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La technê rhetorikê
ANDRÉ CAMLONG
(Universidade de Toulouse)

La technê rhetorikê est affaire de comptes et de décomptes, de
mètres et de paramètres donnant à la critique (suivant l’étymologie
du terme krinein qui signifie «juger») la force, la pertinence et la
cohérence qui doivent être logiquement les siennes. C’est ce que nous
voudrions montrer en nous appuyant sur un conte, Ladrão (que nous
donnons en annexe). «Avant donc que d’écrire, apprenez à penser»,
disait fort justement Boileau. Telle est la question que nous voudrions
aborder ici modestement certes, parce que le débat est vaste, mais en
nourrissant le secret espoir de mettre un peu d’ordre dans la profusion
des théories actuelles, qui occultent, trop souvent hélas! l’unité, la puissance et la cohérence des techniques rhétoriques qui fonctionnent en
symbiose. Voilà pourquoi nous procéderons à la définition des mètres
et des paramètres regroupés structurellement autour des pôles discursifs du raisonnement déductif. Nous espérons ainsi faire œuvre utile en
matière de pédagogie pour réhabiliter la critique et l’analyse textuelle.
* * *
1. Définition théorique. La rhétorique est un art et une méthode de raisonnement, d’argumentation, de démonstration, de persuasion, de recherche et de délibération devant justifier, rectifier, corriger
et valider le jugement de valeur morale posé hypothétiquement
dans l’incipit, au gré des techniques dialectiques qui en discutent les
bienfaits.
La rhétorique est essentiellement une méthode de raisonnement
au service d’une logique et d’une morale: la logique étant une morale
de la pensée et la morale, une logique du comportement.
DIACRÍTICA, n.º 15 (2000), 3-53
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2. La rhétorique est une méthode de raisonnement, d’argumentation et de démonstration
C’est moins l’art de persuader que de montrer et de démontrer
tout ce qu’un sujet contient de persuasif et de preuves devant résoudre
le problème posé conformément à la solution envisagée par hypothèse.
C’est une méthode de recherche spéculative qui occupe une place
de choix au cœur de la dialectique et du raisonnement déductif.
C’est un «C.Q.F.D.» — «ce qu’il fallait démontrer» — pour régler
définitivement le problème posé.
Telle est la définition donnée par Aristote lui-même, qui en fixe
en ces termes le domaine d’application:
Admettons donc que la rhétorique est la faculté de découvrir
spéculativement ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader. (…) la rhétorique semble être la faculté de découvrir spéculativement sur toute donnée le persuasif; (…) la rhétorique est comme
une ramification de la dialectique et de la science morale, qu’il est
juste de dénommer politique.
Puisque le persuasif est persuasif pour quelqu’un, tantôt persuasif
et croyable dès l’abord et de soi, tantôt parce qu’il semble démontré par
des raisons persuasives et croyables d’elles-mêmes; que, d’autre part,
aucun art n’examine l’individuel (la médecine, par exemple, examine
non pas ce qui est bon pour la santé de Socrate ou de Callias, mais
pour l’homme ou les hommes de tel tempérament: c’est là ce qui est
technique, l’individuel est indéterminé et n’est pas objet de science), la
rhétorique, non plus, ne considérera pas spéculativement le probable
pour l’individu, par exemple pour Socrate et Hippias, mais le probable
pour les hommes de tel ou tel caractère, tout comme le fait la dialectique. Celle-ci, en effet, ne tire pas ses syllogismes des premières
prémisses venues (car il y a aussi des propositions évidentes pour des
fous), mais raisonne sur des sujets qui requièrent une discussion; et la
rhétorique ne prend pour sujets que des questions qui sont déjà matière habituelle de délibération.
La fonction de la rhétorique est de traiter des sujets dont nous
devons délibérer et sur lesquels nous ne possédons point de techniques,
devant des auditeurs qui n’ont pas la faculté d’inférer par de nombreux
degrés et de suivre un raisonnement depuis un point éloigné. Nous ne
délibérons que sur les questions qui sont manifestement susceptibles de
recevoir deux solutions opposées; quant aux choses qui, dans le passé,
l’avenir ou le présent ne sauraient être autrement, nul n’en délibère, s’il
les juge telles; car cela ne lui servirait à rien.
Mais l’on peut conclure et inférer tantôt de propositions préalablement démontrées par syllogisme, tantôt de propositions qui ne sont
pas conclues d’un syllogisme, mais en requerraient un, parce qu’elles
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ne sont pas d’opinion courante. Dans le premier cas, la déduction est
forcément difficile à suivre à cause de sa longueur (or celui qui doit
décider est par hypothèse un homme simple); dans le second cas, les
raisonnements ne sont pas persuasifs, parce que les prémisses ne sont
pas admises par tous ni probables; il s’ensuit nécessairement que l’enthymème et l’exemple portent sur des propositions pouvant le plus souvent être autres qu’elles ne sont, l’exemple comme induction rhétorique,
l’enthymème comme syllogisme, et que ces propositions sont peu nombreuses, souvent moins nombreuses que celles d’où l’on tire le syllogisme de la première figure; en effet, si l’une des prémisses est connue, il
n’est pas besoin de l’énoncer; l’auditeur la supplée. 1

Après avoir rapproché la rhétorique de la dialectique 2, Aristote
conclut en disant que «la fonction de la rhétorique est de traiter de
sujets dont nous devons délibérer et sur lesquels nous ne possédons
point de techniques (…), de questions qui sont déjà matière habituelle
de délibération»; que «sa fonction propre n’est pas de persuader, mais
de voir les moyens de persuader que comporte chaque sujet» 3.
Le rapprochement est d’autant plus évident qu’il est opéré par
Aristote lui-même: «En outre, dit-il, il est manifeste que la rhétorique
sert également à découvrir le persuasif vrai et le persuasif apparent, tout
comme la dialectique le syllogisme vrai et le syllogisme apparent.» 4

1 Voir Aristote — Rhétorique. Paris: Les Belles Lettres, 1967, I,1, 25-34 à I, 2,
1-21, pp. 76-77.
2 Voir Aristote, ibidem, I, 1, pp. 73-74: «Puisqu’évidemment la méthode propre
à la technique ne repose que sur les preuves, que la preuve est un certain genre de
démonstration, que la démonstration rhétorique est l’enthymème, que l’enthymème
est la plus décisive des preuves, que c’est un syllogisme et que toutes les espèces de
syllogismes ressortissent à la dialectique entière ou à quelqu’une de ses parties, il est
clair que le plus apte à étudier spéculativement les prémisses et la marche du syllogisme
(est) le plus propre à (étudier) l’enthymème, à condition de comprendre en outre à
quelles sortes de sujets s’applique l’enthymème et quelles différences il présente par
rapport aux syllogismes logiques.»
Cette traduction mérite d’être mise en parallèle avec celle que propose Cassandre
dans son édition de La Haye, de 1718: «Puisque c’est ou à la Dialectique toute entière,
ou à l’une de ses parties à traiter du syllogisme pleinement, il s’ensuit que quiconque
sera bon dialecticien, c’est-à-dire qui saura comment le syllogisme se fait et de quelles
propositions il est composé; celui-là encore aisément pourra faire des enthymèmes,
n’ayant plus qu’à observer sur quelles matières ils s’appliquent, et en quoi ils sont
différents des syllogismes de la Logique» (op. cit., p. 7). On voit à travers les traductions
non seulement qu’elle est la difficulté de traduire le grec d’Aristote, mais encore qu’on ne
peut se lancer dans la seule traduction «des mots» et oublier le «discours».
3 Voir Aristote, ibidem, op. cit., I,1, p. 75.
4 Voir Aristote, ibidem, op. cit., I,1, p. 75.
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La rhétorique, dite technê rhetorikê, c’est l’art de délibérer, tout
comme la dialectique est l’art de discuter 5.
Délibération et délibérer, preuves et démonstration, persuasif
et persuader, tels sont les maîtres mots qui d’entrée de jeu caractérisent les définitions de la technique et de la méthode rhétorique
d’Aristote.
Délibérer 6, c’est jeter sur les plateaux de la balance les arguments
qu’il convient de peser et d’étalonner en fonction des normes qui
servent de règle à la pensée, à la logique et à la morale. C’est une
opération rationnelle qui sert à régler définitivement une situation
conflictuelle.
Prouver, c’est établir par des moyens indirects la vérité d’une
chose qui n’est pas directement évidente. C’est une opération intellectuelle qui consiste à rendre une proposition évidente. «On ne prouve
que ce qui est douteux» [in Vocabulaire de Lalande]. Les preuves se
fondent sur les faits. La preuve, c’est ce qui amène notre esprit à reconnaître la vérité d’une proposition; elle se fait soit par démonstration,
soit par vérification.
Démontrer, c’est mettre en évidence un lien nécessaire entre des
idées et des faits. La démonstration n’en appelle jamais directement
aux faits: elle ne se fonde que sur des propositions admises antérieurement. Elle peut être soit directe, synthétique par déduction ou analytique par récurrence, soit indirecte par élimination des hypothèses

5 Les rapports de dépendance entre la rhétorique et la dialectique ont été définis
par Aristote lui-même, comme le note Jacques Brunschvicg en marge de la traduction
publiée aux éditions des Belles Lettres de 1967, ou comme on peut le lire dans la
traduction de Cassandre, La Haye, chez Isaac Vaillant, 1718: «La Rhétorique et la
Dialectique ont beaucoup de rapport, car toutes deux traitent de matières, qui, pour
être communes, tombent en quelque façon sous la connaissance de tout le monde…»,
traduisant ainsi le terme antistrophos, mettant en note au mot dialectique ce qui suit:
«Par le mot de Dialectique, Aristote entend ici seulement cette partie de la Logique qui
s’attache à la vraisemblance et aux matières probables, et qui n’est autre que les
Topiques; ce n’est pas qu’en beaucoup d’endroits le même mot ne soit employé pour signifier toute la Logique». Cette traduction ou interprétation du grec antistrophos est en
accord avec la distinction établie un peu plus tard par Aristote lui-même dans la
Rhétorique I, 1: «la rhétorique sert également à découvrir le persuasif vrai et le persuasif
apparent, tout comme la dialectique le syllogisme vrai et le syllogisme apparent.»
6 Libra, c’est la balance et litra, la mesure. Mais le résultat de l’opération et aussi
une délivrance de l’esprit qui sort d’une situation conflictuelle. On ne prouve que ce qui
est douteux.
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possibles à l’exception d’une seule, soit encore «par l’absurde» en
prouvant la vérité d’une proposition par la fausseté évidente des
propositions contradictoires.
Raisonner, c’est une opération intellectuelle qui consiste à discerner le vrai du faux tant du point de vue logique que du point de
vue moral; et qui tend donc à valider des jugements de valeur morale.
C’est exprimer une pensée rationnelle, c’est-à-dire conforme à la
logique et à la morale. C’est une opération spéculative et normative qui
se fonde sur des principes, mais ayant comme finalité pratique de
former des jugements de valeur.
La raison, c’est la science des rapports, des proportions et des
relations. C’est la science des nombres, des pensées et des idées. C’est
la science de la conscience et de la connaissance. «C’est la faculté de
lier des connaissances en un système: la raison spéculative cherche à
déterminer ce qui est et la raison pratique, ce qui doit être» [Kant] 7.
C’est la faculté de connaître, de comprendre, d’expliquer, d’analyser, de
justifier, de corriger, de rectifier, de démontrer…, de juger. Bref: c’est la
faculté de l’entendement 8.
Argumenter, c’est exposer les faits ou les idées qui servent à nourrir le raisonnement en lui apportant les éléments de démonstration
et de preuve qui doivent éclairer, persuader et convaincre l’esprit le
plus réticent. C’est développer les raisons favorables à la formation
d’un jugement convaincant et décisif. C’est fournir la matière première du raisonnement: le «quoi» du «pourquoi» et du «comment» qui
doit impérativement éclairer l’esprit.
Les arguments, au pluriel, ce sont les éléments irréfutables que
l’on tire des faits ou des propos et qui servent à former et à étayer
le raisonnement et, en dernier ressort, à persuader et à convaincre.
Ce sont les éléments nécessaires et suffisants au développement de la
thèse avancée. C’est la matière constitutive des preuves retenues pour
la démonstration. C’est la matière fondamentale du jugement assertorique ou catégorique qui énonce une réalité de fait et de droit. C’est
en ce sens que l’argumentation est le moment fondamental de la

