verso, separação de constituintes unos por linhas diferentes); a ligada aos elementos relacionados com
as perceções emocionais (referências intimistas que se conectam com as nossas
emoções); mas também a dimensão ligada ao reconhecimento canónico8 de
8. No domínio literário, o termo «cânone» costuma ser entendido no sentido de «produção
literária». O Cânone Literário do Ocidente (Harold Bloom) é entendido como uma listagem de
obras consagradas da literatura. No entanto, a palavra cânone (derivada do grego significando
“vara de medir”) também costuma ser aplicada para referir um conjunto de regras ou princípios
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que aquele produto linguístico é um poema (o autor é considerado um poeta,
o livro em que está o texto é considerado um livro de poesia).
Estas três dimensões (artifícios construtivos, perceções emocionais e reconhecimento canónico) são comuns aos conceitos dos produtos tidos como arte
e não apenas à arte poética, como o esquema da Figura 1 procura representar.

Figura 1: Estrutura concetual (protótipo) dos elementos constitutivos de um produto artístico

No entanto, cada domínio (arquitetura, pintura, literatura, cinema, música,
…) implica, naturalmente, especificidades e idiossincrasias muito próprias.
Detetar as que perfazem o conceito de poeticidade na sincronia canónica que
vivemos é que será tarefa complexa, porque a maior ou menor valorização de
cada uma das três áreas do triângulo implicará concetualizações diferenciadas.
O expectável não reconhecimento (por parte de quem o não conhece) do
excerto 1.) como parte de um poema deve-se ao facto de nada sugerir que de
um poema se trata, nenhum dos lados do triângulo é cognitivamente acionado. Mas basta, como se fez em 2.), inserir os não muito complexos artifícios
construtivos disruptivos (o simples não uso de maiúsculas e o partir as frases
em linhas versificadas) para já começar a “parecer” um poema. E quando se
está perante a totalidade da construção, em 3.), a perceção dos três pilares da
poeticidade (artifícios utilizados, vivências emotivas evocadas e reconhecimento canónico) constroem a perceção «isto é mesmo um poema em sentido
pleno», o que se pode também exprimir por «conceito prototípico de poema».
O protótipo concetual de poeticidade difere de época para época e, dentro da mesma época, pode variar conforme as tendências (“escolas”) artísticas existentes. O poema de José Luís Peixoto, sem as tradicionais «figuras de
orientadores. Como as duas dimensões são inseparáveis (não se constitui um cânone literário=produto, sem um cânone=conjunto de normas e princípios orientadores) utilizamos o termo na sua
abrangência de obras e princípios orientadores da sua constituição.
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estilo», sem metáforas criativas, apresentando violações da norma gráfica e da
normatividade sintática (repetições não admissíveis numa escrita da norma)
pode, na atualidade, preencher os critérios prototípicos da poeticidade, mas
nunca os preencheria na época barroca, onde seria visto (talvez) como escrita
de criança que não atinge o nível mínimo do virtuosismo métrico, do metafórico, e, nem sequer, as regras rudimentares da grafia. Só que os códigos do
reconhecimento canónico da poeticidade de hoje não são os de há três séculos. Hoje, privilegiam a simplicidade de artifícios formais, buscando-se não
tanto a quantidade dos mesmos, mas dimensões mais complexas e difíceis de
verificar como «simplicidade», «originalidade» de meios e resultados. Já uma
estrutura textual “clássica”(?) cheia de “figuras de estilo”, metáforas e metonímias rebuscadamente gongóricas, métrica uniforme e bem contada é tida
como não passando de poesia popular(ucha) sem o reconhecimento canónico
da poeticidade atribuível a produções muito mais próximas daquilo que tradicionalmente era tido como “prosa”. As Figuras 2, 3 e 4 procuram representar
como o reconhecimento canónico e os artifícios construtivos podem variar
na constituição do protótipo de poeticidade: este pode ser acionado tendo a
dimensão dos artifícios construtivos como fundamental (Figura 2: um soneto
de Camões), como pouco importante (Figura 3: o citado poema de José Luís
Peixoto) ou não ser acionado (Figura 4: poesia popular[ucha]) mesmo que a
referida dimensão (artifícios construtivos) seja reconhecida como substancialmente presente.

Figura 2 e 3: Exemplo de poeticidade canónica

Figura 4: Exemplo de poeticidade
não canónica

Poderá ser atribuída à costumeira crueza e insensibilidade de linguista
perante o mistério e a beleza da arte querer acentuar a dimensão de reconhecimento canónico como independente da qualidade estética da obra de arte
(neste caso, da poeticidade) em si mesma. Na verdade, poderá ser visto como
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limitador dizer que um dos pilares do conceito de poeticidade/literariedade
não reside no próprio poema, mas em algo exterior, na aceitação de que o texto
é poético porque quem manda (o cânone, que é o resultado das perceções
dos elementos tidos com autoridade para o definirem) assim o decidiu. Fica
a poeticidade com uma faceta extrínseca à qualidade estética, dependente do
arbítrio do cânone (no sentido de “autoridade” ou códigos que asseguram que
o texto X é um poema).
Mas, na realidade, é isso que acontece. Construímos os nossos conceitos
não apenas pelas nossas perceções, mas conformando-as com as perceções
coletivas. Podemos estar mais ou menos de acordo com estas últimas, ou então
construir um conceito que divirja do conceito social aceite, mas não podemos
deixar de ver como balizas as áreas e componentes que constituem o protótipo
socialmente aceite. E, na generalidade, se chamam a um texto “poema”, se está
escrito num livro que a generalidade aceita ser um livro de poesia e se ao autor
chamam poeta, quer queiramos quer não, vamos começar por pré-atribuir
poeticidade a esse texto.
Nunca como na arte contemporânea atual foi tão importante a dimensão
do reconhecimento canónico para a validação de uma obra como arte. Uma
obra de arte é “arte” porque quem tem autoridade atribuída para assim o definir, definir assim o entende. Não são os virtuosismos formais e os artifícios
ligados à construção da obra os elementos mais importantes: uma tela em
branco, ou apenas com um risco pode ser uma pintura classificada como arte
e vendida por milhões de dólares; uma banana colada a uma parede com fita
adesiva pode ser tida e comprada como uma escultura9; algumas frases “mal
escritas” podem ser um poema.
Quem decide sobre se uma obra é ou não arte não tem de indicar justificações: basta a obra ser apresentada por alguém reconhecido como artista,
alguém a quem se atribui competência na constituição do cânone. É arte o que
o artista apresenta como arte.
Pedro Cabrita Reis, um dos mais bem conceituados escultores portugueses
contemporâneos, afirma explicitamente esta dimensão de que é arte o que o
artista apresentar como arte, independentemente dos elementos materiais ou
princípios formais constitutivos. Uma obra sua, realizada para a Câmara de
Leça da Palmeira, intitulada “A Linha do Mar”, consiste em algumas vigas de
9. “Comedian” é uma obra de Maurizio Cattelan exposta e vendida em Miami (dezembro de 2019)
pela Galeria Perrotin que consistia numa banana presa a uma parede branca com fita adesiva.
Foi vendida por 120 mil dólares.

A raínha da língua e as ciências cognitivas

197

ferro verticais assentes em vigas horizontais e custou 300 mil euros. Perante a
polémica de refutação daquele trabalho como “arte”, Pedro Cabrita Reis é lapidar:
A Linha do Mar, para profundo desagrado de alguns, é uma obra de arte. Afirmo-o
eu, Pedro Cabrita Reis, seu autor, sem qualquer pudor ou arrogância, mas porque
sim, porque tenho de o fazer, porque o devo fazer e porque o posso fazer. […]
Os artistas determinam o que é ou não é passível de ser considerado como obra
de arte. (Reis, 2020)

A quem é reconhecida competência para indicar o que pertence ao cânone
não se podem pedir justificações: é arte «porque sim [… porque] os artistas
determinam o que é ou não é passível de ser considerado como obra de arte»
(Reis, 2020).
Claro que o cânone não é construído da mesma forma em todos os campos artísticos, mas em todos ele existe, e é a autoridade que se lhe atribui um
dos três pilares para a constituição dos nossos conceitos de «isto é arte»: para
a nossa questão, «isto é um poema, isto é um texto literário». Por isso, será
infrutífero querer «definir literariedade» com um conjunto constante de traços
ou caraterísticas necessárias e suficientes sem atender à dinâmica de estrutura
de protótipo que o conceito possui, englobando os artifícios construtivos, as
perceções emocionais e o reconhecimento canónico.
2.2. LITERATURA, LÍNGUA E AS “FIGURAS DE ESTILO”

Se bem que, como expusemos atrás, a construção do conceito de literariedade
e de valor de um texto literário seja vista como independente dos artifícios
retóricos presentes no mesmo, no entanto, quer para perceções mais clássicas,
quer, sobretudo, na dimensão didática, o texto literário ainda é, frequentemente,
visto como diferenciando-se do texto “normal” por ter um conjunto de “figuras
de estilo” em quantidade q.b.
Este conceito retórico, alicerçado muito no de “linguagem figurada”, tem
sobrevivido, pese embora tudo o que, sobretudo, a Linguística e a Psicologia
de pendor cognitivo têm investigado e demonstrado sobre fenómenos como
metáfora, metonímia e sinestesia.
A Literatura tem o grande mérito de ter transportado até à atualidade,
entre outras, estas três estratégias cognitivas essenciais para o funcionamento
da linguagem. Mas não é mais possível encará-las como “figuras de estilo”.
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Pode e deve (continuar a) aproveitar todo o potencial que desempenham no
texto literário, vendo-as como são, processos linguístico-cognitivos essenciais
das línguas humanas.
Depois de Metaphors We Live By (Lakoff & Johnson, 1980) não é mais
aceitável entender a metáfora, metonímia e sinestesia apenas como fenómenos da linguagem: são muito mais do que isso, são a essência da forma como
pensamos. Ainda não temos, no estado atual da ciência, a completa perceção
de como a compreensão destes fenómenos irá alterar todo o futuro entendimento sobre como funciona a mente humana. É sintomática a forma como
Lakoff & Johnson iniciam as primeiras linhas de Philosophy in the Flesh (1999),
destacando a importância da relação entre a mente, o pensamento e os processos metafóricos:
The mind is inherently embodied.
Thought is mostly unconscious.
Abstract concepts are largely metaphorical.
These are three major findings of cognitive science. More than two millennia of
a priori philosophical speculation about these aspects of reason are over. Because
of these discoveries, philosophy can never be the same again. (Lakoff & Johnson,
1999: 4)