7

Voir Kant — Critique de la Raison pure et Critique de la Raison pratique.
Voir Kant — Critique de la Raison pure, op. cit., p. 269, 271 et 412: «La raison
ne se rapporte qu’à l’usage de l’entendement, non pas, il est vrai, en tant qu’il contient le
principe d’une expérience possible (…), mais pour lui prescrire une direction vers une
certaine unité dont l’entendement n’a aucun concept, mais qui tend à rassembler dans
un tout absolu tous les actes de l’entendement par rapport à chaque objet.»
8
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rhétorique et le moment essentiel du jugement de valeur: elle fournit
à l’une les éléments ayant une force logique de persuasion et à l’autre
les éléments ayant une préférence de droit.
L’argumentation, c’est l’ensemble des pesées et des délibérations
sur lesquelles se fonde le jugement de valeur. Arguer, c’est une opération qui consiste d’abord à indiquer, et ensuite à expliquer 9.
L’argumentation, c’est aussi un exercice de mémoire qui consiste
à rappeler les faits pour en raviver le souvenir afin d’en détacher tout
ce que les éléments contiennent de preuves à charge ou à décharge,
capables de résoudre le problème. Elle en confie le soin à l’imparfait,
temps de la série du présent mais temps de la mémoire par excellence:
un temps de rupture entre un passé dépassé et un présent dématérialisé, auquel il revient de fixer les faits, d’animer la démonstration, de
susciter la persuasion et d’arrêter la conviction.
Quant à l’argument, au singulier, c’est la forme qui est donnée
à l’argumentation et dont la rhétorique propose des schémas plus
ou moins développés: la forme la plus générale, c’est le syllogisme; la

9 A partir de l’étymologie arguere, on peut dire que l’argumentation est une suite
logique d’opérations qui consistent à effecteur publiquement des calculs de pesées et
de mesures pour former un jugement. Aussi ce terme est-il synonyme des termes qui
décrivent les différentes phases du raisonnement (les rationes): au départ, des opérations
de calcul (les pesées constitutives des pensées) et à l’arrivée, un jugement de valeur
morale; et entre, des opérations-relais servant à observer, à dévoiler, à vérifier, à justifier
et à rectifier, pour finalement valider le prédicat de la conclusion. Lequel prédicat a
toujours prévalu, faisant du raisonnement déductif un raisonnement tautologique, qui,
comme le disait Descartes du syllogisme, sert plutôt à montrer aux autres les choses que
l’on sait, qu’à découvrir celles qu’on ignore. Par suite, on voit que l’argumentation, appelée développement dans les exercices d’école, est l’opération qui consiste à dégager des
attributs les caractères essentiels qui, à la lumière des faits, vont expliquer et définir les
dires servant à valider tout à la fois raisonnements, jugements et propositions. C’est
en ce sens que les rationes — substantif dérivé du verbe reor, reri, qui signifie d’abord
compter et calculer, ensuite penser et croire — régulent les opérations discursives et
déductives. En cela, c’est encore un parfait synonyme de logique (terme d’abord adjectif,
puis substantif) qui prend les sens de legein, signifiant d’abord dire et choisir, et ensuite
lire et lier, reprenant ainsi l’ensemble des opérations mentales du raisonnement. La logique étant, comme le disait A. Lalande dans son Vocabulaire technique et critique de la
philosophie, «une science ayant pour objet de déterminer, parmi les opérations intellectuelles tendant à la connaissance du vrai, lesquelles sont valides et lesquelles ne le
sont pas.» Mais c’est toujours à la pensée (c’est-à-dire à la pesée) que revient de déterminer avec rigueur et cohérence l’ensemble des rapports, des relations et des proportions des éléments pris en compte dans le raisonnement. Comme le disait Platon, le tout
se détermine par rapport à la partie et la partie par rapport au tout: on ne communique
qu’à travers le monde qu’on construit.
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forme réduite ou in absentia, c’est l’enthymème; et les trois formes
les plus développées sont le sorite, l’épichérème, le dilemme. A cela
s’ajoutent trois types d’argument ciblé: l’exemple (qui se fonde sur des
faits historiques), l’induction (qui, de propositions particulières, tire
une proposition générale) et l’argument personnel, ou ad hominem,
(qui enferme l’adversaire dans ses propres contradictions).
Persuader, c’est faire accepter par autrui une opinion en faisant
appel à des mobiles affectifs plutôt qu’intellectuels. C’est s’emparer
tout à la fois de l’esprit, du cœur et de la volonté d’autrui. La persuasion est une motivation subjective.
Convaincre, c’est obtenir l’assentiment d’autrui à l’aide d’arguments d’ordre purement intellectuel. La conviction a une motivation
objective.
3. La rhétorique est une méthode normative au service
d’une logique et d’une morale
Par normatif, il faut d’abord entendre principe normatif, c’est-àdire l’énoncé théorique des principes de raisonnement qui représentent un idéal d’être: c’est ce qui doit être pour être idéalement beau et
vrai pour pouvoir représenter le bien en soi. C’est ce principe qui sert
de référence et de norme pour mesurer ce qui est.
Par normatif, il faut ensuite entendre méthode normative, c’est-àdire un procédé idéal de raisonnement qui permet d’établir l’ensemble
des rapports, des relations et des proportions propices à mesurer le
réel qui résiste à la compréhension. Cette méthode pose le rapport de
ce qui est en fonction de ce qu’il doit être (ou devrait être) pour être
conforme au beau, au bien et au vrai 10.

10 Voir la définition de l’idéal proposée par Kant in Critique de la Raison pure,
op. cit., p. 413-414: «De même que l’idée donne la règle, l’idéal sert de prototype à la
détermination complète de la copie, et nous n’avons pas, pour juger nos actions, d’autre
règle que la conduite de cet homme divin que nous portons en nous et auquel nous
nous comparons pour nous juger et pour nous corriger, mais sans jamais pouvoir en
atteindre la perfection. Ces idéaux, bien qu’on ne puisse leur attribuer de réalité
objective (d’existence), ne doivent pas cependant être regardés comme des chimères; ils
fournissent, au contraire, à la raison une mesure qui lui est indispensable, puisqu’elle a
besoin du concept de ce qui est absolument parfait dans son espèce pour apprécier et
pour mesurer en s’y référant, jusqu’à quel point l’imparfait se rapproche et reste éloigné
de la perfection.»
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Le normatif représente ainsi l’idéal de compréhension du sujet
(c’est une connaissance théorique) par rapport auquel se détermine le
degré d’extension catégorielle du réel.
La méthode normative est un procédé analytique, descriptif et
explicatif d’une réalité palpable, entre deux approches synthétiques
catégorielles, d’où résulte nécessairement le jugement de valeur.
3.1. La rhétorique est normative parce que la raison est
normative
La rhétorique doit dire l’écart entre l’être réel et l’idéal d’être que
devrait atteindre l’être mesuré. Elle doit expliquer le pourquoi des faits
et des idées. Elle doit répondre à la question centrale et fondamentale
des jugements de valeur (qui sont en fait des jugements d’existence).
«L’idéal est un principe fait norme.» [Le Senne]
C’est la raison qui distingue l’homme de l’animal: elle conditionne la conscience et les comportements de l’individu.
La raison, c’est la faculté de percevoir et d’établir des rapports:
elle donne le pouvoir de juger et de se déterminer en conscience, et
donc de se conformer au devoir d’être libre et raisonnable. Elle trace
à la conscience le droit chemin, communément appelé «droit».
La norme, c’est une puissance métrique, tout à la fois mesurante
et mesurée. En tant que puissance mesurée, elle est produite par les
facteurs de définition de la loi au regard des attributs catégoriels de
rangement: c’est son caractère passif. En tant que puissance mesurante, c’est son caractère actif, elle produit une force d’observation qui
permet de mesurer le degré de conformité ou d’adéquation entre le
fait observé et l’idéal d’être qui devrait être le sien pour être parfait.
La norme, c’est la puissance métrique et spéculative au service
d’une identification de l’être. C’est, au-delà de la mesure et du mètre,
un rapport idéal produit par un idéal pratique en fonction d’un
idéal théorique, et au-delà de la technique et de la méthode, l’instrument type du jugement de valeur qui va toujours dire la valeur du
rapport existant entre un sujet et «son» attribut catégoriel (quelle qu’en
soit la nature).
La valeur déclarée par la norme est toujours de nature factorielle
et catégorielle: factorielle, elle définit la compréhension; catégorielle,
elle en donne l’extension. Elle indique le degré de conformité ou d’adé-
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quation du sujet et de l’attribut. Par l’équivalence des pesées successives
et réversibles, elle impose le rangement catégorique du sujet 11.
C’est ainsi que l’esprit tend vers la connaissance, celle que Platon
disait être «la plus grande des sciences» 12, et qui, aux dires de Plotin,
«n’est pas la vision du Bien, mais la connaissance raisonnée que nous
en avons avant cette vision.» 13
Que la connaissance prenne pour mètre le Bien, le Beau ou le
Vrai, et qu’on l’écrive avec une majuscule ou avec une minuscule, cela
n’enlève rien à l’activité intellectuelle de la pensée et de l’esprit 14: la
raison est la caractéristique essentielle de l’homme 15.

11 Le rapport d’équivalence est fonction de l’équilibre de la balance qui procède à
la pesée du sujet au moyen de l’attribut. Le problème consiste à déclarer identiques
ou différents les contenus des deux plateaux de la balance en fonction de la position de
l’aiguille. L’homme a de tous temps procédé à la pesée des éléments, y compris des âmes,
nous disent les mythologies. La balance a toujours été l’emblème de la justice et
l’instrument du juge, ce juste qui dit ce qui est juste et qui prononce la justice. Inutile
d’insister sur des évidences et des lieux communs. Notre attention doit surtout être
retenue par les éléments qui sont mesurés. Que mesure-t-on si ce n’est les facteurs componentiels du sujet? Avec quoi les mesure-t-on si ce n’est avec, comme étalon, l’attribut
(toujours en seconde position, aussi bien dans l’énoncé que sur la balance)? En vertu
de quoi l’attribut est-il déclaré étalon si ce n’est en vertu des qualités essentielles et
inhérentes, universellement reconnues comme étant idéales? Et que regarde-t-on durant
la pesée si ce n’est les éléments de compréhension du sujet? En définitive, tout l’art de
la pesée consiste à évaluer le contenu mesurable du sujet à l’aune du contenu mesuré
de l’attribut.
Lorsque l’équilibre de la balance reflète l’équivalence des termes, il «accuse» en
fait une appartenance catégorielle, c’est sa première fonction, apparemment quantitative. Mais sa seconde fonction, qualitative, c’est de désigner une identité de contenu
— factorielle ou définitionnelle — : la mesure, mesurante ou mesurée, est toujours la
résultante de corrélation entre la compréhension et l’extension.
Or, le propre de l’intelligence — dite encore entendement —, c’est de penser par
idées abstraites ou générales, par concepts. Or ces concepts, les langues les ont universellement rangés sous la rubrique d’attribut. C’est donc dans le répertoire ou le catalogue des attributs qu’il faut rechercher les normes et les mesures universelles pour
définir, c’est-à-dire reconnaître «catégoriquement» les sujets, en fonction et en vertu
des qualités essentielles qui sont les leurs eu égard aux critères et aux paramètres de
classification. C’est ainsi que se fait l’identification du sujet en fonction des qualités
catégorielles qui lui sont reconnues comme étant identiques à celle de la catégorie de
l’attribut et déclarées équivalentes par l’équilibre des plateaux de la balance. C’est ainsi que
les rapports d’équivalence renvoient aux principes d’identité et de raison suffisante. C’est
encore et toujours une affaire de mesure et de définition, non des mots mais des choses.
12 Voir Platon — République, 504 e.
13 Voir Plotin — Ennéades, op. cit., VI, 7, 36.
14 La pensée est une tension vers la connaissance exercée par la puissance de
l’intelligence (inter-ligere). L’esprit, de par ses facultés de pensée et d’intelligence, connaît:
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3.2. La logique et la morale sont toutes deux normatives,
mais pas de la même manière: la morale fixe des fins qui sont présentées comme catégoriquement obligatoires et la logique ne fixe pas des
fins, mais propose des moyens hypothétiquement ou conditionnellement obligatoires.
La logique est une morale de la pensée et la morale est une logique de l’action.
La morale est soumise à la raison qui lui donne règles, normes
et rapports de convenance. C’est pour l’homme une règle de conduite.
La morale détermine le sens de la vie par l’analyse réflexive et la
valeur d’une conduite par l’expérience compréhensive. Ce sont les
principes moraux qui servent de référence; ils s’accordent avec les
exigences essentielles de la nature humaine; ils ont force de loi. C’est
une prise de conscience qui va révéler un vouloir profond capable de
régler la conduite individuelle ou collective dans l’expérience vécue.
La morale a une valeur normative certes, mais en vue d’une application concrète (individuelle ou collective).
Alors la raison, dans la mesure où elle n’est pas obnubilée par
l’écran des représentations passionnelles, conditionne l’activité morale
par un mode de connaissance qui dépasse le réel, qui est capable de
concevoir un idéal d’être comme une fin en soi.
Alors la norme transcende la réalité: la volonté et la libre détermination y sont à titre principal, c’est une condition nécessaire, et non
une condition suffisante, pour accomplir une action morale.16
La liberté n’est pas la simple indépendance, mais le pouvoir
d’autodétermination rationnelle, tout comme la volonté est la faculté
d’agir d’après les lumières de la raison: un acte est d’autant plus moral
qu’il est rationnel et volontaire.

il «voit», il «pèse», il «sait», et donc il «connaît». Voilà qui faisait dire à Plotin, l’illustre
commentateur de Platon: «L’intelligence doit avoir deux pouvoirs: celui de penser, pour
voir ce qui est en elle, et celui de voir ce qui est au-delà d’elle-même: c’est une intuition
qui reçoit son objet; d’abord l’âme le voit seulement; puis, en le voyant, elle devient
intelligence et s’unit à lui.» (in Ennéades, VI, 7, 35).
15 Qu’il nous soit permis de souligner ici combien le rythme ternaire, qu’on le
dise nombre d’or ou divine proportion, est au fond de l’homme, cet animal raisonnable,
qui ne trouve sa raison d’être que dans la puissante corrélation de l’esprit et de la matière: c’est toujours le 3. Le retour à la dualité, c’est la mort, c’est-à-dire l’anéantissement de
l’être.
16 La nécessité rationnelle ou nécessité de droit conditionne le jugement apodictique et la nécessité absolue et inconditionnelle, le jugement catégorique.
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Alors la morale est bien une science normative qui permet de
mesurer ce qui est à l’aune de ce qu’il doit être: elle propose un idéal
d’être permettant de régler les comportements individuels et sociaux.
Elle agit en parallèle à la psychologie qui détermine et explique
ce qui est.
La morale n’est pas la science des mœurs, mais la règle des
mœurs 17: elle ne s’occupe de l’action que pour la rectifier. En faisant
de l’acte un acte essentiellement rationnel, elle engage la responsabilité
de l’individu et fait que le jugement soit un jugement de valeur morale
où la conscience et la connaissance prennent une place capitale.
Alors tout jugement de valeur entraîne une sanction: à chacun
selon ses actes et ses mérites. «La sanction est une conséquence de
l’acte qui ne résulte pas du contenu de l’acte, mais de ce que l’acte est
(ou n’est pas) conforme à une règle préétablie» [Durkheim] 18.
3.3. Le jugement de valeur est normatif
Par jugement de valeur, il faut entendre les jugements qui expriment plus ou moins explicitement une appréciation sur la chose dont
on parle. Ils s’opposent en cela aux jugements de réalité ou d’existence
qui énoncent simplement un fait.
Néanmoins, tout jugement de réalité, bien que purement intellectuel, implique un certain jugement de valeur: il relève d’une formulation impersonnelle certes, mais rien n’indique que la personne qui
le formule soit totalement dépourvue de sentiment à l’égard de la chose
exprimée. Et, inversement, tout jugement de valeur implique un jugement de réalité qui n’est rien moins que la réalité même de cette valeur 19.
Les deux aspects essentiels de la valeur sont la vérité, qui est la valeur
propre de l’intelligence, et le bien, qui est la valeur propre du vouloir.
[Louis Lavelle – Traité des valeurs. Paris: P.U.F., 1955, II, p. 55] 20

17

L’éthique est une morale individuelle et la politique, une morale sociale.
Voir Durkheim — Les règles de la méthode sociologique. La sanction est
une confirmation qu’on ne peut confondre ni avec la punition ni avec la récompense.
19 Dans son Traité des valeurs (P.U.F., 1955), Louis Lavelle érige les valeurs en
système: 1. les valeurs économiques et les valeurs affectives qui sont les valeurs de l’homme dans le monde; 2. les valeurs intellectuelles ou valeurs de vérité et de connaissance
et les valeurs esthétiques ou valeurs de beauté qui sont les valeurs de l’homme devant le
monde; 3. les valeurs morales et les valeurs spirituelles ou suprêmes qui sont les valeurs
de l’homme au-dessus du monde.
20 Louis Lavelle voit dans l’acte «l’origine intérieure de moi-même et du monde»:
il le conçoit comme «une relation par laquelle ma pensée individuelle s’insère dans une
pensée universelle, mon vouloir fini dans un vouloir infini»
18
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Le jugement de valeur exprime, non une préférence de fait, mais
une préférence de droit: il est ainsi naturellement normatif.
Le jugement de valeur est normatif: il n’est ni purement intellectuel, ni purement affectif (comme le jugement de réalité qui est
impersonnel), mais intuitif et fondé sur une expérience vécue (il est
personnel). Tout jugement de valeur se réfère nécessairement à une
expérience vécue des valeurs: les normes sur lesquelles il se fonde
sont senties plutôt que perçues par un acte pur de l’intelligence.
Les valeurs morales sont les valeurs propres de toute activité
conforme aux exigences de la morale: elles ne s’attachent pas aux
résultats extérieurs de cette activité, mais à l’activité elle-même. Il n’y
a de moralement bon que les actes volontaires et libres, expression
du libre mouvement de la volonté vers le bien.
Dans ce cas, le jugement de valeur est analytique: il est affirmatif
et catégorique. «La liaison du prédicat au sujet y est pensée par identité» 21. C’est en ce sens qu’il est normatif: c’est une analyse entre
deux synthèses.
Les normes, dans les jugements de valeur, sont des normes idéales de l’existence et de l’expérience données par les attributs catégoriques, tels que «bon», «vrai», bien»… face auxquelles se déterminent
les valeurs réelles ou réalisées des actions concrètes et personnelles.
La valeur morale ou éthique d’un acte dépend du degré de conformité de cet acte avec la valeur idéale de la Justice 22.
Une analyse entre deux synthèses: les valeurs idéales ne sont
connues qu’à partir des valeurs réelles qui, à leur tour, deviennent,
après codification, les valeurs idéales référentielles. Alors les valeurs
idéales deviennent un fait social: c’est le droit. Et l’individu les vit dans
son expérience et dans sa conscience. Elles sont les raisons qui conditionnent son existence.
Les valeurs idéales n’ont ni l’objectivité des choses, ni la subjectivité des idées propres à un individu, mais l’objectivité des jugements
de valeurs.
Un jugement est objectif quand il dépend des objets eux-mêmes et
non du sujet qui le porte. Cette objectivité a pour signe l’universalité:
l’esprit se fonde sur les données purement objectives (abstraction
faite de tout préjugé personnel) que sont les valeurs fondamentales
de la morale.

21
22

Voir Kant, op. cit., p. 37.
On pourra se reporter utilement aux études de Louis Lavelle, par exemple.
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3.4. La morale est normative
La morale est normative: non seulement elle règle les mœurs,
mais elle dirige la conduite toute entière de la personne et en sanctionne le comportement. Elle lui impose de vivre moralement: de faire
le «bien» ou de faire son «devoir». Elle lui impose des valeurs catégoriques qui gouvernent la personne toute entière: la raison et l’entendement, la conscience et la connaissance, la volonté et l’activité.
Elle lui impose des devoirs et des droits. Elle l’oblige à se juger
en permanence. Elle lui dicte des règles qui le sanctionnent dans son
for intérieur.
Bref: l’activité morale est orientée vers le bien. Mais c’est surtout
face au mal que la conscience se manifeste: elle se repent d’une mauvaise action beaucoup plus qu’elle ne se complaît d’en avoir accompli
une bonne.
La valeur morale de l’activité est conditionnée par les éléments
constitutifs de la personne: la pensée et le vouloir rationnels. C’est une
force et une dynamique.
•• La raison conditionne l’activité morale: elle est capable de
dépasser le réel et de concevoir un idéal. Elle montre la voie qui guide
l’activité vers le bien. Elle ordonne la conscience, elle règle la volonté,
elle détermine la liberté, elle éclaire et dirige l’entendement.
La raison ne se rapporte qu’à l’usage de l’entendement, non pas, il
est vrai, en tant qu’il contient le principe d’une expérience possible (…),
mais pour lui prescrire une direction vers une certaine unité dont l’entendement n’a aucun concept, mais qui tend à rassembler dans un tout
absolu tous les actes de l’entendement par rapport à chaque objet.
Aussi l’usage objectif des concepts purs de la raison est-il toujours
transcendant, tandis que l’usage des concepts purs de l’entendement,
d’après sa nature, doit toujours être immanent, puisqu’il se borne
simplement à l’expérience possible. 23

•• Le devoir, c’est l’obligation morale: il est la forme de la loi
morale comme le bien en est la matière. Il est catégorique, c’est-à-dire
sans condition, absolu.