Ora a Literatura sempre manteve vivo o interesse pela metáfora e sinestesia.
E sempre considerou que a sinestesia era um funcionamento normal, criativo
da mente e da linguagem (uma “figura de estilo”, também), ao contrário da
psicologia, que pensava os fenómenos da sinestesia (psicológica) como fenómenos de mentes não normais.
Por isso, os estudos literários devem aproveitar toda a revolução cognitiva
operada sobre estes fenómenos. Não é mais possível continuar a entender a
metáfora apenas como expressão, mas sim como fenómeno cognitivo e concetual em que se distingue o processo, da expressão desse processo e que a
expressão metafórica ultrapassa a linguagem verbal e se estende a todas as
formas de comunicação (as metáforas pictóricas, por exemplo).
Sendo o texto literário o texto por excelência da criatividade verbal, é nele
que sempre se poderá encontrar o funcionamento metafórico no grau mais
criativo e original. Mas isso implica perceber a metáfora como fenómeno
normal, não como artifício ou “figura de estilo”, mas sim a metáfora como
processo da língua quotidiana.
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E é importante esta dimensão de que o texto literário é um uso artisticamente trabalhado da língua e não uma excecionalidade cheia de “figuras de
estilo” que só nele existem. É língua reveladora dos fenómenos mais admiráveis da mente humana, fenómenos que a retórica tradicional simplificava
em oposições radicalmente duais, impossíveis de aceitar nessa radicalidade
dualista, como figurado-não figurado, denotativo-conotativo10. Por isso, toda
a milenar tradição literária, aproveitando sinergias com as ciências cognitivas,
tem a oportunidade de se mostrar como o campo onde continuamente renasce
a criatividade humana ao nível da linguagem verbal.
Igualmente fundamental para perceber essa criatividade e acompanhando
o reformular das novas perspetivas sobre as temáticas a que sempre prestou
atenção, como os fenómenos linguísticos, interessará também à Literatura uma
visão mais integradora do processo metafórico no processo cognitivo humano,
o verdadeiro responsável máximo pela criatividade. Para isso, conceitos integradores como o de metaftonímia parecem-nos fundamentais. Na verdade, os
conceitos de metáfora e metonímia, pese embora a milenar tradição em que
assentam, são apenas instrumentos teóricos, apresentados como nitidamente
separáveis, quando em análises mais aprofundadas se evidenciam como com
interinfluência mútua (Barcelona, 2000; Goossens, 1990).
Aliás, em nossa opinião, não é apenas metáfora e metonímia que têm de
ser olhados como fenómenos numa perspetiva mais integradora, mas todo o
sistemas de associações simbólicas e figurativas humanamente processado.
E por isso defendemos que se o já consagrado conceito de metaftonímia se
justifica, igualmente se justificará um mais integrador que inclua, juntamente
com a metáfora e a metonímia, o funcionamento sinestésico. A partir de associações detetadas entre cores e significado de alguns provérbios, propomos:
[…] o significado das palavras e das frases é um cluster organizado em rede, mantendo as cores, dentro dessa rede, relações motivadas com a dimensão semântico-cognitiva. Essas relações motivadas passam pela combinação de fenómenos
linguístico-cognitivos como a metonímia, a metáfora e a sinestesia enquanto instrumentos de organização dos clusters semânticos que a língua organiza, combinação
essa que terá que ser vista como essencialmente gradativa em continuum e não
10. Sobre a separação tradicional entre denotação-conotação, sentido literal e sentido figurado,
sentido não metafórico e sentido metafórico e a proposta de que esses dois planos tradicionais
não devem ser vistos como planos paralelos, mas antes como níveis com possibilidade de convergência, em virtude de poder variar o grau de distância semântica (e figuratividade) entre sentido
não metafórico e sentido metafórico, ver Teixeira (2020).
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como tradicionalmente é apresentada, como se metonímia, metáfora e sinestesia
fossem sempre fenómenos discretos. Ou seja, metáfora, metonímia e sinestesia
compõem, frequentemente, um todo (que designamos por “sintonímia”) no processamento linguístico-cognitivo. (Teixeira, 2019: 559-560)

3. CONCLUSÃO: LITERATURA E SABERES, HUMANOS E NÃO HUMANOS

Provavelmente haverá a tendência de interpretar a palavra «saberes» do título
desta obra como tendo implícito o atributo «humanos». No entanto, o enfoque
que neste texto demos (a questão do conceito de literariedade e as interfaces
com os fenómenos linguístico-cognitivos) acarretam a questão de com que
tipo de saberes se pode relacionar a Literatura. É que as Ciências Cognitivas
estendem-se também até à Inteligência Artificial e respetiva dimensão criativa.
Ora sendo esta mesma a dimensão mais saliente da literariedade, até que ponto
se pode falar de «Literatura não humana»? Ou Literatura implicará sempre
saberes e processos humanos?
A temática não é nova nem invulgar. E se no início deste século era ainda
tida como um tanto exotérica, nos dias que correm, e dados os contínuos avanços
da Inteligência Artificial (IA em português, AI em inglês), vai sendo cada vez
mais vista como essencial, até para o debate de o que é que faz de nós humanos.
Os robôs-poetas («Poetry Bots») não são pessoas, nem sequer robôs
figurativamente parecidos com pessoas, mas sobretudo algoritmos de IA com
capacidade de produzir, para uns poesia mesmo, para outros apenas “poesia”.
Mas os resultados das experiências produtivas parecem demonstrar que a
fronteira já não está onde estava, como, mero exemplo, o revelador título de
Köbis e Mossink (2020) explicita: “Artificial intelligence versus Maya Angelou:
Experimental evidence that people cannot differentiate AI-generated from
human-written poetry”.
É óbvio que a temática vai à essência do que, ainda não há muito, pensávamos intocável: a originalidade e criatividade humanas são únicas e nenhuma
máquina as consegue imitar. Mas, perante evidências que, cada vez mais, nos
são desconfortáveis, tentamos frequentemente recorrer a outros argumentos,
como o da intencionalidade: só há literatura quando há intencionalidade,
defendem alguns:
Na fase final do exercício, paira a questão: pode a Poesia produzida por um poeta-robô ser tida como Poesia?
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Carlos Reis (2008) defende a necessidade de intencionalidade artística. Ora, o
algoritmo não manifesta intenção. A produção de “literatura robótica” é uma ação
originalmente configurada por uma entidade externa ao algoritmo. Posteriormente,
o programa opera com base em informações que podem ser aprimoradas de diversas formas. Sumariando, o robô-poeta não se revela artisticamente engenhoso por
“vontade própria”. (D’Alte, 2020: 170-171)

Mas o que é a “vontade própria” e a “intencionalidade” nos humanos e
nos robôs? Será bastante semelhante. Num universo de crenças muito comum
(tido como “normal”), acredita-se que fomos criados por Deus, que nos deu a
liberdade e mecanismos para aprendermos e sermos criativos com intencionalidade; do mesmo modo, também os robôs foram criados por alguém que
lhes deu capacidade de aprendizagem de maneira a quererem ser criativos (o
que implica intencionalidade, obviamente).
Tirando a composição física biológica-não biológica, que diferença de intencionalidade (apenas na intencionalidade) de alguém que quer fazer um poema
o melhor que puder e um robô que quer fazer um poema o melhor que puder?
Claro que podemos tornar a questão com recorrência infinita, argumentando
que o “querer” do robô e do humano são diferentes. Mas não se esqueça que
a questão era a intencionalidade. Ora num e noutro, e considerando apenas
esta dimensão, são muito semelhantes.
Mas não nos parece que se possa assentar em algo como a “intencionalidade”
a verdadeira essência da literariedade. Com efeito, se, então, a intencionalidade
é a caraterística fundamental da poeticidade, quanto mais intencional for um
texto mais poético é? O querer intencionalmente construir um texto literário
nada assegura da sua literariedade. E não pode haver textos literários que não
foram escritos com essa intenção? E se um texto que se achasse detentor de
qualidade poética tivesse sido escrito por alguém que se provasse que não
tinha tido intenção de escrever poesia (por exemplo, por alguém que, por
deficiência cognitiva, não tivesse a noção de intencionalidade)? Nesse caso, o
texto deixaria de ter poeticidade?
A intencionalidade, mais do que caraterística, é uma condição da poeticidade, mas, como todas as condições, nem é necessária nem suficiente.
O conceito de poeticidade/literariedade, como todos os conceitos, não tem
caraterísticas necessárias e suficientes, mas é organizado prototipicamente.
Daí a importância de assim entender o conceito. Querer que haja caraterísticas
definidoras constantes e obrigatoriamente presentes em todas as produções
tidas como literárias é um equívoco resultante do erro da tradição científica
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ocidental de pensar que organizamos os conceitos em propriedades comuns
a todas as entidades que englobam.
Será difícil querer ver em alguma caraterística formal de produção ou
intencionalidade, de estrutura, recursos ou mesmo significado linguístico a
essência que torna o texto literário exclusivamente humano. Se bem que no
atual estado da ciência e da técnica os robôs-poetas estejam a anos-luz de produzirem textos literários como os que os humanos fazem, nada prova que não
o possam vir a simular de forma mais ou menos aproximada. E se a questão
for se a Literatura poderá representar para as máquinas de IA o mesmo que
representa para os humanos, a resposta parece-nos que terá que ser negativa.
Não, nenhuma IA, por mais literatura que produza, terá com ela o mesmo tipo
de interações que os humanos têm. Mas a restrição não acontecerá pelo facto
de a IA não conseguir ou não poder ter a intenção de produzir textos literários. Mas porque não os pode, linguística e cognitivamente, perceber como os
humanos os percebem. E isto por causa de uma caraterística fundamental do
significado linguístico que a Linguística Cognitiva faz ressaltar: o significado
é «embodied», corporizado.
O conceito de significado corporizado, de que a Linguística Cognitiva parte
(Barcelona, 2000; Goossens, 1990), alicerça-se na ideia de que é a totalidade
das nossas experienciações e os produtos cognitivos que delas armazenamos
que constroem os nossos conceitos e consequentemente o jogo de significados
que as línguas manipulam. Deste modo, o significado linguístico organiza-se
em função da natureza fisiológica e cognitiva dos seres humanos e não apenas
de certas facetas abstratas desligadas da corporização. Por isso é que metaforizamos a vida como viagem, o positivo como mais altura ou o tempo como
espaço. Se o significado não fosse corporizado, não usávamos a perceção da
temperatura do corpo para falar de sentimentos: uma pessoa calorosa é alguém
com sentimentos positivos e altruístas; uma pessoa fria é quem não manifesta
sentimentos; quando estamos com as emoções a dominarem dizemos que
estão à flor da pele e que estamos a ferver, que nos pode saltar a tampa, como
de panela com água em ebulição. Por isso, o camoniano amor é fogo que arde
sem se ver só pode ser «significado corporizado» para humanos, nunca para
Poetry Bots que não possuam um corpo exatamente como o corpo humano.
Embora seja difícil (e incómodo…) aceitar, nada nos garante que a uma
dessas máquinas fosse impossível escrever o poema “na hora de pôr a mesa” de
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José Luís Peixoto. Mas, com certeza, não o perceberia11 como nós. Não poderia
ter a mesma poeticidade que para nós pode ter e por isso não seria literatura
para o robô-poeta com a intensidade com que o pode ser para os humanos. E
por isso, por mais que os saberes técnicos e formais da IA nos consigam surpreender, ameacem, mesmo, alcançar as competências de construção que pensávamos exclusivamente humanas (como a poesia), os saberes que a literatura
envolve terão sempre uma dimensão exclusivamente humana, a da perceção
dos respetivos valores e significados. Parafraseando o poeta, e tomando o ato
da partilha da alimentação como metáfora da partilha do que nos faz humanos,
na hora de pôr a mesa seremos sempre humanos.
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«A ciência não é dura e as humanidades não são moles»
(Davis, L. J.; Morris, D. B., “Bioculture Manifesto”)