23 Voir Kant, op. cit., p. 269-271. Le monde intelligible est un monde moral, «conforme à toutes les lois morales, tel qu’il peut être suivant la liberté des êtres raisonnables
et tel qu’il doit être suivant les lois nécessaires de la moralité. (…) L’idée d’un monde
moral a donc une réalité objective; non pas comme si elle se rapportait à un objet
d’intuition intelligible (…), mais par rapport au monde sensible, considéré seulement
comme un objet de la raison pure dans son usage pratique» (p. 545).
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L’impératif du devoir suppose la liberté comme causalité:
Le devoir exprime une espèce de nécessité et de liaison avec les
principes, qui ne se présente pas ailleurs dans toute la nature.
L’entendement ne peut en connaître que ce qui est, a été ou sera. Il est
impossible que quelque chose y doive être autrement qu’il n’est, en effet,
dans tels et tels rapports de temps; qui plus est, le devoir quand on a
simplement devant les yeux le cours de la nature, n’a plus du tout de
signification. Nous ne pouvons pas plus demander ce qui doit arriver
dans la nature que demander quelle propriété un cercle doit avoir; mais
nous pouvons demander ce qui arrive dans la nature ou quelles sont
les propriétés du cercle. Quelque nombreuses que soient les raisons
naturelles qui me poussent à vouloir, quelque nombreux que soient les
mobiles sensibles, ils ne peuvent produire le devoir, mais seulement un
vouloir, qui est loin d’être nécessaire, mais qui est toujours conditionné,
tandis que le devoir que la raison proclame, impose, au contraire, une
mesure et un but, et même une défense et une autorité.24

Le devoir, c’est le caractère de ce qui s’impose à la libre détermination de l’homme.
«L’obligation est la nécessité d’une action libre sous un impératif
catégorique», dit Kant dans Les principes de la métaphysique du droit.
L’obligation n’existe que pour des sujets capables de se déterminer
eux-mêmes: elle suppose le pouvoir de choisir, mais supprime le droit
de choisir. C’est le degré maximum de liberté: la conscience n’a plus à
se prononcer puisque le choix est fixé par les exigences morales de la
loi, du code ou du droit. Il n’y a plus qu’à se soumettre ou à se conformer aux exigences de la morale (qui sont celles de la conscience).
•• Le bien, c’est le bien moral ou la valeur qui se détermine par
rapport au devoir.
«Si le bien n’était que ce qui me plaît, on ne verrait pas comment
les hommes eussent été amenés à concevoir le devoir.» [Le Senne]
Comme la raison intervient nécessairement dans tous les systèmes de morale, elle joue un rôle actif en matière d’éthique et de politique: vivre moralement, c’est entrer dans le règne de la raison.
La morale du bien est tout à la fois objective et subjective: elle
constitue le fondement même de tout jugement de valeur, tant en
matière d’éthique ou de politique qu’en matière d’esthétique ou de

24

Voir Kant, op. cit., p. 402.

f

r

LA TECHNÊ RHETORIKÊ

17

mystique. Elle est le fondement de toute philosophie: elle est par
excellence la voie de la sagesse, la sapientia.
Le bien, c’est le ressort de toute vie morale: l’idéal à atteindre.
Et le devoir, c’est l’obligation de vaincre toutes les résistances pour
réaliser ce bien, qui est somme toute le bien suprême, la fin vers
laquelle tend tout être.
•• Le droit, c’est ici le droit moral de tout homme doué d’une
conscience et d’une raison, sujet de droits et de devoirs envers luimême et envers la société. C’est la conscience qui intime des ordres
et qui oblige.
D’un point de vue subjectif, le droit, c’est la faculté ou le pouvoir
moral de faire, de posséder ou d’exiger quelque chose. C’est un fait de
conscience.
D’un point de vue objectif, le droit, c’est l’ensemble des règles et
des lois qui régissent les rapports des hommes entre eux. C’est un
pouvoir moral qui ne peut être confondu avec la force: le sujet d’un
droit peut recourir à la force pour le faire respecter, mais la force ne
crée pas le droit.
Le droit et le devoir se définissent par rapport à la loi morale.
Ils sont corrélatifs:
— le droit, c’est la loi morale qui protège le sujet. Il donne un pouvoir proportionnel aux devoirs de chacun et exige des autres
le devoir de les respecter.
— le devoir, c’est la loi morale qui oblige le sujet. Il suppose un
droit à satisfaire: il exige et il oblige.
Le devoir, au singulier, c’est l’obligation: c’est un absolu qui ne
peut être source de conflit, sous peine d’être source de contradictions.
En revanche, les devoirs, au pluriel, ce sont les multiples obligations qui engagent les individus, lesquelles peuvent s’exclure réciproquement et être source de conflits. Ce sont les conflits de devoirs:
professionnels, sociaux, sentimentaux, passionnels… C’est la conscience qui règle les conflits de devoirs en établissant une hiérarchie entre
les valeurs. Les conflits de devoirs ne sont rien moins que des conflits
de valeurs ou de bien qui n’ont de solution que face au droit et au
devoir.
Le ressort de toute vie morale, c’est un idéal à atteindre, un bien
à réaliser: la fin ne justifie pas les moyens.
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L’obligation naît de la rencontre de la valeur avec les résistances
qu’elle nous demande de vaincre (…). Dès que la valeur se découvre,
c’est pour nous affranchir et non pour nous contraindre. (…) Cependant
le devoir n’exprime que l’un des aspects de la valeur morale, auquel on
ne voudrait pas la réduire. Mais le devoir ne peut pas être dissocié
du Bien qui est la fin de la volonté. [L. Lavelle — Traité des valeurs.
Paris: P.U.F., 1955, II, p. 403]

Le conflit est une tension ou une contradiction entre des valeurs
subalternes d’intérêts privés et les valeurs morales d’intérêt supérieur
qui constituent des impératifs catégoriques: la conscience morale, c’est
la raison pratique qui intime l’ordre de faire son devoir.
•• La volonté, c’est la faculté d’agir d’après les lumières de
la raison.
On peut considérer la morale comme la science de la volonté
pure, c’est-à-dire d’une volonté que la sensibilité ne viendra pas contaminer, qui sera la volonté de tout être raisonnable. [L. Lavelle — Traité
des valeurs. Paris: P.U.F., 1955, II, p. 401]

La volonté se manifeste de trois façons, suivant trois degrés successifs qui vont de la simple conception de l’acte à la pleine et entière
réalisation:
— c’est d’abord la volonté-intention: elle est toute virtuelle. C’est
la phase initiale du projet: elle n’implique aucun engagement
définitif.
— c’est ensuite la volonté-décision: elle est potentielle. C’est la
phase de résolution du projet: elle implique un engagement
subjectif, même si objectivement il est toujours possible de
changer d’idée.
— c’est enfin la volonté-exécution: elle est actuelle. C’est la phase
de réalisation du projet: elle implique un engagement objectif
et définitif. C’est le passage à l’acte. Elle engage pleinement la
responsabilité de l’individu.
Un acte voulu est un acte orienté vers une fin que l’on s’est parfaitement bien représentée. On en a mesuré toutes les conséquences.
On agit en conscience et en pleine connaissance de cause.
En matière de morale, ne compte que l’acte voulu: c’est l’acte
formel, à la fois pensé et voulu. Alors on peut décider de la responsabilité de l’individu:
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— dans l’acte accompli, il n’y a que l’intention qui compte: ce que
l’on voulait faire. La responsabilité de l’individu est fonction de
la qualité de l’intention.
— dans l’acte simplement projeté, l’intention est toujours subjective (ou n’est que subjective): c’est tout au plus une affaire
de conscience. La responsabilité de l’individu n’est engagée
qu’avec l’accomplissement de l’acte lorsque l’intention devient
objective.
La moralité, qui commence il est vrai avec l’intention, ne commence à s’exercer que dans l’effort même par lequel l’intention s’actualise. [L. Lavelle — Traité des valeurs. Paris: P.U.F., 1955, II, p. 403].
L’engagement, c’est, de façon active, le lien contractuel qui résulte d’une promesse librement consentie entre deux parties et, de façon
passive, le lien involontaire qui s’est tissé, pour des raisons circonstancielles, entre deux parties. L’engagement oblige: l’individu qui s’est
engagé doit tenir son pari sous peine d’être parjure ou de se déjuger.
Il n’y a de moralement bon que la bonne volonté, ni de volonté
bonne que celle de se conformer à la loi, sans l’aide du sentiment.
Et vivre moralement consiste à réaliser le règne de la raison: être en
règle avec sa conscience, c’est-à-dire être libre et digne.
•• La conscience, c’est la connaissance immédiate qu’a le sujet
pensant de la valeur morale de ses intentions et de ses actions, qui
engagent sa responsabilité. C’est le pouvoir ou la faculté de juger de la
valeur morale des actes humains. C’est la faculté des principes moraux
qui accompagnent l’acte lui-même.
La conscience rétrospective est bonne ou mauvaise en fonction
du sentiment de devoir accompli. La mauvaise conscience entraîne le
regret, le remords ou le repentir.
La conscience prospective doit être soumise au contrôle rationnel des droits et des devoirs qui incombent à tout individu vivant
en société 25.
C’est grâce à la conscience morale que nous sommes des êtres
moraux, sujets de droits et de devoirs.
•• La liberté, c’est le pouvoir de se déterminer en conscience
et en pleine connaissance de cause. Elle suppose une action positive

25

Voir Bergson — Essai sur les données immédiates de la conscience.
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de la volonté, hors de toute contrainte aussi bien intérieure qu’extérieure.
La liberté n’est pas une simple indépendance, mais la libre détermination: c’est le pouvoir d’autodétermination.
Agir moralement, c’est se conformer aux exigences de la raison.
C’est agir en être raisonnable: libre, conscient et responsable. C’est agir
en tant qu’être moral: en tant que sujet de droits et de devoirs.
Pour Kant, la liberté est l’expression de l’indépendance de la
volonté ou d’une volonté indépendante:
J’entends par liberté, au sens cosmologique, la faculté de commencer de soi-même un état dont la causalité n’est pas subordonnée à
son tour, suivant la loi de la nature, à une autre cause qui la détermine
quant au temps. La liberté est, dans ce sens, une idée transcendantale
pure qui d’abord ne contient rien d’emprunté et dont, en second lieu,
l’objet ne peut être donné d’une façon déterminée dans aucune expérience, parce que c’est une loi générale, même pour la possibilité de
toute l’expérience, que tout ce qui arrive doive avoir une cause et que,
par conséquent aussi, la causalité de la cause, qui elle-même arrive ou
commence doive aussi, à son tour, avoir une cause; et l’on transforme
ainsi tout le champ de l’expérience, aussi loin qu’il puisse s’étendre, en
un tout qui n’est que Nature.
(…) La liberté dans le sens pratique est l’indépendance de la volonté par rapport à la contrainte des penchants de la sensibilité. 26

Pour Spinoza, la liberté, telle qu’elle est communément définie,
n’existe pas. Il préfère parler de déterminisme (ce qui n’est pas une
fatalité) comme d’une nécessité à laquelle l’homme obéit, tel qu’il est
dit dans la Proposition XXV de l’Éthique 27:
Les hommes se trompent en se croyant libres; cette opinion ne
repose que sur ce fait qu’ils ont conscience de leurs actions et qu’ils
ignorent les causes par lesquelles ils sont déterminés. Voilà donc ce
qui constitue leur idée de la liberté: c’est qu’ils ne connaissent aucune
cause de leurs actions.

26

Voir Kant — Critique de la Raison pure, op. cit. pp. 394.
Voir Spinoza, in Éthique, 2ème partie, Proposition XXXV. Cette notion de
liberté est ainsi commentée par Delbos in Le Spinozisme, «le déterminisme de Spinoza
n’est pas une fatalité, car il admet que la nécessité à laquelle obéit l’homme, loin d’être
toujours pour lui une contrainte venue du dehors, peut lui être intérieure, s’identifier,
grâce à la connaissance vraie, avec la puissance propre de sa nature, et constituer de la
sorte sa liberté.»
27

r

LA TECHNÊ RHETORIKÊ

21

La liberté, c’est la possibilité d’agir en conscience et hors de toute
contrainte.
•• Le pouvoir, c’est la puissance de se déterminer librement.
Le pouvoir ou la capacité d’autodétermination oscille entre le
devoir ou l’obligation et la liberté. Il reflète le degré d’indépendance
dont dispose l’individu pour maîtriser sa vie et sa destinée.
L’homme est-il maître de son destin?
Cette question fondamentale se pose au regard de la sanction
morale 28, dite déontologique 29, qui pèse sur toute action librement
menée, en fonction des droits et des devoirs de la personne.
La liberté n’a de sens que par rapport au devoir ou à l’obligation.
Or, paradoxalement, l’obligation suppose le pouvoir de choisir
(et donc d’être libre), mais supprime le droit de choisir (c’est le degré
maximum de liberté).
Kant disait: «L’obligation est la nécessité d’une action libre sous
un impératif catégorique de la raison.» 30
L’obligation n’existe que pour des sujets capables de se déterminer
librement: alors le choix se limite aux exigences et aux contraintes de
la morale.
Le pouvoir moral n’est qu’une puissance entre une intention et
une action morale: c’est un pouvoir-être, au sens aristotélicien du
terme. La puissance n’a pas d’existence propre, elle ne se conçoit que
par rapport à l’être qui l’achève dans l’acte: c’est un intermédiaire entre
le non-être et l’être 31.
Le pouvoir est une faculté de l’entendement (qui comprend les
phénomènes) et de la volonté (qui veut les dominer).
•• La responsabilité, c’est le rapport liant un agent aux actes qui
engagent sa personne et qui reflètent sa personnalité. C’est, étymologiquement, le caractère de celui qui doit répondre de ses intentions
et de ses actes.

28 Rappelons que la sanction, suivant l’étymologie du verbe sancire qui signifie
«ratifier ou sanctionner de façon irrévocable», constitue un jugement sans appel.
29 La déontologie, c’est la théorie des devoirs au regard de la sanction morale
qui y est attachée.
30 Voir Kant, Premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, p. 21.
31 Voir la Métaphysique d’Aristote, qui appelle matière, la puissance de devenir
et forme, l’essence de l’acte. Matière et forme sont deux principes relatifs. La puissance
n’existe que par l’acte.
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Rétroversive, elle rend compte des actions passées et s’identifie à
la culpabilité dans la mesure où elle engage une sanction.
Proversive, elle est dynamique et tonique: elle réveille la conscience et excite la raison. C’est la leçon, l’exemplum.
La responsabilité est toujours tributaire de la conscience individuelle et de la libre détermination dans l’accomplissement de l’action
projetée. Elle est publiquement engagée lorsqu’il y a violation des
lois sociales, et intérieurement, lorsque les lois de la conscience sont
volontairement violées ou lorsque, involontairement, la conscience
est affaiblie ou obnubilée par les passions, les mauvaises habitudes ou
les contraintes de toute sorte. Il n’y a d’acte moralement responsable
que l’acte voulu et réalisé en pleine conscience et en pleine connaissance de cause.
La responsabilité engage la personne toute entière, «un être qui
a des droits et des devoirs» 32 en conscience: elle est le propre de
toute raison capable «de se gouverner» ou de toute personnalité
susceptible de se déterminer et d’agir en conscience et en parfaite
connaissance de cause.
•• La sanction, c’est, étymologiquement 33, la catégorisation de
l’acte en fonction de la définition de la responsabilité engagée.
La sanction, en tant que telle, c’est la clef de voûte de tout
jugement de valeur. C’est le savoir définitif: un savoir synthétique et
suprême. C’est «la» vérité: une et évidente.
La sanction n’est pas purement formelle: c’est fondamentalement
et essentiellement une sanction de contenu qui «dit le droit», c’est-àdire qui se prononce sur le fond et sur la responsabilité individuelle
ou collective.
Elle peut être aussi bien rétributive que répressive, extérieure
qu’intérieure. Elle est toujours postérieure à l’acte et toujours accompagnée d’une récompense ou d’une punition. Elle est théoriquement
censée rétablir l’ordre violé. Elle est logiquement le seul fondement de
la responsabilité, mais qu’elle conditionne dans la pratique. En fait, les
sanctions précèdent la responsabilité, et, ce faisant, stimulent les consciences et règlent les comportements.

32

Voir Kant — Opus postumum: Paris: Vrin, 1954, p. 31.
Le verbe sancire, qui signifie rendre inviolable, sanctionner, ratifier, a donné
sanctus et sanctio, d’où dérive le mot sanction.
33

LA TECHNÊ RHETORIKÊ

23

Les sanctions sont des «impératifs catégoriques»34 de devoir et
de responsabilité: il n’y a de moralement bon qu’un acte librement
consenti pour une juste fin.
La sanction est immanente à la rhétorique où elle est l’objet de la
«délibération», et récurrente à la dialectique à laquelle elle fournit
la clef du problème.
La sanction est catégorique et ontologique, sur un mode déontologique.
•• Le caractère, c’est la marque intime de l’individu: elle en indique la personnalité profonde. C’est le signe de distinction.
Étymologiquement, le caractère, c’est la marque gravée sur la
pièce: effigie et nombre qui en sont signe d’identification et valeur
d’échange. Puis, par métonymie, c’était la désignation du graveur
lui-même.
Le caractère, c’est aussi la lettre ou la marque appliquée au fer
rouge à un animal, en signe de reconnaissance et d’appartenance.
Le caractère, c’est l’empreinte ou le sceau de la personnalité: il est
gravé au plus profond de l’individu. C’est la marque indélébile de son
être ou de sa physionomie morale: il la porte sur son front ou dans son
cœur, mais toujours présente à son esprit. C’est le signe distinctif de sa
personnalité: ce qui le «caractérise» dans l’absolu. C’est en somme
(pour les autres) une «monnaie d’échange» ou une valeur d’identification des traits dominants de sa personnalité.
Avoir du caractère, c’est avoir de la personnalité, expression d’une
force de tempérament, d’une volonté peu commune, synonyme de courage ou de lâcheté: le courage, c’est la marque d’une volonté qui résiste aux forces irrationnelles, et la lâcheté, la marque d’une volonté qui
est, au contraire, dominée par elles.
C’est toujours l’expression d’une volonté qui accomplit ce qu’elle
a résolu de faire.
Seul le caractère empirique est objet de connaissance, le caractère intelligible est «inconnaissable» 35.

34

Au sens kantien du terme: «qui commande sans condition».
Voir Kant, op. cit., p. 403: «Toute cause efficiente doit avoir un caractère,
c’est-à-dire une loi de sa causalité sans laquelle elle ne serait nullement cause (…)
Le caractère empirique est le caractère de cette chose dans le phénomène, et le caractère intelligible, le caractère de la chose en soi (…). Ce caractère intelligible ne pourrait
jamais à la vérité, être connu immédiatement, puisque nous ne pouvons percevoir une
chose qu’en tant qu’elle paraît (…) Toutes les actions de l’homme dans le phénomène
35
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C’est une dynamique de la volonté rationnelle qui, en se portant
naturellement vers le bien, tend à se confondre avec la morale.
•• Le jugement de valeur, c’est, dans une proposition catégorique, l’expression d’un caractère au moyen d’un concept qui est «la
représentation d’une représentation de cet objet» 36.
Le jugement est le pouvoir de subsumer sous des règles, c’est-àdire de décider si une chose est ou non soumise à des règles données.
[Kant, in Critique de la raison pure] 37.

Dans tout jugement de valeur, il faut nécessairement tenir compte de la valeur logique et de la valeur morale (la forme et le fond) qui
en sont les composantes essentielles.
4. La rhétorique est une technique normative
La rhétorique doit prouver et délibérer.
Mais prouver quoi? «On ne prouve que ce qui est douteux».
Et délibérer sur quoi? Sur la qualification de l’acte, compte tenu
de la responsabilité de son auteur.
4.1. La rhétorique vise, d’entrée de jeu et par hypothèse, suivant
les présupposés des prémisses, le déséquilibre de la balance, en prélude à «l’anomalie» de la formule génétique mise en «délibéré». Elle a
la charge d’en prouver les éléments responsables et d’en mesurer les
écarts par rapport à la norme.

sont déterminées suivant l’ordre de la nature par son caractère empirique et par les
autres causes concomitantes.»
36 Voir Kant, op. cit., p. 87: «Les concepts reposent sur des fonctions. J’entends
par fonction l’unité de l’acte qui range diverses représentations sous une représentation
commune. Les concepts reposent sur la spontanéité de la pensée, comme les intuitions
sensibles sur la réceptivité des impressions. Or, de ces concepts, l’entendement ne peut
faire aucun autre usage que de juger par leur moyen. Comme aucune représentation,
sauf l’intuition seule, ne se rapporte immédiatement à l’objet, un concept ne se rapporte donc jamais immédiatement à un objet, mais à quelque autre représentation de cet
objet (que ce soit une intuition ou même déjà un concept.»
37 Subsumer, c’est, du point de vue épistémologique, l’opération qui consiste à
faire entrer un individu ou une espèce dans un genre, un fait sous une loi. C’est penser
le particulier ou le singulier comme compris dans un universel. C’est, par exemple,
considérer un fait comme l’application d’une loi. La valeur, qui se dégage du rapport
du particulier au général, implique une préférence entre une raison de droit et une
raison de fait.
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La délibération est une fin en soi: elle est l’objet fondamental de
la rhétorique et essentiel de la dialectique. Elle concerne directement
«l’impératif catégorique» du jugement de valeur, qui, tout compte fait,
est remis en question.
En préliminaire, dès les prémisses, les éléments sont disposés.
Il y a les faits et le premier jugement de valeur qui est réputé erroné et
contradictoire. Le tout évidemment dans un espace fermé et révolu,
dans un passé «dépassé» par rapport au présent où ce passé est dématérialisé dans l’espace ouvert de la contestation.
La contestation porte d’emblée sur deux des éléments de la
norme: le catégoriel intelligible de la définition du sujet, le {1}, et le {3},
la valeur attribuée catégoriquement à l’acte (le caractère initialement
remis en question).
La contestation concerne le déséquilibre fondamental de la
règle et de la norme du jugement de valeur: au lieu d’avoir une formule équilibrée — {1 + 2} ⇔ {3} —, ce qui ne soulèverait aucun problème, on a ou on prétend avoir bien évidemment une formule
déséquilibrée — {ø + 2} {3} —, ce qui pose naturellement problème
(ou tout simplement «le problème»).
On pourrait facilement schématiser par une balance, l’instrument
type de la rhétorique, la technique de délibération. On aurait alors sur
l’un des plateaux les poids marqués (la mesure idéale et adéquate) et
sur l’autre les éléments à peser (ou à mesurer):

≠

{a + b}

{1 + 2}

La balance pèse la valeur réelle du sujet en question à l’aune d’une
valeur normale, comme devant correspondre à la génétique théorique
de ce même sujet qui serait idéalement conçu: le normal servant à
mesurer le phénomène observé, c’est la règle. C’est le moyen idéal
sinon l’outil approprié qui permette de vaincre la résistance de la formule étudiée.
C’est ainsi que la «technique rhétorique» consiste à évaluer la
formule génétique du sujet observé par rapport à la génétique idéale
(ou génétique-type) du sujet parfaitement équilibré. La balance dit
alors la valeur de l’équilibre ou du déséquilibre des éléments constitutifs de la génétique du sujet, tels qu’ils sont jetés dans la balance:
— si la formule est normale, la balance est équilibrée et la catégorie de définition est pleinement justifiée.
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— en sens inverse, si la formule est anormale, la balance est déséquilibrée et alors la catégorie de définition est définitivement
rejetée: elle est contraire à la norme d’évaluation. La fonction
et le fonctionnement en sont gravement compromis.
4.2. La rhétorique doit, tous comptes faits, établir la responsabilité morale de l’acte en fonction de la personnalité de l’auteur. C’est
une affaire de responsabilité morale, étant donné qu’il s’agit d’un jugement de valeur ayant une préférence de droit.
La rhétorique a en charge d’expliquer les raisons morales à partir
des faits. Pour ce faire, elle prend appui sur les principes corrélatifs de
raison suffisante et de raison nécessaire, d’où dérivent les principes
complémentaires de causalité et de finalité: tout être a sa raison d’être
et tout individu agit en vue d’une fin, pourvu que cette fin soit morale.
4.2.1. Le principe de raison suffisante et le principe complémentaire de causalité sont décrits par les modalités aléthiques et déontiques du «devoir» qui cernent de près la problématique des valeurs
morales: le droit impose un devoir et donne un pouvoir. C’est l’expression d’un /être/ par rapport au /devoir-être/: {e / de}.
Ce sont les modalités aléthique et déontique qui servent à décrire
lesdits «conflits de devoir» qui ne sont rien moins que des conflits de
valeurs morales. Elle permettent de mesurer l’écart entre les faits et la
norme morale: la problématique du conflit relevant d’une déviation de
fait entre ce qui est et ce qui doit être pour être moral.
•• La modalité aléthique est une modalité de droit et d’identification. Elle a une valeur extéroceptive puisque le droit impose un
devoir. Elle révèle la vérité des faits, au sens étymologique du terme:
c’est une modalité de description, de définition et de compréhension.
Elle exprime le rapport ou les raisons entre ce qui est et ce qui doit être
pour être moralement correct.
nécessaire
de