1. INTRODUÇÃO

«Sou humano, nada do que é humano me é estranho»1, disse Terêncio cerca
de 160 a.C. Mau grado a sua actualidade numa academia cada vez mais afeita
à curiosidade humanística, à abertura epistemológica, e ao diálogo entre as
disciplinas, este princípio não caracteriza, fundamentalmente, a nossa relação
com o conhecimento. De certo modo contraria, até, a tendência moderna de
compartimentação dos saberes que teve um marco incontornável nas Luzes. 1751
é mais precisamente o ano da publicação dos primeiros artigos da Enciclopédia,
dirigida por Diderot e significativamente subintitulada Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers.
As relações entre literatura e medicina são, de certo modo, exemplo desta
ambivalência. As enfermidades do corpo, em particular, cedo inspiraram a
letra escrita, o que se compreende bem à luz de um traço característico da
Literatura, a sua relação histórica, cultural e epistemológica com o homem e
com o mundo. «Le monde existe et l’écrivain parle, voilà la littérature», explica
Roland Barthes (Barthes, 1964: 255). Este aspecto não é certamente alheio ao
interesse – predominantemente representativo – da literatura para a história da
medicina, por exemplo. Todavia, a relação entre literatura e medicina ganhou
nas últimas duas décadas novos contornos e formas interessantes de convivência
e até de conivência disciplinares que este estudo também propõe esclarecer.
Partiremos, como é devido, de uma breve evocação diacrónica da presença
do tema da doença na literatura para percebermos o papel que esta acabou por
1. Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Ter., Heaut., vs. 77).
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assumir no âmbito de novas abordagens humanísticas e de um forte impulso
narrativo na formação em saúde. Veremos, no final, como o diálogo entre
literatura e medicina tem contribuído não só para fortalecer a formação na
área da saúde, como para consolidar teórica e institucionalmente novas áreas
disciplinares emergentes, como é o caso da Medicina Narrativa.
2. O PRINCÍPIO DAS EPIDEMIAS

A relação entre literatura e medicina pode ser indagada dentro dos próprios
textos literários sob todas as suas formas de expressão. A criação literária é,
substancialmente, um processo de representação do mundo, desdobrado num
universo ficcional mais ou menos semelhante ao mundo real e é em virtude
dessa articulação entre ficção e realidade que as obras literárias constituem uma
importante fonte de conhecimento/s. Como o elucidou Thomas Pavel em La
pensée du roman: «les œuvres narratives en général […] ne se contentent pas de
décrire la réalité, mais la réinventent toujours dans une certaine mesure afin de
mieux la comprendre . […] L’intérêt de chaque œuvre vient de ce qu’elle propose,
selon l’époque, le sous-genre et parfois le génie de l’auteur, une hypothèse substantielle sur la nature et l’organisation du monde humain» (Pavel, 2003 : 46)2.
A doença, a saúde e as questões relacionadas com o corpo e a mente inspiraram as primeiras obras conhecidas da nossa tradição ocidental e páginas que
revestem uma penetrante actualidade face à crise pandémica por Covid-19 que
se abateu recentemente sobre o nosso planeta. Podemos efectivamente remontar ao século V a. C., aos primórdios teatrais da Grécia Antiga, para encontrar
as primeiras expressões da epidemia na sua dimensão mitológica e literária.
O que se lê em Édipo Rei de Sófocles sobre a cidade de Tebas assolada pela
‘peste’, é, também, o erro trágico (hamartia), da descoberta de Édipo assassino
do seu próprio pai. Uma epidemia (literalmente épi-démos) cai sobre a Cidade,
alastra-se de forma aterradora, qual metáfora da violência humana. Séculos e
séculos mais tarde, a alusão a Tebas e à peste regressam na fábula “Les Animaux
malades de la peste” (1678) de La Fontaine associadas ao castigo divino – «Mal
que le Ciel en sa fureur / Inventa pour punir les crimes de la terre» (vs. 1-2).
Como é característico do género, a doença serve aqui um propósito moralizador, o de denunciar a corrupção: «Selon que vous serez puissant ou misérable
/ Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir».

2. Ver também, do mesmo autor, Univers de la fiction (Pavel, 1988).
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Também a Ilíada ou a Odisseia, a Divina comédia, ou até mesmo Os
Lusíadas reflectem, como um espelho, a natureza colectivizante da epidemia,
e as (sempiternas) medidas: o isolamento, a quarentena, o não tocar… Numa
apropriação mais alegórica, a epidemia aparece em autores tão diferentes quanto
Shakespeare, para exprimir o ódio e a violência entre as famílias – pensemos
na fala de Mercutio em Romeo e Julieta (1595): «I am hurt; / A plague o’ both
your houses!» –, ou Camus, que faz da peste a metáfora ostensiva da invasão,
do contágio, e, por extensão, da guerra e da resistência no romance homónimo
de 1947, escrito durante a ocupação nazi. Mais perto de nós, o final do século
XX viu multiplicarem-se, pelo mundo fora, romances retratando epidemias:
The Wall of the Plague (1983) do escritor sul-africano André Brink; El amor
en los tiempos del cólera (1985) do colombiano Gabriel García Márquez, sem
esquecer o Ensaio sobre a cegueira (1995) de José Saramago ou A Prayer for the
Dying (1999) do romancista americano Stewart O’Nan. No caso de Saramago,
convém observar que a epidemia em causa (cegueira) resulta de uma modelização antes de mais ficcional, o que intensifica a dimensão alegórica e trans-histórica do romance, como o evidenciou a adaptação cinematográfica de
Fernando Meireles em 2008.
Pela sua transversalidade de objecto intemporal, a obra literária oferece-se
em suma como o espelho privilegiado do mundo e do homem na sua dimensão
histórica, cultural, discursiva, reflexiva e relacional.
3. UM ESPELHO DA EXPERIÊNCIA HUMANA

A emergência da SIDA nas décadas de 1980 e 1990 (Cusset, 2006), que coincide,
em termos da história da medicina, com as aplicações da imagiologia visual
(ecografias) e de exames paraclínicos cada vez mais especializados e intrusivos
fez emergir novas formas de escrita, quer num registo autobiográfico, quer
num registo autoficcional. A delimitação de fronteiras torna-se delicada tanto
mais quando o relato da experiência pessoal e vivenciada da doença adopta
não raro a forma íntima do diário numa relação de identidade entre o autor, o
narrador e o protagonista, como é o caso de Hervé Guibert com Le protocole
compassionnel (1991), Cytomegalovirus (1992), e ainda À l’ami qui ne m’a pas
sauvé la vie (1993), estas últimas publicadas postumamente. De tom manifestamente confessional, a escrita reflecte os efeitos psicossociais da doença
e assume-se como discurso catártico, no sentido mais sublime e libertador
da expressão. Mas para lá da vivência pessoal, um texto como Protocolo da
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compaixão reflecte – e convida a reflectir – sobre os actos médicos, sobre a
relação complexa entre a aplicação eficaz do tratamento e a situação – biológica, mas também biográfica – do doente, revelando o valor fundador de um
princípio de confiança na relação terapêutica:
Il y a comme du mou ou du lest dans ce rapport de forces du médecin et du malade,
et c’est dans ce relâchement de puissance de l’un sur l’autre et d’efficacité que se
glisse le plus l’humanité. En même temps, nous en sommes à un point où il n’est
presque plus apte à être mon médecin, ni moi son patient, nous avons dépassé
nos capacités, et sans trahison j’aurais besoin d’autres médecins, d’une brutalité et
d’une dépersonnification de cette relation (Guibert, 1991: 33)

Num registo diferente, mas com uma escrita igualmente moldada pela
vivência da doença, José Cardoso Pires publica De profundis, valsa lenta (1997),
uma narrativa curta onde rememora o grave acidente vascular cerebral que
sofreu em 1995 e que teve como consequência uma perda parcial da memória
e várias crises de afasia. Tornando-se ‘Ele’ ou ‘o Outro’ na narrativa, o escritor
põe-se em cena para contar o seu encontro com a doença, a incapacidade e
o sofrimento, num serviço de neurologia onde ficou hospitalizado durante
vários meses. Introduz-nos, assim, no universo árido do hospital onde o doente
parece perder a sua identidade e todas as ancoragens, para se tornar um simples
satélite, num dia-a-dia sem hora nem lugar ao ritmo de tratamentos, rotinas e
linguagens perturbadores, capaz de atingir os limites da alienação:
Andava por ali, transposto para qualquer Alguém de mim num território satélite
sem vida. Ainda que árida, a atmosfera era leve e luminosa e eu transitava pelas
pessoas com um longo olhar sem rumo. Um animal a planar dentro duma redoma
de vidro, é como me imagino naquela altura.
Nesse período, já o disse, as palavras que me chegavam vinham cegas. Sombras não
havia nem podia haver numa claridade tão absorvente (só hoje enquanto escrevo é
que me dou conta disso) não havia sombras não podia haver a não ser a do Outro
que anda por lá o Outro que afinal não era mais que uma sombra saída de algures
de mim e a deslocar-se por si só não se sabe em que direcção nem com que objetivo
uma sombra branca corrida no branco (Pires, 1997: 40)

Não é, naturalmente, necessário ter uma experiência pessoal da doença
para escrever obras onde medicina e literatura se cruzam com maior ou menor
grau de factualidade.
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Bastaria recordar o modo impressionante – também pela actualidade do
tema – como o sexto livro do romance Os Thibault de Roger Martin du Gard,
intitulado A morte do pai (1929) ficcionaliza a questão da eutanásia, neste caso
“não voluntária”, uma vez que o doente já não se encontra em condições para
dar o seu consentimento, numa cena de sugestiva temporalidade:
Une plainte échappe au dormeur ; l’épaule a frémi. Dans le silence, la voix d’Antoine :
- « Bouge pas… C’est pour te soulager, Père… »
« La dernière fois qu’on lui parle », pense Jacques.
Le niveau du liquide ne baisse pas vite dans la seringue de verre… Si on entrait…
Est-ce fini ? Non. Antoine a laissé l’aiguille piquée dans la peau ; il détache délicatement la seringue et l’emplit une seconde fois. Le liquide descend de moins
en moins vite… Si on entrait… Encore un centimètre cube… Que c’est lent !...
Encore quelques gouttes…
Antoine retire l’aiguille d’un geste prompt, essuie la place gonflée où suinte une
perle rose, puis il reboutonne la chemise et relève la couverture. Sûrement s’il était
seul, il s’inclinerait vers ce front blême : c’est la première fois depuis vingt ans qu’il
a envie d’embrasser son père… Il se redresse, recule d’un pas, glisse les ustensiles
dans sa blouse, et regarde autour de lui si tout est en ordre. Enfin il tourne la tête
vers son frère, et son regard, indifférent et sévère, semble dire simplement :
- « Voilà. » (Gard, 1985: 313-314)