impossible
d ~e
~d e
contingent

~d ~e
possible
Fig. 1 Aléthique
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La modalité aléthique exprime une prise de conscience nécessaire pour mesurer la responsabilité de l’acte: elle exprime le devoir ou
l’obligation, à savoir: le caractère de ce qui s’impose à la libre détermination de l’homme.
«L’obligation est la nécessité d’une action libre sous un impératif
catégorique de la raison» [Kant — Principes de la métaphysique du
droit, op. cit.].
L’obligation morale s’impose l’homme, en tant qu’être raisonnable, mais elle suppose le pouvoir de libre détermination. Elle suppose
le pouvoir de choisir, mais elle supprime le droit de choisir.
L’obligation morale n’existe que pour des sujets de droits et de
devoirs, c’est-à-dire capables de se déterminer par eux-mêmes. C’est
une nécessité de droit et non une nécessité de fait.
La nécessité de droit, c’est le caractère de ce qui ne peut pas être
autrement. C’est une impossibilité d’être autrement.
Les valeurs morales de la modalité aléthique sont des valeurs
extéroceptives du nécessaire et du contingent, du possible et de
l’impossible.
Le nécessaire et le contingent, le possible et l’impossible, ce sont
des valeurs catégoriques qui énoncent des «vérités nécessaires» à
la logique du droit et à la représentation de l’objet. Elles rejettent
a priori toute possibilité de contradiction ou de non existence 38.
•• La modalité déontique est une modalité d’action, d’obligation et de décision: le droit impose un devoir et donne un pouvoir. C’est
l’expression d’un /devoir-faire/ par rapport à un /pouvoir-faire/: {df / pf}.
Le paradoxe de l’obligation morale, c’est qu’elle suppose le pouvoir de choisir librement, mais elle restreint le droit de choisir à ce qui
est imposé par la loi et par la morale, tout en exigeant qu’il soit effectué librement: l’acte n’est moralement bon que si la loi qui le prescrit
est voulue.

38 Voir Kant, op. cit., p. 211: «les prédicats de la possibilité, de la réalité et de la
nécessité n’étendent pas le moins du monde le concept auquel ils s’appliquent, par cela
seul qu’ils ajoutent encore quelque chose à la représentation de l’objet. Les principes de
modalité n’expriment donc, touchant un concept, rien autre chose que l’acte de pouvoir
connaître, par lequel il est produit (…). Le postulat de la possibilité des choses exige
donc que leur concept s’accorde avec les conditions formelles d’une expérience en général. Mais cette expérience, ou plutôt la forme objective de cette expérience en général,
renferme toute la synthèse nécessaire pour la connaissance des objets.»
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Le respect du droit et de la loi est l’expression maximale de la
liberté individuelle: le choix en tant que tel n’est pas indispensable à la
liberté humaine. La liberté de choisir n’est qu’une forme inférieure de
la liberté.
L’obligation morale est un moyen d’accession à un niveau supérieur de liberté: c’est la conscience qui intime des ordres à l’individu et
qui l’oblige.
prescrit
df

~d ~f
permis

interdit
d ~f

~d f
facultatif

Fig. 2 Déontique

Les valeurs de la modalité déontique sont des valeurs intéroceptives qui engagent la responsabilité de l’individu face à ses choix.
Prescription ou injonction et défense ou interdiction, ce sont des
valeurs rattachées à l’observation des lois morales qui règlent le bon
comportement de l’individu, tout en respectant sa liberté d’agir. La loi
morale oblige, mais sans contraindre: elle prescrit tout en exigeant le
libre vouloir. La loi morale limite nos droits, mais non notre pouvoir
effectif d’action.
C’est à l’aune de ces deux modalités aléthiques et déontiques, que
l’on peut observer les faits et en mesurer l’étendue: elles mettent en
valeur les caractères et l’étendue de l’action. Ce sont des valeurs de
connaissance: elles permettent d’apprécier la réalité des faits par la
description qu’elles en donnent: la conscience promulgue le devoir.
Les valeurs ainsi avancées sont des valeurs d’expérience et de connaissance: c’est de ce qui est que la conscience tire quelque chose de
mieux qui doit être. Alors les valeurs catégoriques ont force de loi: ce
sont des préceptes. Dans les conflits de devoir, toute contradiction des
valeurs morales est impossible.
C’est toute la problématique des valeurs imposées par les lois qui
régissent les rapports nécessaires entre les faits.
4.2.2. Le principe de raison nécessaire et le principe complémentaire de finalité sont décrits par les modalités déterminatives
et volitives du «pouvoir» qui cernent de près la responsabilité morale,

r
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ou plus exactement, de la conscience morale: le devoir donne un droit
et supprime un pouvoir. C’est l’expression d’un pouvoir d’autodétermination, propre d’une volonté et d’une conscience qui agissent en pleine
connaissance de cause.
•• Les modalités déterminatives sont l’expression d’un /pouvoir-être/ en fonction /pouvoir-faire/ par rapport à un /devoir-être/:
{pe} ⇔ {pf / de}.
Le droit est un fait de conscience: il donne un pouvoir qui protège l’individu tout en lui imposant des devoirs ayant une finalité
morale: la recherche du bien dans un respect total de l’individu, aussi
bien le respect de soi que le respect d’autrui.
Le droit vise clairement l’expression de la responsabilité morale
par rapport à la conduite à tenir.
possible
pe

~p ~e
nécessaire

contingent
p ~e

~p e
impossible

Fig. 3 Déterminatives

Les valeurs des modalités déterminatives sont des valeurs extéroceptives et potentielles: elles désignent les devoirs qui incombent à
chaque individu pour agir dans le droit fil de la morale et être en règle
avec sa conscience. Elles dictent en permanence la conduite à tenir
pour être dans «le droit chemin».
Ces valeurs sont autant d’impératifs catégoriques que l’on ne peut
pas perdre de vue: moralement, on est responsable du seul acte que
l’on croit accomplir.
•• Les modalités volitives sont l’expression d’une volonté qui se
détermine en conscience et en parfaite connaissance de cause, dans la
stricte observation des préceptes moraux. C’est un /vouloir-faire/ par
rapport à un /pouvoir-faire/, {vf / pf}.
La volonté, c’est le pouvoir d’agir conformément aux lumières de
la raison. C’est le pouvoir d’autodétermination.
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~p f
impuissance

Fig. 4 Déontique

Les valeurs de la modalité volitive sont des valeurs intéroceptives
qui définissent l’autonomie de l’individu: le pouvoir d’autodétermination; la faculté de se gouverner soi-même. Il ne suffit pas d’observer
la loi morale de façon matérielle et passive pour que l’acte soit moral,
mais, au contraire, il faut l’appliquer de façon active, consciente et
voulue: il n’y a de moralement bon que l’acte voulu.
Les lois morales prescrivent à l’homme un type de conduite
auquel il doit se conformer librement: la loi morale ne contraint pas
mais requiert, avec l’obéissance effective, la libre adhésion du vouloir.
La volonté est la condition nécessaire, une condition sine qua
non, d’expression et de mesure de la responsabilité: on n’est moralement responsable que des actes voulus, acquis après mûre réflexion.
Ce sont des actes qui résultent d’une libre détermination: il n’y a de
moralement bon qu’un acte librement consenti.
4.2.3. Les modalités rhétoriques sont des modalités logiquement
normatives qui doivent respecter l’équilibre de la balance au moment
de la «délibération»: elles doivent nécessairement dégager la solution
catégorique des conflits de «devoir».
La solution ne peut nullement être une solution de compromis,
une solution conditionnelle qui serait le fruit de «devoirs», au pluriel,
mais une solution catégorique imposée, au contraire, par le seul impératif «du» devoir, au singulier: une obligation morale, positive et sans
alternative.
Les modalités aléthiques et déontiques prennent en charge les
valeurs morales des actes et des comportements: elles se prononcent
sur les faits.
Les modalités déterminatives et volitives prennent en charge les
valeurs morales de la responsabilité au regard de la conscience morale de l’individu: elles se prononcent sur la volonté et les intentions qui
précèdent et dictent l’acte.
La corrélation des deux séries de modalités détermine l’équilibre
de la balance en fonction de la norme: {1 + 2} ⇔ {3}.
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Si la rhétorique peut remplir la balance — {a + b} ⇔ {1 + 2} —,
alors la norme est observée, le prédicat est justifié et le jugement de
valeur est catégorique: {1 + 2} ⇔ {3}. [Voir les Techniques dialectiques]
Voilà comment la rhétorique peut définir la génétique du sujet
observé au regard de la loi normale. Il s’agit bien d’un rapport
d’appartenance qui définit la génétique réelle du sujet observé en fonction de la génétique idéale exprimée par le biais d’une liaison stochastique des éléments de compréhension ou de définition du sujet.
•• Les modalités du /devoir/ sont directement liées aux principes
de causalité et de raison suffisante: elles traitent la problématique
des situations conflictuelles faisant suite à la violation du droit et à la
transgression des valeurs morales.
Les modalités aléthiques du /devoir-être/ régissent les valeurs
extéroceptives des impératifs catégoriques de comportement et les
modalités déontiques du /devoir-faire/, les valeurs intéroceptives.
Elle traitent directement les rapports de causalité — de cause à
effet — concernant, au vu des conséquences, des actes ou des comportements répréhensifs, toujours contraires à la morale.
•• Les modalités du /pouvoir/ sont directement liées aux principes de finalité et de raison nécessaire: elles traitent la responsabilité
morale de la personne qui doit répondre de ses actes et de sa conduite,
au regard du droit et du devoir.
Les modalités déterminatives du /pouvoir-être/ régissent directement les valeurs extéroceptives en vertu du principe de finalité et les
modalités volitives du /pouvoir-faire/, les valeurs intéroceptives en
vertu du principe de raison nécessaire.
Elles traitent directement la responsabilité de l’individu qui doit
obéir aux impératifs de la morale et se soumettre aux injonctions particulières de la conscience pour se gouverner librement et en parfaite
connaissance de cause: «se bien conduire», c’est faire son devoir. C’est
la conscience qui détermine la responsabilité de l’individu.
Par valeurs extéroceptives, il faut entendre l’ensemble des valeurs
de connaissance que l’on a de l’objet lui-même en fonction de paramètres extérieurs à la conscience: ce sont les données médiates ou intermédiaires de la conscience. La référence, c’est celle de la norme extérieure nécessaire à l’identification de l’être: celle du /devoir-être/ pour
l’aléthique et du /pouvoir-être/ pour le déterminatif.
Elles mesurent l’écart réel entre ce qui est et ce qui doit être.