Qual terá sido a motivação profunda do autor d’Os Thibault? Talvez essa
não seja a pergunta mais relevante. Mas inequivocamente este breve excerto
ilustra uma questão ética crucial que é a da relação entre liberdade individual e
responsabilidade. O texto literário, lugar de representações diversas mas sempre
singulares do mundo, oferece um thesaurus representativo de casos médicos –
e de casos éticos – abrindo como um laboratório criativo e experimental para
questões pertinentes da prática médica, designadamente o processo de decisão
clínica (Cabral & Mamzer, 2020).
Sob a forma teatral, poderíamos recordar a peça Knock ou le triomphe de
la medicine (1923) de Jules Romain, cujo protagonista ilustra a problemática
autoridade médica capaz de prescrever remédios a doentes saudáveis com fins
puramente comerciais. Repassado de ironia e sarcasmo, o excerto seguinte é
bem revelador da dupla postulação da medicina, e do seu poder de phármakon
não raro explorado por médicos e farmacêuticos: em dose equilibrada, remédio,
em dose excessiva, veneno maléfico, ou mesmo mortal. Ouçamos o Dr Knock:
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KNOCK : Je pose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos
clients désignés.
MOUSQUET : Tous, c’est beaucoup demander.
KNOCK : Je dis tous.
MOUSQUET : Il est vrai qu’à un moment ou l’autre de sa vie, chacun peut devenir
notre client par occasion.
KNOCK : Par occasion ? Point du tout. Client régulier, client fidèle.
MOUSQUET : Encore faut-il qu’il tombe malade !
KNOCK : « Tomber malade », vieille notion qui ne tient plus devant les données
de la science actuelle. La santé n’est qu’un mot, qu’il n’y aurait aucun inconvénient à
rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins
atteints de maladies plus ou moins nombreuses à évolution plus ou moins rapide.
Naturellement, si vous allez leur dire qu’ils se portent bien, ils ne demandent qu’à
vous croire. Mais vous les trompez. Votre seule excuse, c’est que vous ayez déjà
trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux.
MOUSQUET : En tout cas, c’est une très belle théorie.
KNOCK : Théorie profondément moderne, monsieur Mousquet, réfléchissez-y,
et toute proche parente de l’admirable idée de la nation armée, qui fait la force
de nos États.
MOUSQUET : Vous êtes un penseur, vous, docteur Knock, et les matérialistes
auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde.
KNOCK, il se lève : Écoutez-moi. (Tous deux sont debout. Knock saisit les mains de
Mousquet.) Je suis peut-être présomptueux. D’amères désillusions me sont peut-être
réservées. Mais si, dans un an, jour pour jour, vous n’avez pas gagné les vingt-cinq
mille francs nets qui vous sont dus, si madame Mousquet n’a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène
ici, et je tendrai les deux joues pour que vous m’y déposiez chacun un soufflet.
MOUSQUET : Cher docteur, je serais un ingrat, si je ne vous remerciais pas avec
effusion, et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir.
KNOCK : Bien, bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous. (Romain,
2010: 78-79)

Todos sabemos que a utilização dos medicamentos decorre essencialmente
da prescrição feita pelo médico, numa dose combinada entre saber e fazer. Esta
peça levanta questões éticas relacionadas com o crescente mercantilismo, uma
das múltiplas facetas da “nova medicina”, como a descreve João Lobo Antunes

Literatura e/m Medicina

211

no seu ensaio homónimo3. Mal vai uma medicina que se deixa enredar numa
lógica da procura e da oferta, como se a relevância de um fármaco se medisse
em termos comerciais – esse é o “aviso” que este texto nos deixa. Ridendo
castigat mores!
4. O PAPEL DAS HUMANIDADES NA FORMAÇÃO MÉDICA

A prevalência de um saber quase exclusivamente científico nas sociedades ocidentais que se fez sentir sobremaneira na formação médica desde a segunda
metade do século XX, cada vez mais devedora das biotecnologias e de instrumentos padronizados, legitimou um questionamento dentro do próprio
corpo médico. Os progressos fulgurantes do ponto de vista técnico-científico
da medicina tenderam a secundarizar o sujeito doente, a escuta atenta da sua
história e a importância secular da anamnese no encontro clínico, como esclarece João Lobo Antunes:
Na Nova Medicina a imagem quase aboliu a narrativa da doença, em parte porque
o médico tem menos tempo para ouvir (há um estudo que revela que o médico
tende a interromper o discurso do doente em média dezoito segundos depois de
ele começar!), e porque o próprio doente tem dificuldade em explicar as suas queixas e acha que a doença está claramente revelada nas imagens obtidas. (Antunes,
2012: 29-30)

Enquanto experiência humana, a medicina implica efectivamente uma
dinâmica interpessoal que ultrapassa a simples resolução de problemas e as
provas obtidas pelos exames (Sackett, 1996). Uma ilustração brilhante pode
encontrar-se neste excerto do romance Domingo à tarde (1961) de Fernando
Namora, que, como sabemos, encontrou na medicina e na sua actividade
médica (dividida em mundividência rural e urbana, tal como a sua escrita
ficcional) uma fonte por excelência para a sua produção literária. Nesta obra,
Jorge, médico especializado em doenças oncológicas num hospital da capital,
ficcionaliza e chama a atenção, de modo subtil, para a importância primacial
do diálogo como parte integrante da prática clínica e como meio de percepção
do ambiente familiar, social e afectivo da pessoa doente, aspectos hoje tendencialmente negligenciados:
3. «Não é por acaso, escreve, que […] se dá hoje preferência a termos como clientes, utentes, ou
consumidores, em desfavor da designação tradicional de doentes.» (Antunes, 2012: 10).
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Era evidente que ela não fazia ideia do seu caso. Sentira umas vagas dores abdominais, consultara um médico que, ao encontrar-lhe um baço suspeito, aconselhara
entre muita rotinice disparatada, um exame de sangue. Assim se desmascarou a
devastação que a consumia em segredo. O médico, por fim, conseguira, não sei
como e sob que argumento, convencê-la a internar-se no hospital. Apreendi toda
essa história violentando-lhe os monossílabos (Namora, 1993: 31).

O aumento exponencial das doenças crónicas – diabetes, doenças da memória, cancros – levou a uma renovada atenção à finitude, à dor e ao sofrimento
humanos, à necessidade de reequilibrar esta “nova medicina” orientando os
seus actores para abordagens da doença e do doente para além das questões
estritamente biomédicas e para cuidados que não se limitem à “cura” ou aos
tratamentos.
Foi como reacção a este estado de coisas que surgiram e se expandiram
as Humanidades Médicas (Medical Humanities), área fortemente implantada
nos Estados Unidos desde a década de setenta do século XX, mas igualmente
relevante em vários países da Europa (Bleakley, 2015). A literatura e o seu
estudo é assim levada a cooperar e a dialogar de forma cada vez mais precisa
com outros domínios das ciências humanas – Filosofia, História, Sociologia,
Antropologia, Ciências da Linguagem e da Comunicação … - tornando-se até
ferramenta duma acrescida dimensão reflexiva, como veremos adiante a propósito da Medicina Narrativa4. O desígnio é eminentemente formativo, já que
se trata de «explore contexts, experiences, and critical and conceptual issues in
medicine and healthcare, while supporting professional identity formation»,
segundo uma definição recente (Cole et al., 2015: IX).
A introdução das Humanidades nos cursos de saúde, de que uma personalidade como Jean Starobinski foi arauto na Europa, apresenta-se explicitamente
com o propósito de estabelecer pontes de conhecimento, de questionamentos
e de experiências que permitam complexificar os saberes – como já Montaigne
(e Edgar Morin) preconizaram, mais vale uma cabeça bem feita que uma cabeça
bem cheia.
«O que é nascer, envelhecer, morrer na sociedade de hoje [...]? Que metamorfoses atravessaram as doenças? O que representa a instituição médica entre
4. «The field of narrative medicine has emerged gradually from a confluence of sources - humanities and medicine, primary care medicine, contemporary narratology, and the study of effective
doctor-patient relationships» (Charon, 2006: Vii)

Literatura e/m Medicina

213

as outras instituições?», pergunta Starobinski, num texto-manifesto de 2001 que
se faz eco e caixa de ressonância de uma implantação cada vez mais forte das
Humanidades médicas em contexto institucional5. Mas por que razão advoga
mais especificamente o uso da literatura nas aulas de medicina? Lembremos
o seu argumento essencial:
Para justificar a aproximação da medicina e dos estudos literários, não basta
observar que alguns dos objetos de que trata a medicina contemporânea foram
previamente tratados e interpretados por poetas e por filósofos. Sintomas há que
tiveram a sua expressão literária antes de serem explicados em termos biológicos.
É o caso da tísica, da gota, da crise epilética, etc. No que diz respeito à precisão do
diagnóstico, devemos admitir que a perceção literária pertence apenas à pré-história de problemas aos quais a medicina científica traz hoje respostas mais eficazes
e por isso mais verdadeiras, pelo menos até ver.
Deve estabelecer-se por princípio que a abordagem “humanista” não é nem a concorrente nem a substituta da medicina científica e dos meios de que esta dispõe.
[…] Reputo-a indispensável porquanto desperta a atenção, por um lado, para o
facto de que a atividade do médico é devedora imediata da civilização que a tornou
possível, e, por outro lado, para o facto de que os indivíduos que sofrem vivem
as suas dificuldades dentro de um sistema complexo de relações interpessoais. A
medicina, com a soma de saberes que nela se coordenam, apenas constitui um
simples campo de atividades no seio de um conjunto mais vasto. A doença e a
resposta médica à doença ocorrem em mundos que as englobam.
Devemos, pois, tratar de compreender esses diversos mundos – aquele em que a
ciência se adquire e aquele em que a doença se vive – tendo consciência de que o
poder técnico da medicina, devido justamente à sua alta precisão, não chega e não
prepara nesse sentido. O saber médico e as “equipas” que o manuseiam apenas são
atores num palco mais vasto em que evoluem muitos outros atores.
[…]
Os jovens médicos não ficariam em vantagem se lhes puséssemos à frente, ao longo
dos seus estudos, algumas páginas de Balzac e Flaubert, de Manzoni e de Tolstoi,
de Proust e de Virginia Woolf ou ainda de Tchékhov, Valéry, Kafka, Thomas Mann?
(Starobinski (2001) in Fernandes et alli, 2018: 17-18)
5. Brian Hurwitz, médico e criador do Centre for Humanities and Health no Kings College de
Londres, em 2002, defende e conceptualiza do seu lado uma abordagem narrativa susceptível
de «look beyond the biological mechanisms at the centre of conventional approaches to medical
practice, towards domains of thought and ways of telling that focus on language and representation,
on the emotions and relationships which illuminate health care practice». (Hurwitz, 2011: 73).
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Starobinski convida-nos a reconhecer a importância do contacto com as
obras literárias e de uma educação médica reforçada por abordagens humanísticas revertidas em capacidade acrescida para pensar, interpretar, conhecer e
compreender. Nada pode ser estranho à literatura. Afinal onde melhor encontrar
a natureza humana na sua mais complexa, perdurável e irradiante expressão?
Na mesma linha de preocupações, o médico e ensaísta Gérard Danou
interessou-se pelo corps souffrant – título da sua primeira obra, publicada em
1994. Aliando literatura, filosofia e psicanálise à sua experiência clínica, Danou
põe o dedo na ferida e alerta para a necessidade de reconciliar a experiência do
sujeito doente, não raro reduzido à dimensão de objecto ou de um mero problema a ser resolvido. E é neste ponto que o estudo da literatura tem um papel
diferencial. Danou explorou nos seus trabalhos aspectos dos textos literários – a
linguagem, o imaginário, a narrativa – susceptíveis de abrir o olhar médico à
percepção e à expressão da doença e do doente. As implicações sobre o processo de aprendizagem são capitais: trata-se de favorecer aquilo que designa,
inspirando-se em Deleuze, como um devenir médecin, o que «implique à la
fois désir ardent et regard critique sur sa discipline» (Danou, 2016 [2007]: 14).
Ao colocar médico e doente num mesmo patamar de subjectividade, Danou
desconstrói os tecnicismos da linguagem médica como fonte de poder. Estamos
nos antípodas da visão paternalista (em que o médico domina a relação e a
tomada de decisões): a praxis médica é, antes de tudo, consciencialização,
acontecimento dialógico e construção de um espaço comum, «partilha do
sensível», como refere através de Jacques Rancière6.
A viragem humanística, o resgate da narrativa no seu sentido mais nobre,
e do encontro clínico como lugar especial de relação convergem de forma
peculiar no último ensaio de João Lobo Antunes intitulado Ouvir com outros
olhos (2015). A fórmula sinestésica é particularmente fecunda para vincar que:
… a narrativa da doença – e é importante no meu ofício saber ouvi-la -, só é bem
entendida quando já se escutaram outras vozes, na ficção, na filosofia ou na poesia,
que ajudam a apreender o seu sentido mais profundo, oculto tantas vezes nos interstícios de um discurso que tanto pode revelar, como ocultar. (Antunes, 2015: 43)

6. «J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même temps
l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives.
Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives.»
(Rancière, 2000: 12).
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O convívio com os textos literários, abertura permanente ao significado,
ao sentido, a outras perspectivas, pode efectivamente reverter em efeitos benéficos na relação entre médico e doente, gerando uma presença mais atenta e
um ouvido mais apto para acolher a narrativa na sua singularidade e no seu
contexto situacional. Permite, no fundo, «apurar o ouvido para captar outras
vozes, compreender o significado oculto das palavras e ter a competência
para falar com qualquer pessoa num diálogo que nos eleva àquela altitude
comum que permite o olhar horizontal, olhos nos olhos» (Antunes, 2012:
44). Repare-se que o médico em Antunes reconhece que é a doença que se
exprime pela voz do doente, ao sublinhar que se trata de «… encontrar o eco
mais perfeito da voz com que a doença exprime o seu sentir» (Antunes, 2015:
39). Um dos desafios da Nova Medicina consiste exactamente na ideia de que
«é/ mais importante conhecer o doente que tem a doença do que a doença que
o doente tem» (Antunes, 2012). «Ouvir com outros olhos» é, na verdade, um
modo especial de contemplar a voz do doente, o que exige observância quer
na mensagem quer no modo de a dizer, ou de a inter/calar…
5. A TRANS/FORMAÇÃO NARRATIVA DA SAÚDE

É inequívoco o papel que a literatura tem desempenhado nessa nova maneira
de ver e de pensar a saúde, e com especial relevo na Medicina Narrativa, uma
abordagem sustentada no valor trans/formador (e reparador) de uma história
– a que se expressa e a que se acolhe; a que se lê e a que se recria. Rita Charon,
médica e professora na Universidade de Columbia (Nova Iorque) é a principal
mentora desta área disciplinar emergente7 e nome incontornável, com uma
obra que já se tornou um clássico, Narrative Medicine: Honoring the Stories of
Illness (Charon: 2006), onde retoma, de modo completo e fundamentado, a uma
definição dada já em 2001: «Narrative Medicine [is] medicine practiced with
the narrative competency to recognize, interpret, and be moved to action by
the predicament of others» (Charon, 2001: 83). Conjugando, no seu percurso
académico e profissional, uma dupla formação – a de médica e professora da
área da medicina, e a formação humanística, com um mestrado em Estudos
Ingleses (1990), e um doutoramento na mesma área (1999), com uma tese sobre
Henry James – Charon transpôs para a formação em saúde e para a relação
7. Mais recentemente, em 2017, foi nomeada directora do Department of Medical Humanities,Ethics
and Social Justice, também na Universidade de Columbia, conferindo espaço legitimado e maior
visibilidade, em termos institucionais, a esta nova área disciplinar.
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médico-doente o mesmo entrelaçamento entre o conhecimento científico e
epidemiológico e o conhecimento narrativo que, como já se compreendeu, é
a trave mestra do seu modelo:
As a living thing, narrative has many dimensions and powers. The novelist values
its creative force; the historian relies on its ordering impulses; the autobiographer
redeems its link to identity […]. What is clear is that narrative does things for
us, perhaps things that cannot be done otherwise. Narrative structures, such as
novels, newspaper articles, and letters to friends enable us to recount events, to
depict characters, to suggest causes for events, to represent the passage of time,
to use metaphor to convey meanings otherwise elusive. As an instrument for
self-knowledge and communion, narrative is irreplaceable. (Charon, 2006: 39-40)

Adoptar este método narrativo – que foi progressivamente disseminando
não só na América do Norte, mas também em várias faculdades de medicina
na Europa –, permite atentar nas características individuais, e descobrir de
facto a singularidade da situação de doença:
Unlike scientific knowledge or epidemiological knowledge, which tries to discover things about the natural world that are universally true or at least appear
true to any observer, narrative knowledge enables one individual to understand
particular events befalling another individual not as an instance of something that
is universally true but as a singular and meaningful situation. (Charon, 2006: 9)

Herdeira da tradição do New Criticism – corrente dominante da crítica
literária anglo saxónica entre os anos 1920 e 1960 – no que este legou em termos didáctico-pedagógicos, Charon apropriou-se do método do close reading e
transferiu-o para o ambiente clínico, ampliando-o ao que designou de attentive
listening – uma disponibilidade e atenção que facilita a compreensão da história
do doente. A médica e professora americana cruza o saber médico com o saber
literário que contribui para o desenvolvimento do «trabalho da imaginação»,
crucial na decisão clínica (Charon, 2017: 127). Charon faz questão de enfatizar
a importância do treino literário, equiparável a outro tipo de treino técnico:
When I say that good readers make good doctors, I am thinking about very particular kinds of readers. “Close reading” is the kind of reading taught in graduate
programs in literature in which the reader, as a matter of habit, pays attention not
only to the words and the plot but to all aspects of the literary apparatus of a text. […]
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By the time a student has been coached in close reading for a period of time, he or
she develops the reflexes to notice many, many aspects of a text. Training for close
reading of literary texts is not unlike training for more clinical kinds of reading
that health professionals assimilate. (Charon, 2017: 113)

Na sua última obra, Principles and Practice of Narrative Medicine (2017), com
contributos de vários membros da sua equipa da Universidade de Columbia,
Rita Charon abre interessantes possibilidades para induzir nos cuidados de
saúde aquilo que designa, no penúltimo capítulo da obra, como «uma transformação narrativa» (Charon, 2017: 271), reforçando e ampliando o conceito
de medicina narrativa para lá da «competência narrativa» consagrada desde
os seus primeiros trabalhos.
Escrito com Eric R. Marcus, director do centro de formação e de investigação
em Psicanálise de Columbia, o capítulo em questão parte de um caso clínico
equacionado sob o duplo ângulo da relação clínica (na perspectiva psicanalítica) e da focalização (em termos de estudo da narrativa). Eric Marcus discute
e esclarece o caso à luz das noções de transferência e de espaço de transição (de
Winnicott), num enfoque claro na experiência cognitiva e emocional do doente
(Charon et al.., 2017: 275-279). Em sintonia com esses princípios, Charon
desenvolve por seu turno as noções de criatividade, reflexividade e reciprocidade (Charon et al.., 2017: 279-288), lançando as bases de um novo triângulo
conceptual para a prática clínica, onde podemos reconhecer uma extensão
do anterior – atenção, representação e vinculação (Charon et al., 2016) – num
movimento doravante mais centrífugo, capaz de suprir o dualismo «body/
self» e aprofundar a «tension between the ill self and the healthy self» (Charon,
2017: 277). O pensamento do filósofo da educação John Dewey – travejamento
conceptual do capítulo 2, nitidamente pragmático – “This Is What We Do and
this Things Happen: Literature, Experience, Emotion and Relationality in the
Classroom” (por Maura Spiegel e Danielle Spencer) –, defende uma ideia de
estética como experiência viva, sem separação entre percepção e reflexão. Na
esteira do conceito de «arte pela experiência» deste filósofo (Dewey, 1980),
Charon defende que a literatura, à semelhança das outras artes, não existe
apenas para retratar a vida; tem um valor formativo que, no caso da medicina,
pode reverter em aptidões reflexivas e comunicativas diferenciadoras.
Num diálogo cada vez mais aberto entre racionalidade e sensibilidade, a
Medicina Narrativa tornou-se um método formativo por excelência e ganhou
relevância institucional, proliferando na esfera crescente das Humanidades
Médicas à escala europeia (Ousager et al., 2010, Lefève et al., 2020).
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6. A LITERATURA COMO LABORATÓRIO FICCIONAL

Depois de termos identificado as tendências maiores que estruturam o encontro
entre literatura e medicina na formação médica – patentes, explicitamente, no
modelo já consagrado da Medicina Narrativa – passaremos agora a apresentar
brevemente alguns princípios essenciais que potenciam o uso da literatura
para esse fim8.
A narrativa literária proporciona experiências de imersão ficcional em
mundos possíveis, mostra-nos situações, personagens, ações, casos passíveis
de serem vividos com a extraordinária paleta de expressões que a leitura abre
ao imaginário. Como o explica Vincent Jouve, especialista da leitura literária,
as emoções suscitadas por uma narrativa imaginária, pelo processo de imersão
ficcional, assemelham-se àquelas que sentimos na vida real. Contudo, por um
processo de dissociação fundamental e de compreensão distanciada, a experiência da leitura assume-se como um desdobramento organizado de modo
sempre singular. Num artigo recente consagrado às emoções na literatura, Jouve
mostra, sustentando os seus argumentos nas neurociências, a pertinência das
emoções narrativas, que funcionam como um operador da experiência, abrindo
um campo de inteligibilidade virtual9 que permite um «accès aux processus
d’engendrement» (Jouve, 2018: 314). Nesse sentido, formula a seguinte proposta:
La lecture de fictions développe ainsi « l’intelligence émotionnelle », entendue
comme la capacité à comprendre ses propres émotions et celles d’autrui […] favorise l’équilibre intrapersonnel (par une meilleure connaissance de soi); la maîtrise
des relations interpersonnelles (par la compréhension des réactions d’autrui) et
l’adaptabilité (par une vision affinée de la situation). Si les émotions participent
du plaisir de la lecture, il semble donc qu’elles aient aussi une valeur en termes de
formation, voire comme thérapeutique. Elles ne viennent pas s’ajouter, telle une
prime de séduction, à l’intérêt existentiel d’un récit, mais sont précisément ce qui
permet d’y accéder. (Jouve, 2018: 314)

8. Para evitar repetir aqui o que desenvolvemos em estudos recentes, remetemos o leitor para
o artigo “Pour/quoi la littérature? Utilité de la lecture dans les études en santé” (Cabral, 2020).
9. Princípio que desenvolveu em Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires? (Jouve,
2019).
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Vários especialistas da leitura literária defendem precisamente isso: a
leitura é uma actividade de relação10 logo, momento potenciador de troca e
de cocriação mais ou menos consciente entre as nossas próprias palavras e as
palavras do outro. Mikhail Bakhtine explica que a literatura mobiliza as trocas
dialógicas características do uso comum da linguagem:
Un énoncé est rempli des échos et des rappels d’autres énoncés, auxquels il est
relié à l’intérieur d’une sphère commune de l’échange verbale. Un énoncé doit être
considéré, avant tout, comme une réponse à des énoncés antérieurs à l’intérieur
d’une sphère donnée […] : il les réfute, les confirme, les complète, prend appui
sur eux, les suppose connus et, d’une façon ou d’une autre, il compte avec eux.
(Bakhtine, 1986: 298)

Por outro lado, a obra literária é por natureza pluridisciplinar e convoca
desde sempre outros discursos, como os da Filosofia, da Geografia, da Biologia
ou das Ciências ditas ‘duras’, permitindo, assim, contactar e ter uma percepção
mais fina de certos fenómenos e linguagens específicas. Roland Barthes sublinhou a posição ao mesmo tempo central e ancilar da matéria literária enquanto
máthesis na sua Leçon: «La littérature ne dit pas qu’elle sait quelque chose, mais
qu’elle sait de quelque chose; ou mieux: qu’elle en sait quelque chose – qu’elle
en sait long sur les hommes.» (Barthes, 1978: 18-19).
Ainda que de certo modo desapossados pela proliferação dos estudos
culturais (Cultural Studies) desde o final do século XX (Baetens, 2011), os
Estudos Literários têm extravasado as fronteiras de uma crítica textualista
stricto sensu (paradigmática nos anos sessenta e setenta do século passado) para
criar fecundas sinergias e cruzamentos não só interartísticos (com a pintura, a
música, o teatro, a dança e o cinema), mas também interdisciplinares, nas suas
intersecções com domínios tão diversificados como o Direito, a Economia, a
Geografia, ou a Medicina, trazendo novos modos e novas dinâmicas de estudos (Ceserani, 201011).
A designação «Literatura e medicina» que proliferou em vários programas de estudo em escolas de medicina como em escolas de letras evidencia