32

DIACRÍTICA

Par valeurs intéroceptives, il faut entendre l’ensemble des valeurs
de connaissance de l’objet que la conscience retire de la connaissance
immédiate qu’elle en a. Ce sont les données immédiates de la conscience qui se perçoit et s’identifie par rapport aux faits et aux actes
eux-mêmes avec les modalités déontiques du /devoir-faire/ et par
rapport à elle-même avec les modalités volitives du /pouvoir-faire/.
Elles mesurent l’écart entre le pouvoir réel de détermination de la
volonté par rapport à l’acte accompli et le pouvoir idéal d’autodétermination qui doit être celui de toute volonté qui agit en conscience
et en parfaite connaissance de cause.
Voilà pourquoi la logique doit nécessairement rétablir l’ordre
normal des modalités rhétoriques pour assurer l’équilibre de la balance: {1 + 2}, l’intention précède et détermine logiquement l’action,
même si, de toute évidence, le problème de l’intention ne se pose qu’à
partir de l’action ou des résultats.
5. L’art et la technique rhétoriques sont normatives
La rhétorique, c’est l’art et la technique de description de «l’âme
humaine» autant que des mœurs et des caractères.
La rhétorique traite du vraisemblable et non du vrai, mais du vraisemblable par rapport au vrai: de ce qui est douteux et non de ce qui
est évident, des problèmes de «l’âme» et non des contingences matérielles, des problèmes de violation du droit et non des faits, des questions morales et psychologiques et non physiques, des rapports sociaux
et non matériels.
Bref, la rhétorique traite des «problèmes de l’âme», suivant l’expression consacrée des Anciens, et notamment de Socrate.
Aristote consacre le Livre 2 de sa Rhétorique à l’examen des problèmes des passions, autant que des problèmes de «l’âme»: elles sont
les causes des changements qui font porter aux hommes des jugements
différents. Il insiste pour en faire, non une éthique des passions comme
dans l’Éthique à Nicomaque, mais une description différentielle qui
devient un répertoire logique des prémisses.
La description de chaque passion doit comprendre, dit-il en substance, trois parties:
1) l’indication des habitus, ou des dispositions durables, dans lesquelles on est porté à l’éprouver;
2) l’énumération des personnes envers lesquelles on la ressent
habituellement;
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et 3) le dénombrement des objets à propos desquels elle peut
être émue.
Il traite ainsi des différentes dispositions qui agissent sur l’esprit
des auditeurs 39, en jouant sur les oppositions et les couples des contraires pour en faire ressortir toutes les caractéristiques: la colère et le
calme (ou la douceur et la patience); l’amitié et la haine; la crainte et
la confiance; la honte et l’impudence; l’obligeance et la désobligeance;
la pitié et l’indignation; l’envie et le mépris.
Il accorde la primeur au traitement de la colère dans le chapitre 2,
dont nous rapportons ces quelques lignes, qui méritent une attention
particulière, elles nous aideront, sans doute, à mieux comprendre le
conte qui nous sert de support pédagogique:
«Admettons que la colère est le désir impulsif et pénible de la
vengeance notoire d’un dédain notoire en ce qui regarde notre personne ou celle des nôtres, ce dédain n’étant pas mérité.
Si c’est bien en cela que consiste la colère, il s’ensuit nécessairement d’abord que l’on se met toujours en colère contre un individu
déterminé, par exemple Cléon, et non pas contre l’homme en général;
ensuite que l’on a fait ou voulu faire contre nous-mêmes ou l’un des
nôtres une action déterminée; en troisième lieu, qu’à tout mouvement
de colère est consécutif un plaisir dû à l’espoir de se venger.
Il est, en effet, agréable de penser qu’on obtiendra ce qu’on
désire; or, nul ne désire les choses manifestement impossibles pour
soi (…). Aussi le poète (Homère, Iliade, XVIII, 109-110) a-t-il eu raison
de dire au sujet de l’emportement:
Il est beaucoup plus doux que le miel distillé goutte à goutte,
quand il croît dans des poitrines humaines.
Un certain plaisir lui est consécutif pour cette première raison, et
aussi parce qu’on vit sa vengeance en esprit: il se fait alors une représentation, qui cause du plaisir, tout comme celle des songes.
Puisque le dédain est une opinion en acte concernant une chose
paraissant ne mériter aucune attention (en effet, nous pensons que les
maux et les biens ainsi que les choses y tendant méritent une attention
sérieuse, tandis que nous tenons pour indigne d’intérêt ce dont la valeur
est nulle ou insignifiante), il y a trois sortes de dédain: le mépris, la
vexation, l’outrage.
(Mépris). Celui qui méprise dédaigne (car l’on méprise tout ce que
l’on croit sans valeur; or, ce qui n’a point de valeur inspire du dédain);
de même, il est manifeste que celui qui vexe méprise.

39 Pour Aristote, la rhétorique est avant tout l’art du prétoire. Mais l’art du
prétoire n’est-il pas lui aussi l’art du vraisemblable, du douteux et de la morale?
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(Vexation). La vexation est, en effet, un empêchement aux volontés d’autrui, non pour son avantage, mais pour faire pièce à cet autre.
Puis donc que celui qui vexe ne cherche pas son propre avantage, il
dédaigne; car il ne suppose évidemment pas ni que sa victime lui doive
nuire (car alors il la craindrait, au lieu de la dédaigner), ni qu’elle
lui puisse être d’aucune utilité appréciable (sinon, il chercherait à
être son ami).
(Outrage). De même, celui qui outrage dédaigne; car l’outrage
consiste en des actes ou des paroles pouvant faire éprouver de la honte
au patient, sans autre intérêt que ce résultat et pour le simple plaisir;
rendre la pareille n’est pas, en effet, outrager, mais se venger. La cause
du plaisir pour ceux qui outragent, c’est qu’ils croient, en faisant du
mal, mieux affirmer leur supériorité. Aussi les jeunes gens et les
riches sont-ils enclins à l’outrage; ils s’imaginent qu’en outrageant ils
se montrent supérieurs.
(Irrespect). Dans l’outrage rentre l’irrespect, et l’irrespectueux
dédaigne; car l’on n’a point de respect pour ce qui n’a aucune valeur ni
en bien ni en mal. Aussi Achille dit-il, quand il se met en colère:
IL M’A MANQUÉ DE RESPECT, CAR IL M’A PRIS ET GARDE ARBITRAIREMENT
MA PART DE CHEF DANS LE BUTIN.

et:
COMME

UN ÉMIGRÉ INDIGNE DE RESPECT;

c’est pour ces raisons qu’il se met en colère. On croit avoir droit aux respects de ses inférieurs en naissance, en pouvoir, en vertu, et, en général,
quand on a sur eux dans le même domaine une grande supériorité, par
exemple, en fait d’argent: supériorité du riche sur le pauvre; en fait
d’éloquence: de l’homme disert sur l’homme inapte à parler; supériorité de qui commande sur qui est commandé et de qui se croit digne de
commander sur qui n’est bon qu’à obéir. Aussi le poète a-t-il dit:
FIER

EST LE CŒUR DES ROIS NOURRISSONS DE

MAIS

IL GARDE LONGTEMPS RANCUNE.

ZEUS,

et:
Car l’on s’indigne à cause du sentiment de sa supériorité. On veut
encore avoir les respects de ceux dont on croit mériter les bons traitements; ce sont ceux à qui nous avons fait ou faisons du bien, ou nous,
ou un autre à cause de nous, ou l’un des nôtres, ou encore ceux à qui
nous voulons ou avons voulu être bienfaisants.
(Habitus favorables à la colère). Ces définitions font déjà voir en
quels habitus on se met en colère, contre quelles personnes et à quels
sujets. On se met en colère, quand on ressent de la peine: l’homme peiné
est contrarié dans un désir; si donc l’on fait obstacle à quelque désir,
directement, par exemple quand on empêche l’homme altéré de boire,
ou indirectement, l’effet est manifestement le même dans les deux cas.
Nous nous mettons encore en colère, contre tous ceux qui s’opposent à notre action, ou ne la secondent pas ou contrarient notre désir en

LA TECHNÊ RHETORIKÊ

35

quelque autre façon. Si donc l’on est malade, pauvre, (en guerre), amoureux, altéré, en général possédé d’un désir qu’on ne réussit pas à satisfaire, l’on est irascible et prompt à s’emporter, surtout contre ceux qui
se désintéressent de notre situation; par exemple, quand on est malade,
contre ceux qui dédaignent cette maladie; pauvre, cette pauvreté; quand
on fait la guerre, cette guerre; quand on est amoureux, cet amour; et
ainsi du reste, (et, en dehors de ce cas, contre ceux qui sont indifférents
à tout autre de nos désirs). Car, en chaque individu, le chemin a été
frayé à la colère par la passion existante.
L’on ressent encore la colère, quand on s’attendait au contraire de
ce qui arrive; car ce qui était très inattendu cause plus de peine, comme
aussi plus de plaisir, quand vient à se réaliser ce qu’on désire.
On voit clairement par là en quelles saisons, quelles périodes,
quelles dispositions, quels âges l’on est facilement porté à la colère,
et aussi en quels lieux et en quels moments; et plus l’on est dans ces
conditions, plus facilement on est ému.
C’est donc dans ces dispositions qu’on est aisément porté à la
colère. On l’éprouve:
— Contre ceux qui rient de nous, nous tournent en ridicule,
nous raillent; car ils nous outragent.
— Contre ceux qui nous causent tous les préjudices, qui sont des
indices d’outrage. Or telles sont nécessairement les actions qui n’ont
pour but ni une revanche ni l’intérêt; car alors il semble qu’elles aient
pour cause le désir d’outrager.
— Contre ceux qui décrient et méprisent ce que nous prenons
le plus à cœur; quelqu’un se pique-t-il, par exemple, de philosophie, il
s’irrite si on parle contre elle; de beauté, si l’on en médit, et ainsi du
reste. Dans ces cas-là, notre colère est bien plus vive, si nous soupçonnons que nous ne possédons pas du tout ces avantages, ou seulement
à un faible degré, ou si l’on ne croit pas que nous les possédions;
croit-on, en effet, avoir grande supériorité en l’objet de raillerie, celle-ci
nous laisse froids.
— Contre ceux qui nous accordent d’habitude respect et déférence, si par la suite leurs procédés à notre égard ne sont plus les mêmes;
car alors on croit être méprisés d’eux; sinon ils nous traiteraient comme
par le passé.
— Contre ceux qui ne paient pas nos bienfaits de retour et ne
nous rendent pas exactement la pareille; et contre ceux qui agissent à
l’encontre de nos intérêts, s’ils nous sont inférieurs.
— Contre ceux qui ne jouissent d’aucune considération: nous
témoignent-ils quelque dédain, notre colère est plus vive; car, selon
notre hypothèse, la colère est émue par le dédain de qui n’a pas le droit
de dédaigner; or, ces inférieurs n’ont pas ce droit.
— Contre nos amis, s’ils ne parlent et n’agissent pas bien à notre
endroit, et encore plus s’ils parlent et agissent mal envers nous; s’ils
ne s’aperçoivent pas de nos besoins; ainsi le Plexippos d’Antiphon
(tragédie de Méléagre, 1399 b 27) s’irritait contre Méléagre; ne point
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s’en apercevoir est, en effet, un indice de dédain; ce qui nous soucie
ne nous échappe pas.
— Contre ceux qui ne se soucient pas de la peine qu’ils nous causent: raison pour laquelle l’on se met en colère contre les porteurs de
mauvaises nouvelles.
— Contre ceux que laissent indifférents le récit ou le spectacle de
nos faiblesses; car ils sont pareils à des indifférents ou à des ennemis;
l’amitié, en effet, partage la peine des amis, et le spectacle de leurs
propres défauts peine tous les hommes.
En outre, contre ceux qui nous dédaignent devant cinq sortes de
personnes: celles dont nous sommes les rivaux, que nous admirons,
dont nous voulons être admirés, qui nous inspirent du respect, à qui
nous en inspirons; si l’on nous dédaigne en leur présence, notre colère
est plus grande.
— Contre ceux qui dédaignent des personnes, qu’il nous serait
honteux de ne pas secourir, par exemple, parents, enfants, subordonnés.
— Contre ceux qui ne nous témoignent pas de reconnaissance;
car alors leur dédain est à l’encontre de ce qu’ils nous doivent.
— Contre ceux qui opposent l’ironie à nos préoccupations
sérieuses, l’ironie ayant quelque chose de méprisant.
— Contre ceux qui, bienfaisants pour les autres ne le sont pas
pour nous; car il y a du mépris à nous juger indignes de ce qu’on
fait pour tous.
— L’oubli peut aussi provoquer la colère, ne fût-ce, par exemple,
que l’oubli des noms, chose insignifiante pourtant; car l’oubli semble
aussi indice de dédain; il a, en effet, pour cause l’insouciance, laquelle
est une forme de dédain.
(Emploi de ces prémisses.) Nous avons traité à la fois des personnes contre lesquelles s’émeut la colère, des dispositions où on la ressent,
des objets qui l’excitent. Il est évident que l’orateur doit, par le moyen
du discours, mettre ses auditeurs dans la disposition favorable à la colère, représenter ses adversaires comme coupables de paroles ou d’actes
propres à l’exciter, et comme ayant l’un des caractères qui peuvent
l’émouvoir.» 40

C’est ainsi qu’Aristote traite dans les chapitres suivants des autres
traits de caractère et des dispositions à adopter pour porter un
jugement efficace: car c’est d’efficacité qu’il s’agit. Ainsi parle-t-il du
calme (cap 3), de l’amitié et de la haine (cap. 4), de la crainte et de la
confiance (cap. 5), de la honte et de l’impudence (cap. 6), de l’obligeance (cap. 7), de la pitié (cap. 8), de l’indignation (cap. 9), de l’envie
(cap. 10), de l’émulation et du mépris (cap. 11).