10. Ver Serge Martin (2017), autor cujos trabalhos no âmbito da didáctica da literatura se alinham
com o pensamento de Dewey.
11. «…molte discipline e campi del sapere, anche quelli che dovrebbero essere più chiusi e delimitati nel loro mondo specialistico e nel loro linguaggio tecnico [...] mostrano un bisogno molto
forte di interloquire fra di loro e con il mondo della letteratura». (Ceserani, 2010: 9).
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essa afinidade, ligando as duas vertentes numa mesma unidade, uma unidade
ciente, contudo, da singularidade de cada uma das áreas.
Num contexto de crescente revitalização das Humanidades (Brooks et
al.., 2014), torna-se assim possível potenciar critica e metodologicamente os
objetos questionantes com que lidamos: textos, formas, discursos, simultaneamente constitutivos e maleáveis, resistindo ao determinismo em prol da
interpretação transformadora (Citton, 2013). Esse desafio também é formativo:
levar o estudante a ler, a pensar bem e a relacionar-se com o mundo, com o
conhecimento diferencial, denotativo, certamente, mas também argumentativo
e indisciplinado próprio da matéria literária. Os estudos literários favorecem o
contacto com os diversos saberes que intervêm nas obras de ficção ao mesmo
tempo que activam mecanismos de resposta e de interação estimulados pelo
jogo dialógico e compreensivo da leitura12 e que implica dom de si, curiosidade
e atenção ao outro. Por essa razão, os textos literários oferecem-se como particularmente propícios para fomentar qualquer prática hermenêutica e relacional, e, daí, também a sua relevância para a educação em saúde, na perspectiva
duma medicina centrada na relação (Barbosa, 2018).
7. CONCLUSÃO

Num mundo marcado por rápidas mutações em diversos domínios – cultural,
socioeconómico, tecnocientífico, geopolítico –, a nossa época é um (novo) tempo
de convergência de saberes, favorecido por novas modalidades de vivência inter/
disciplinares. A universidade é um espelho vivo dessa realidade, e de como o
viver com o outro, a par da pluralidade linguístico-cultural, reconfigurou, em
poucas décadas, espaços muito tempo homogeneizados. O obstáculo maior
reside no legado categorial e organizativo dos saberes no seio da academia, o
que dificulta concretamente a criação de áreas, cursos ou mesmo de unidades
curriculares interdisciplinares no âmbito das Humanidades Médicas. Até ao
momento, esse tipo de tentativas vingou sobretudo em cursos de saúde estabelecidos quando o corpo docente teve um grande interesse nisso, ou mercê de
projectos financiados. O facto de as Humanidades Médicas não se enquadrarem
num ramo específico significa que não podem beneficiar das estruturas associadas a uma área de estudos estabelecida e com uma estrutura institucional
12. Inspiro-me aqui do conceito dinâmico de dialogismo de M. Bakhtine: «comprendre c’est
mettre en rapport aux autres, penser dans un contexte nouveau (dans mon contexte, dans le
contexte contemporain, dans le contexte futur) » (Bakhtine, 1984: 384).
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reconhecida. Por outro lado, a investigação multi- e interdisciplinar (Cabral,
2017) tanto no que diz respeito à publicação como à candidatura a projectos
ou bolsas de investigação é incompatível com a lógica disciplinar dos moldes
e estruturas actualmente existentes. Esta situação restringe as possibilidades
de investigação, de formação e de acções aplicadas num momento em que as
Humanidades, pela sua historicidade sempre presente, oferecem novas perspectivas de compreensão aos desafios epidemiológicos do século XXI (Bleakley
2021). Importa, pois, continuar a declinar o estranhamento enunciado por
Terêncio, para melhor compreender o humano, mas também para promover
o valor das Humanidades.
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DA LITERATURA À FILOSOFIA E DA
FILOSOFIA À LITERATURA*
ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA
onesimo_almeida@brown.edu
Brown University (USA)

Inicio este meu punhado de reflexões com a expressão de um receio: não imagino o que poderei dizer de novo sobre uma tão decantada questão, sobretudo
quando me recordo do longo historial de intervenções assinadas por tantos
espíritos lúcidos e informados. Não apenas é extensíssima a bibliografia como
até existem revistas especificamente dedicadas ao estudo das convergências e
interferências entre os dois campos1. O que aqui escrevo tem um caráter muito
pessoal e será, por isso, em tom personalizado que procurarei ajuntar algumas
observações ditadas pela minha própria viagem em torno das questões que nos
foram apresentadas pelos organizadores do presente volume. Diríamos que
apenas “guglarei” a minha memória a tentar recolher o que de mais significativo
ao longo dos anos ela arquivou sobre este tema. Daí o estilo quase de crónica
que usarei, precisamente por ser ele que me permitirá pensar em voz alta sem
preocupações académicas. Para quem isso parecer uma contradição – o facto
de nesta minha divagação eliminar barreiras técnicas –, explico-me. Manterei
uma linha de discurso denotativo, agarrado a factos, a experiências e leituras.
Não me submeterei, todavia, a rígidas normas de escrita ensaística. Quedarme-ei por um pensar em voz alta, discorrendo em estilo livre. Escreverei como
* Agradeço à minha mulher, Leonor Simas-Almeida, e a vários amigos, especialmente à Fátima
Ribeiro Medeiros, cuja leitura atenta deste texto permitiu-me melhorar alguns aspetos formais.
1. Sirva de exemplo a revista Philosophy and Literature, publicada pela Johns Hopkins University:
https://www.press.jhu.edu/journals/philosophy-and-literature.
Na Stanford University há mesmo um programa de pósgraduação em Filosofia e Literatura: https://
scholar.google.com/scholar?q=philosophy+and+literature+stanford&hl=en&as_sdt=0&as_
vis=1&oi=scholart.
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se estivesse a responder, numa entrevista, a algumas das questões formuladas
pelos coordenadores do presente volume.
Em matéria de interdisciplinaridade, confesso-me abertamente um tradicional. Leio ficção e filosofia, mas privilegio as obras que se inclinam especificamente para um lado ou para o outro. A inevitável hibridez em qualquer
discurso não me leva a apreciar o seu cultivo como género. Isto significa da
minha parte o reconhecimento de que, se as divisões nítidas entre branco e
preto são impossíveis, vinho ainda é vinho, e conhaque ainda é conhaque. Se
este aviso inicial constituir um empecilho para manter o leitor a acompanhar-me nas próximas páginas, terá ao menos a vantagem de não lhe fazer perder
tempo por lhe abrir caminho imediato ao ensaio seguinte.
A diferença fundamental entre filosofia e literatura está no facto de a literatura viver essencialmente da dimensão (ou função, se preferirem) poética da
linguagem sem praticamente ter obrigações de rigor lógico nem de verdade no
sentido de correspondência exata com o mundo real2. Não é necessariamente
assim, mas a literatura vive de mitos pré-existentes bem como dos que cria,
ou seja, das estórias que inventa ou recria, sem nenhuma obrigação de verosimilhança. Segue códigos discursivos destinados a tocar na sensibilidade dos
leitores, captando e cativando-lhes a atenção e proporcionando-lhes prazer
estético. Claro que a literatura veicula ideias e valores – e a esse ponto iremos
mais adiante – pois, sempre que lidamos com seres humanos, valores e ideias
estão inescapavelmente presentes.
De entre as figuras que, do meu ponto de vista, nas últimas décadas maior
contributo têm dado ao diálogo entre a Literatura e a Filosofia, referirei três
nomes de uma potencialmente longa lista, por sinal todos do mundo anglo-americano, por ser o que nesse domínio melhor conheço: Richard Rorty, Iris
Murdoch e Martha Nussbaum.
Richard Rorty tornou-se caso famoso por, após duas décadas de uma brilhante carreira como expoente da Filosofia Analítica a lecionar na Universidade
de Princeton, ter abandonado o campo para se dedicar às Humanidades e à
Literatura. Foi integrar um Departamento de Humanidades na Universidade
2. Estas generalizações são sempre perigosas. Numa entrevista ao programa “Obra Aberta” da
Rádio Renascença, tentei esboçar a diferença entre a liberdade da linguagem poética, exemplificando-a com a linguagem barroca, e a obrigação de rigor da linguagem referencial (como é a das
Ciências e a da Filosofia). No blogue de João Paulo Cotrim deparei com esta aleatória conclusão
das minhas afirmações: «Onésimo Teotónio Almeida diz, aos microfones do Obra Aberta (RR
e CCB em viagem), que a poesia não pensa sendo o verso apenas deriva barroca». https://hojemacau.com.mo/autor/joao-paulo-cotrim/page/4/.
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da Virgínia, e depois optou pelo de Literatura Comparada na Universidade de
Stanford. Entre os seus livros mais citados contam-se Philosophy and the Mirror
of Nature (1979)3 e Contingency, Irony, and Solidarity (1989)4. Segundo ele, o
projeto da “filosofia analítica” de imitar a linguagem das ciências perseguindo
o ideal de uma linguagem perfeita que captasse a natureza com a limpidez de
um espelho é irrealizável e, por isso, fútil. Em última análise, na sua opinião a
linguagem da Filosofia não é diferente da da Literatura5.
Iris Murdoch, de quem hoje raramente se ouve falar, era, nos meus tempos
de pós-graduação, a quinta-essência da fusão entre a literatura e a filosofia. Os
seus romances, abordando questões éticas, desde as relativas à sexualidade até
a uma temática mais teórica sobre o bem e o mal, tornaram-na mais conhecida do que o seu trabalho filosófico6. No que a este concerne, o que guardo
melhor na memória é uma entrevista a Bryan Magee (Magee, 1978: 262-284)7
e também o documentário A First-class Mind (2001)8. Algumas das afirmações
de Murdoch na entrevista concedida a Magee servirão para dar o tom a este
meu texto: «Nem na literatura nem na filosofia tenho grande interesse em ver
as palavras transformadas em objeto de atenção especial. Acho que nos dois
campos elas devem ser vistas como um meio através do qual nos relacionamos com o mundo.» (Magge, 1978: 280s). Outra: «É importante lembrar que
a linguagem é um meio moral; quase todos os usos da linguagem transmitem
valor. Esta é uma razão pela qual nós estamos quase sempre moralmente ativos.
A vida está ensopada na moral, a literatura está ensopada de moral. […] Os
juízos morais de um autor são o ar que o leitor respira.» (Magge, 1978: 282s).
E ainda mais esta:
A literatura está conectada com o modo como vivemos. Alguns filósofos dizem
que o “eu” é descontínuo e alguns escritores exploram essa ideia, mas a escrita (e a
3. Existe uma tradução portuguesa pela Dom Quixote, 2ª edição 2004.
4. Há uma edição portuguesa da Presença, 2004.
5. Veja-se em especial, no livro Consequences of Pragmatism: Essays, 1972-1980, o ensaio
“Philosophy as a kind of writing” (Rorty, 1982: 90-109).
6. Uma antiga e um atual colega na Brown, Martha Nussbaum e Justin Broackes, têm chamado
a atenção para o importante e influente papel dela como filósofa. Veja-se: Martha C. Nussbaum,
“When she was good” (Nussbaum, 2001: 28-34); e Justin Broackes, “Introduction” (Broackes, 2012).
7. A tradução desta e das citações seguintes é minha. Curiosamente, na altura um título destes
passou sem reparos da crítica. Entre 15 filósofos, Iris Murdoch era a única mulher, mas ainda
assim o título do livro não foi alterado.
8. https://www.youtube.com/watch?v=H02B31zvSKQ
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filosofia) tem lugar num mundo onde temos boas razões para assumir que o “eu”
é contínuo. Isto significa que o escritor não pode evitar as exigências da verdade
e que a decisão sobre como dizer a verdade na sua arte é a sua mais importante
decisão. (Magee, 1978: 284)

Fica claro que, para Murdoch, porque a literatura fala de seres humanos e
eles estão perenemente “ensopados” em questões morais, a literatura tem forçosamente de partilhar essa condição. Ora as questões morais são filosóficas na
medida em que são objeto da ética9. Deste ponto de vista, toda a literatura está
profundamente ligada à filosofia por tratar de questões éticas e pode sempre
ser encarada e analisada do ponto de vista da ética. Por isso, é na ética que a
Filosofia e a Literatura mais convergem, visto ambos os campos lidarem com
situações humanas e os valores nelas estarem inerentemente presentes.
Houve um tempo, nas primeiras décadas do século XX, em que alguns
filósofos, entusiasmados com o modelo das ciências naturais, almejaram para
a filosofia um estatuto científico. Estava-se na era do positivismo lógico10. A
filosofia analítica em que Richard Rorty se formou foi sua sucedânea, porém
bem menos rígida. A ética, no parecer de A. J. Ayer, não passava de meras
ejaculações sem sentido ou interesse filosófico. Foi preciso Jean Piaget (1932)
vir demonstrar como o juízo moral está desde tenra idade impregnado nas
crianças, e Lawrence Kohlberg11, na sua peugada, demonstrar através da sua
investigação empírica que o sentido de fairness (justiça equitativa) é o primeiro,
mais fundamental e inescapável, sentimento moral que domina as crianças de
todas as culturas. A psicologia evolutiva, anteriormente denominada sociobiologia, veio confirmar que desde muito cedo na vida os seres humanos inevitavelmente emitem juízos morais (as crianças são moralistas intuitivos), daí

9. Num ensaio recente, tentei destrinçar estes conceitos: “Valores e ética – a sua articulação com
o paradigma empírico-racional”, in Urbano Sidoncha e Catarina Moura (orgs.). Que Cultura(s)
para o Século XXI? Brasília: Universidade de Brasília (no prelo). Numa recensão a um livro de
ficção que abordava questões éticas entrei em diálogo público com o romancista Joel Neto, para
quem a literatura deveria estar liberta de análises morais. Veja-se: “Álamo Oliveira – um romance
ou abalo sísmico?”, Jornal de Letras, Artes e Ideias, Aug. 6, 2013. A brilhante defesa da autonomia
da arte por José Enes de modo nenhum contradiz o facto de as questões éticas atravessarem as
artes, muito embora isso ocorra particularmente na literatura. Ver José Enes (1965).
10. Filósofos de outras tradições, como Husserl, também se preocuparam com o rigor, todavia
continuaram a debruçar-se sobre temas que os positivistas lógicos consideravam vazios de sentido.
11. Lawrence Kholberg nunca reuniu os seus textos em livro. Para uma boa síntese da sua obra
veja-se Hugh Rosen (1980). Sobre esta problemática, ver também Paul Bloom (2013).
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que não seja possível escaparmos ao debate moral, ou ético12. Essa afirmação
sobre a universalidade do sentimento moral não implica, porém, universalidade
de valores. Nenhum indivíduo partilha por inteiro os valores dominantes da
cultura em que vive. Além disso, existe no mundo uma miríade de culturas
com valores dominantes bem diferenciados. Dizer-se que os seres humanos
inevitavelmente emitem juízos morais não implica que defendam os mesmos
ou equiparáveis valores13. Sendo o sentimento moral algo transversal a todas
as culturas, não se segue que exista um código universal de valores.
Alguns corolários destes considerandos genéricos sobre ética e moral
devem, pois, ser óbvios: a literatura não é uma ciência sobre a humanidade,
mas debruça-se sobre seres humanos em ação, o que significa que é inevitavelmente atravessada por questões de ética, por mais neutros que pretendam
ser os autores (ou os seus narradores ficcionais).
Dentro deste paradigma teórico, nas últimas décadas, surgiram notáveis
contribuições que muito têm enriquecido os debates éticos através da literatura.
Incontornável, por exemplo, é a obra da prolífica filósofa Martha Nussbaum.
A sua especialização na filosofia grega constitui uma base sólida do seu pensamento, que se alargou em incursões nos domínios da ética e das emoções.
Três das suas obras, hoje já livros clássicos, são The Fragility of Goodness: Luck
and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (1986), Love’s Knowledge. Essays
on Philosophy and Literature (1990) e Upheavals of Thought. The Intelligence
of Emotions (2001a)14.
O exemplo prototípico de uma literatura atravessada pela ética é a obra de
Shakespeare, que costumo referir como o melhor tratado que conheço sobre a

12. Veja-se, por exemplo, Robert Wright (1994).
13. Sobre esta questão veja-se, por exemplo, James Q. Wilson (1993).
14. Quando durante muitos anos Martha Nussbaum foi professora no Departamento de Filosofia
da Brown University, esteve também oficialmente ligada aos Departamentos de Clássicas e de
Literatura Comparada.
Estou a cingir-me a obras da filosofia anglo-americana apenas por estar mais familiarizado com
esta tradição. Não posso, todavia, deixar de referir um filósofo como Paul Ricoeur, que por sinal
é muito citado pelos académicos e críticos literários da Anglo-América. Um dos seus livros mais
referidos é Soi-même comme un autre. Nele encontramos afirmações do seguinte teor: «C’est de la
même façon que je dirai par anticipation qu’il n’est pas de récit éthiquement neutre. La littérature
est un vaste laboratoire où sont essayés des estimations, des évaluations, des jugements d’approbation et de condamnation par quoi la narrativité sert de propédeutique à l’éthique» (Ricoeur,
1990 : 139). Veja-se também o seu Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II (1986). Agradeço
a José Henrique Silveira de Brito estas referências específicas.
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natureza humana, pois entendeu os seres humanos incomparavelmente melhor
do que Karl Marx15.
Jean-Paul Sartre, que prometeu, mas nunca escreveu, um tratado sobre
ética, encheu os seus romances de problemas éticos. O nome do filósofo existencialista traz logo à colação a sua obra, e esta conduz-nos de imediato a outro
domínio da filosofia inevitavelmente intersetado com a literatura: a metafísica.
Aqui usarei o termo “metafísica” não no sentido estritamente filosófico, mas
no mais abrangente de mundividência, ou visão do mundo. Os escritores, tal
como os filósofos, têm todos a sua mundividência. No caso dos filósofos, ela
é objeto de análise minuciosa, se não por eles próprios, pelo menos pelos seus
discípulos e ou estudiosos. Os escritores são menos inclinados a esse tipo de
auto-análise (embora com frequência o façam em entrevistas); contudo, ela
atravessa mais ou menos conscientemente as personagens dos seus romances e
o universo que as envolve e dentro do qual se movem. Uma vez que citei Sartre,
contrapô-lo-ei a Camus16. Os romances deste último são mais literários, menos
manifestamente filosóficos que os de Sartre; no entanto ambos os autores estão
ensopados (para usar a citada expressão de Iris Murdoch) em ideias filosóficas.
As suas visões do mundo transparecem e respiram por todos os poros das suas
personagens e das páginas de ficção de qualquer deles.
Dostoievski, ça va sans dire, é outro grande exemplo da literatura universal
cuja escrita é atravessada por uma dimensão metafísica que transparece na
construção das suas personagens. De qualquer modo, estou apenas apontando
exemplos de algum modo prototípicos. No caso português, temos amostras
flagrantes dessa interseção dos dois domínios em Vergílio Ferreira, por sinal
longe de ser uma instância isolada. Eça de Queirós nunca se terá pretendido
filósofo; todavia não têm faltado atentas análises ao substrato filosófico dos
seus romances, imbuídos todos do espírito informado e atento que era o do seu
autor. Para exemplificar, veja-se As Ideias de Eça de Queirós, de António José
Saraiva (1982)17, ou Por entre Névoa e Realidade. Eça e a Filosofia, de A. Campos

15. Fiz essa afirmação no meu livro De Marx a Darwin – a desconfiança das ideologias (2009: XXX).
16. Marcello Duarte Matias é, suponho, o ensaísta português que mais seriamente tem estudado
o pensamento de Albert Camus. Veja-se por exemplo o exemplar A Felicidade em Alberto Camus
(2013). Ver também o seu Caminhos e Destinos. A memória dos outros II. Ensaios e crónicas
(2017: 155-191).
17. A. J. Saraiva, por sinal, defende que Eça não tem uma filosofia própria, mas apenas «afirmações bem explícitas de uma doutrina claramente formulada. Os personagens não se afirmam a
si, mas são fiéis intérpretes do autor.» (Saraiva, 1982: 59)

Da literatura à filosofia e da filosofia à literatura

231

Matos (2019)18. Na verdade, a filosofia que interessou Eça foi a filosofia política
e a ética, não a metafísica, a epistemologia, a lógica, ou a filosofia da mente. E
o seu universo foi o da filosofia francesa do século XIX. No fundo, Eça estava
sobretudo interessado no conjunto de valores que norteiam a modernidade,
na altura referida como Lumières, ou Filosofia das Luzes.
Evocar Eça de Queirós sem referir o seu contemporâneo Machado de
Assis constituiria uma imperdoável omissão. Machado de Assis foi indubitavelmente um escritor-filósofo. A sua familiaridade com as grandes questões
do pensamento humano informam profundamente as personagens que a sua
prodigiosa imaginação criou. Digamos que é possível traçar um perfil do pensamento filosófico de Machado a partir dos seus romances. Alguns autores,
mais do que outros, embrenham as suas personagens em preocupações de
cariz filosófico, ou estruturam as narrativas com base em intenções filosóficas
no sentido tradicional abrangente19.
Na poesia portuguesa, o caso por excelência paradigmático da interseção
com a filosofia (aliás manifesta na sua prosa também, como é evidente no
Livro do Desassossego) é o de Fernando Pessoa. Noutros lugares já demonstrei
como um complexo arcaboiço concetual envolve o livro Mensagem, obra que
não será nunca cabalmente entendida se os leitores não estiverem atentos aos
seus pressupostos filosóficos (cf. Almeida, 2014)20.
Todos estes exemplos caem sob a alçada do mais tradicional conceito de
filosofia – o amor da sabedoria – que engloba a visão do mundo nos seus aspetos
mais teóricos, os quais vão da ética à teoria política e à metafísica.
Uma vez mais, “filosófico” é aqui usado lato sensu, isto é, no sentido mais
amplo e tradicional do termo, porque na verdade a filosofia foi, de nascença,
abrangente. Estendia-se a um vasto grupo de problemas, desde a Lógica e
a Ética à Estética e à Metafísica. Só a partir do século XIX se foi repartindo
noutras disciplinas – a Psicologia, a Ciência Política, a Sociologia, tendo esta,

18. Vale a pena ler em contraste com a interpretação de A. J. Saraiva.
19. Um exemplo relacionado com Portugal, ainda que não da literatura portuguesa, é Comboio
Nocturno para Lisboa, de Pascal Mercier, pseudónimo literário do filósofo suíço Peter Bieri.
20. Antonio Cardiello coligiu uma preciosa bibliografia sobre Pessoa e filosofia. Veja-se: Antonio
Cardiello (2012): “Vivem em nós inúmeros”: filosofias em Fernando Pessoa [bibliografia]
https://www.academia.edu/2928236/_Vivem_em_n%C3%B3s_in%C3%BAmeros_filosofias_
em_Fernando_Pessoa_bibliografia_?email_work_card=view-paper Posteriormente a ela, eu
próprio escrevi: “Pessoa e razão – ou como ele a tinha”, Congresso Internacional de Fernando
Pessoa (Lisboa: Casa Fernando Pessoa, 2017) http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/fileadmin/
CASA_FERNANDO_PESSOA/CFP_ACTAS_2017.pdf.
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por sua vez, dado origem à Antropologia. A própria Ética subdividiu-se em
campos específicos, como Ética Aplicada, ou ainda mais especializados, como
a Bioética e a Ética de Negócios. A Cosmologia transferiu-se quase totalmente
para a Física. Entretanto, surgiu a Filosofia da Mente e vários filósofos passaram
a dialogar com as Ciências Cognitivas. Claro que todas estas áreas giram em
torno de questões de fundo centrais, naturalmente articulando-se com áreas
vizinhas, ou com as várias ciências oriundas da Filosofia, como as Ciências
Naturais, que aliás começaram por ser Filosofia Natural.
Mas voltemos à Literatura e à sua relação com a Filosofia e centremo-nos
agora num subcampo específico – o da Filosofia da Mente – e na sua interrelação com as Ciências Cognitivas. Thinks… (2001), o brilhante romance de
David Lodge, é um magnífico exemplo de como um escritor devidamente
informado em filosofia consegue usar o seu talento para tratar questões filosóficas num romance. No final da sua deliciosa narrativa, Lodge inclui duas
páginas de “Acknowlegements” onde regista um vasto conjunto de leituras que
lhe serviram de fundo para a construção das suas personagens e da trama do
romance. Entre os autores das Ciências Cognitivas e da Filosofia, mas também
da biologia, contam-se na lista de David Lodge: John Cornwell, Francis Crick,
Daniel Dennett, David Chalmers, Richard Dawkins, António Damásio, Stephen
Pinker e John Searl. Uma menção especial é feita a Aaron Sloman, Professor
de Inteligência Artificial e Ciências Cognitivas na Faculdade de Informática
da Universidade de Birmingham, Reino Unido. John Cornwell recebe um
agradecimento particular por ter organizado um colóquio sobre “Consciência
e Identidade Humana” na Universidade de Cambridge a que Lodge assistiu.
Curiosamente, o termo “consciência” (consciousness) integra o título de um
fecundo volume de ensaios de David Lodge intitulado Consciousness and the
Novel (2002)21. Embora Thinks… possa ser lido e apreciado por um leitor não
familiarizado com a temática filosófica de fundo, alguém conhecedor dos
debates em curso acerca da consciência, do indivíduo, do eu e da identidade,
poderá saborear especialmente toda a profunda riqueza do romance de Lodge.
Aliás, o mesmo se poderá dizer do bestseller de Umberto Eco O Nome da
Rosa. O êxito editorial de que gozou em tantas línguas demonstra bem não ter
sido necessário os leitores estarem informados sobre questões de Semiologia
e de Filosofia do Humor para se embrenharem profundamente na leitura de

21. O título do volume é o mesmo do primeiro e mais longo ensaio, precisamente sobre o romance
Thinks… (2002: 1-91).
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tão apaixonante romance. Eco surpreende sempre a cada página. A surpresa é
elemento-chave no humor e na poesia, mas também no romance ou no teatro22.
Todavia, para os leitores mais bem informados sobre os temas em debate
n’O Nome da Rosa (por exemplo, os que tiveram conhecimento prévio do
pensamento de Aristóteles condenando o humor enquanto expressão de
superioridade sobre alguém objeto de algo risível), Eco inventou uma história
genial. Com efeito, só quem está familiarizado com esse particular aspeto do
pensamento aristotélico captará o inteiro alcance duma narrativa construída
em camada sobre camada ao jeito de boneca matrioska russa. O leitor pode
sempre ir mais fundo23.
Antes de entrar num punhado de considerações finais, gostaria de referir aqui uma figura ímpar da filosofia norte-americana que é minha colega
na Brown: Felicia Nimue Ackerman. Brilhante pensadora analítica, escreve
muitos poemas epigramáticos que surgem nas mais prestigiadas publicações
norte-americanas. São normalmente de intervenção ético-política destruindo
um argumento com acutilantes versos. A sua celebridade, todavia, advém
sobretudo do facto de frequentemente intervir nos debates ético-políticos em
foco nos media através de “cartas ao diretor”. O New York Times já publicou
mais de duas centenas e chegou mesmo a inserir um artigo sobre o caso desta
filósofa, pois ninguém pode publicar mais do que um x número de cartas por
ano. A Redação vê-se obrigada a rejeitar-lhe muitas, embora brilhantes, pois
a sua publicação violaria as regras do jornal24. A capacidade de expressar um
argumento filosófico numa carta breve e sempre escrita com um toque literário

22. Uma piada a que costumo recorrer para exemplificar o efeito surpresa é a seguinte: um
grande fã do género policial foi ver uma peça de teatro. Porque o seu maior prazer era adivinhar
o desenlace ainda durante o desenrolar do espetáculo, procurava sentar-se sempre na primeira
fila a fim de poder prestar minuciosa atenção a todos os pormenores. Um dia, não conseguiu
o assento desejado e pediu a uma assistente que lhe arranjasse um lugar mais perto do palco,
que ele a compensaria generosamente. Ela obteve-lhe um mesmo na primeira fila e o homem
meteu-lhe na mão uns míseros tostões. Então a moça chegou-se ao ouvido dele e segredou-lhe:
O assassino da protagonista é o médico.
23. Alguns leitores poderão estranhar a especial atenção por mim dada a romances caraterizados
pelo seu uso do humor. Por isso valerá a pena recordar aqui que foi Wittgenstein quem afirmou
ser possível escrever-se um bom e sério trabalho baseado inteiramente em anedotas. O mesmo
se poderia dizer acerca de um “bom e sério” estudo de romances com humor.
24. Andrew Marantz publicou na revista The New Yorker um artigo sobre este extraordinário caso
de intervenção pública de alguém no mundo da filosofia através do género literário específico
da carta a diretores de jornais: “All the letters that fit to print”, The New Yorker, April 9, 2014.
Disponível em https://www.newyorker.com/books/page-turner/all-the-letters-that-are-fit-to-print.
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(as de Felicia Ackerman são de facto belos exemplos do género epistolar) é
outro notável exemplo de interseção entre a filosofia e a literatura.
No seu livro The Uses of Literature25, Italo Calvino abre o capítulo intitulado “Philosophy and Literature” com a afirmação «A filosofia e a literatura
são adversários em guerra» (Calvino, 1986: 39). A verdade, porém, é que os
dois campos se cruzam constantemente. O que não significa que se dissolvam,
ou devam dissolver-se, um no outro. Não perderam de modo nenhum as suas
identidades, muito pelo contrário. Contudo admitem e cultivam as interseções.
O perigo destas consiste na escrita de obras híbridas (e há muitas) que acabam
não sendo reconhecidas nem por um campo nem pelo outro. O importante é
que uma obra literária, embora banhada de filosofia, seja recebida e avaliada
pelos leitores e pela crítica como peça de literatura. O inverso é igualmente
requerido para as obras filosóficas. Um escritor que se arme em filósofo, lançando as suas personagens em divagações abstratas e eruditas, acabará por
entediar tanto os amantes de boa literatura como os filósofos. Os grandes
artistas sabem servir-se de questões teóricas e dar-lhes vida em personagens e
narrativas capazes de agarrar os seus leitores e empolgá-los, sem assumirem o
enfadonho papel de debitadores de ideias. Foi exatamente por isso que da literatura marxista, como de qualquer literatura manifestamente propagandística,
pouco ou nada escapou, e é por isso mesmo também que nenhuma literatura
meramente confessional consegue grangear um estatuto artístico capaz de lhe
permitir integrar o cânone literário.26
BIBLIOGRAFIA
Almeida, O. T. (2009). De Marx a Darwin – a desconfiança das ideologias. Lisboa: Gradiva.
Almeida, O. T. (2014). Pessoa, Portugal e o Futuro. Lisboa: Gradiva.
Bloom, P. (2013). Just Babies. The Origins of Good and Evil. New York: Broadway Books.
Broackes, J. (ed.) (2012). Iris Murdoch, Philosopher: A Collection of Essays. Oxford: Oxford

University Press.
Calvino, I. (1986). The Uses of Literature. San Siego / New York / London: Harcourt Brace

Jovanovich, Publishers.
Enes, J. (1965). A Autonomia da Arte. Lisboa: União Gráfica.

25. Cito a tradução inglesa por ser a única de que disponho.
26. Ao rever as provas, apercebi-me da injusta ausência de referências a Vergílio Ferreira.
Redime-me, felizmente, o facto de já ter escrito vários ensaios sobre o nosso romancista-filsósofo, alguns deles incluídos no meu Despenteando Parágrafos (Lisboa: Quetzal, 2015) pp. 207-234.

Da literatura à filosofia e da filosofia à literatura

235

Lodge, D. (2001). Thinks... London: Secker & Warburg.
Lodge, D. (2002). Counsciousness and the Novel. Collected Essays. Cambridge, MA: Harvard

University Press.
Magee, B. (1978). Men of Ideas. New York: The Viking Press.
Matias. M. D. (2013). A Felicidade em Alberto Camus. 3.ª edição. Lisboa: Don Quichote.
Matias. M. D. (2017). Caminhos e Destinos. A memória dos outros II. Ensaios e crónicas. Lisboa: Dom
Quixote.
Matos, A. C. (2019). Por entre Névoa e Realidade. Eça e Filosofia. Vila Nova de Famalicão: Húmus.
Nussbaum, M. (1986). The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.

Cambridge: Cambridge University Press.
Nussbaum, M. (1990). Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature. New York / Oxford:

Oxford University Press.
Nussbaum, M. (2001). When she was good. New Republic, 225, 28-34.
Nussbaum, M. (2001a). Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions. Cambridge: Cambridge

University Press.
Piaget, J. (1932). Le Jugement Moral chez l’Enfant. Paris: Librairie Felix Alcan.
Ricoeur, P. (1986). Du Texte à l’Action. Essais d’herméneutique II. Paris: Éditions du Seuil.
Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil.
Rorty, R. (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Rorty, R. (1982). Consequences of Pragmatism: Essays, 1972-1980. Minneapolis: University of

Minnesota Press.
Rorty, R. (1989). Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.
Rosen, H. (1980). The Development of sociomoral Knowledge: a cognitive-structural approach.

New York: Columbia University Press.
Saraiva, A. J. (1982). As Ideias de Eça de Queirós. Lisboa: Bertrand.
Wilson, J. Q. (1993). The Moral Sense. New York: The Free Press.
Wright, R. (1994). The Moral Animal: Why We Are The Way We Are. The new science of evolutionary

psychology. New York: Vintage Books.

ISBN 978-989-755-692-0
UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