40 Voir Aristote — Rhétorique. Paris: Les Belles Lettres, 1967, traduction de
Médéric Dufour.
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Enfin il aborde les caractères: la jeunesse, la vieillesse, la maturité; les caractères dus à la fortune: de la noblesse, de la richesse, du
pouvoir et de la chance.
Il termine son exposé par les lieux communs aux trois genres du
discours: possibilité et impossibilité. Des preuves communes aux trois
genres: de l’exemple, des maximes, des lieux de l’enthymème, considérations qui reprennent bon nombre des celles déjà exposées dans les
Topiques.
Mais Aristote ne fait là que reprendre des idées chères aux
Anciens, à Socrate ou à Platon, qui énonçait, dans son Phèdre, 271 a-b,
(où il traite de la beauté) les trois principes qui doivent régler l’efficacité de la rhétorique:
1. «peindre l’âme avec une entière exactitude»
2. montrer le caractère et le comportement de l’individu
3. et traiter les cas en fonction des causes.
«(…) on ne se soucie que du persuasif, dit-il. Or, le persuasif, c’est le
vraisemblable; à lui devra s’attacher celui qui voudra parler avec art.
Car il y a des cas où les actes ne doivent pas même être racontés,
s’il arrive que dans leur accomplissement ces actes aient été sans
vraisemblance; mais c’est aux actes vraisemblables qu’on fera place, tant
dans l’accusation que dans la défense.. Bien plus, en tout discours,
c’est justement le vraisemblable qu’il faut poursuivre, et donner largement au vrai son congé. Le vraisemblable en effet, quand il règne d’un
bout à l’autre du discours, lui procure la plénitude de l’art.» [Platon
in Phèdre, 272 e-273 a]

La matière première de la rhétorique, c’est tout ce qui est douteux, problématique et vraisemblable dans l’individu, tout ce qui
touche à «l’âme humaine»: les mœurs et les passions, les deux piliers
traditionnels de la rhétorique 41.
Voilà donc clairement défini le champ d’application de la rhétorique: le champ de «la comédie humaine», le champ du vraisemblable

41 Voir, par exemple, A. Pellissier — Principes de Rhétorique française. Paris:
Hachette, 1889, p. 44: «Les passions sont, pour l’écrivain comme pour le philosophe, ces
mouvements vifs et puissants qui emportent l’âme vers un objet ou qui l’en détournent.
Ce sont des sentiments de douleur ou de plaisir qui apportent un tel changement dans
l’esprit qu’il se transfigure suivant la direction dans laquelle ils l’entraînent, et que sur les
mêmes objets son jugement n’est plus le même.»
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qui est le reflet d’une vie complexe et changeante, faite de contradictions, de controverses et de conflits. C’est le champ des spéculations,
des opinions et des probabilités trompeuses, parées des meilleures
intentions, de vaines apparences, quand ce n’est que leurre, supercherie, tromperie, illusion, vanités 42.
Le vraisemblable est pure illusion, vaine apparence. C’est tout
le contraire du vrai et de la vérité qui est une, unique, évidente et
sincère, ne souffrant ni discussion ni remise en question.
Le vraisemblable est contraire à la morale: il est immoral ou amoral. Le moral est vrai: c’est la morale du bien qui caractérise la fin vers
laquelle tend tout être, conformément aux exigences de la raison.
L’immoral, ou pis encore l’amoral, c’est au contraire la morale du mal
qui contrarie ou contredit les exigences de la morale et de la raison:
le plaisir n’y est plus un moyen mais une fin.
Le vraisemblable, c’est la peinture, généralement mauvaise, des
mœurs, des habitudes, des caractères ou des tempéraments qui, à
des degrés divers, transgressent les normes morales. La volonté y est
réduite, restreinte, gênée, étouffée, inhibée ou annihilée. C’est affaire
de simples routines, de manies, de travers, de mauvaises habitudes, de
mauvais penchants, de défauts ou de vices. C’est tout le contraire des
vertus qui suscitent admiration ou envie. L’homme en perd la raison:
il ne se gouverne plus; il est en proie aux tentations, aux attraits, aux
impulsions; il manque de lucidité.
Le vraisemblable est source de conflits et matière de prédilection
pour la rhétorique. C’est un vrai «casse-tête» où l’esprit se perd comme
dans un obscur labyrinthe où il aurait perdu le fil d’Ariane.
6. L’Application à notre conte doit nous permettre de cerner la
réalité de plus près.
Pour répondre aux questions fondamentales de la morale, la
rhétorique doit définir la responsabilité du protagoniste par rapport

42 On pourrait se reporter avec grand intérêt aux Caractères de La Bruyère ou à
ceux de Théophraste, son prédécesseur et inspirateur. On y découvrirait, peut-être, à quel
point le monde est «vanité», mais plus sûrement encore la place importante réservée à
«l’intention» qui se perd dans le «vraisemblable» du comportement. Tout comme
Aristote qui reprend dans sa Rhétorique bien des traits de caractère déjà exploités
dans son Éthique à Nicomaque, Théophraste portait, dans son opuscule, à trente les
caractères qui formaient déjà la matière de sa Comédie humaine, titre évocateur moult
fois repris par la suite.

39

LA TECHNÊ RHETORIKÊ

au crime, puisqu’il y a un cadavre, et par rapport au vol qu’on ne peut
pas constater.
Qui, mieux que l’intéressé lui-même, peut répondre de ses actes?
C’est bien ce que le sous-titre met en avant: confession d’un assassin.
Mais notre protagoniste n’est nullement un assassin: ce sont les
circonstances qui l’on poussé au crime. Le mobile du crime est tout
simplement le vol. C’est cette «identité» de voleur qu’il revendique.
C’est ce qu’il est en réalité, et il va le prouver.
La rhétorique doit peser les arguments qui qualifient le protagoniste simultanément d’assassin et de voleur.
•• Première mesure: celle d’assassin.
C’est une mesure extérieure, émanant d’une tierce personne, en
l’occurrence le bagagiste: elle est à la fois partielle et partiale. Elle est
nécessairement incomplète: elle ne peut prendre en compte que les
faits dûment constatés. Elle ne peut en aucun cas répondre directement et catégoriquement des intentions et de la volonté de l’auteur
du crime. Elle ne peut objectivement jeter sur la balance que le seul
élément physique du cadavre, la partie visible du crime.
Et donc, à mesure incomplète, formule anormale: — {ø + 2} < {1 + 2}.
Autrement dit: /ø/ + /cadavre/ est différent de /intention/ + /action/,
et donc différent de /crime établi/, sachant que dans l’acte accompli,
c’est l’intention qui compte.
L’attribut d’assassin est donc à rejeter catégoriquement.
•• Deuxième mesure: celle de voleur.
C’est une mesure intérieure, exclusivement intérieure, «la confession de l’auteur du crime». Mais, hélas! de vol, il n’y en a pas, du moins
matériellement constaté. C’est tout le paradoxe de cette histoire qui
fait du vol le mobile du crime: paradoxe qui provoque la surprise du
bagagiste (et du lecteur), en quête d’explication. La structure est vide,
de prime abord: {ø + ø} {1 + 2}; il n’y a, aux yeux du bagagiste, ni
intention ni vol.
Voilà le protagoniste dans l’obligation de prouver ses intentions
et de montrer que ce sont les circonstances qui l’on poussé à voler
la bourse de la vieille dame, parce qu’il est voleur dans l’âme: il a déjà
volé par deux fois. Et comme dit le proverbe, jamais deux sans trois.
Et qui vole un œuf, vole un bœuf. D’ailleurs, sa mère, l’innocente
victime, le sait bien: elle se méfie de son fils; elle va tout faire pour
empêcher «ce» vol.

≠
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Ce sont les propos outrageants et le comportement mesquin de la
vieille dame qui ont provoqué le jeune homme, réveillé en lui les vieux
démons de la tentation.
Alors le protagoniste va jeter sur la balance les éléments de poids:
la mesure sera bonne. Il a non seulement eu l’intention de voler,
mais il a tout fait pour voler: un crime matériel. Le crime «de sang»
est fortuit: il est la conséquence involontaire du «crime matériel».
La structure est finalement remplie: {1 + ø} = {1 + 2}: seule, présentement, l’intention compte: il s’agit de prouver qu’il est voleur.
L’attribut de voleur, c’est bien celui qui sied à notre protagoniste: il reflète exactement la nature de son caractère et de son comportement.
Voilà comment, d’entrée de jeu, dès l’incipit, les intentions visent
clairement la finalité des actions, suivant l’étymologie même du terme
qui désigne le but de l’action, «ce pour quoi on agit»: c’est une tension
dans une direction déterminée.
Lorsque les intentions sont saines, elles répondent à des fins
morales: le but en est le bien de l’individu, qui agit en conscience et
en liberté, dans le respect des obligations morales.
Lorsque les intentions sont intéressées, les moyens sont détournés
en fins personnelles, limitées, subalternes, amorales ou immorales.
Alors l’individu succombe aux tentations: il est en proie à des passions;
sa volonté est aveuglée; sa conscience est étouffée; ses actes ne sont pas
mesurés. Bref: il ne se gouverne plus.
C’est dans cette deuxième catégorie d’intentions que le conte
nous plonge:
Dans la partie 3, tout se déroule normalement, ou presque.
Dans la partie 4, ce sont les faits contraires aux obligations morales qui provoquent chez notre protagoniste une réaction anormale: le
vif désir de vengeance est immédiatement assorti d’une soif insurmontable de voler la bourse de la «vieille garce».
Dans la partie 5, on suit l’évolution psychologique de notre personnage qui, d’intention en tentation, et d’obsession en possession, fait
des châteaux en Espagne. Dans un rêve fou, il se voit déjà en train de
mener la belle vie avec l’argent de la vieille dame: les moyens deviennent une fin chimérique.
Dans la partie 6, c’est la marche vers la bourse, une marche à pas
forcé, qui fait du vol le mobile (stricto sensu) du crime.
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Dans la partie 7, c’est la catastrophe. Dans une crise de frénésie,
notre personnage qui ne maîtrise plus rien, étrangle sauvagement sa
mère. Lorsqu’il reprend ses esprits et retrouve sa lucidité, c’est trop
tard: sa mère est morte.
Dans la partie 8, il prend conscience de son erreur: ses plans
étaient totalement erronés.
Telle est la trajectoire des intentions de notre protagoniste qui
décrivent comment il a étranglé sa mère en succombant à la tentation
du vol de la bourse.
6.1. Les faits — d’où provient la problématique des conflits de
valeurs — sont exposés dans les parties 3 et 4: c’est la violation des
règles de l’hospitalité par la vieille dame, qui, en outre, ne tient pas
ses promesses.
Dans la partie 3, tout se déroule normalement, ou à peu près.
Les voyageurs sont normalement accueillis: une vieille dame escortée
de son laquais. Mais déjà notre protagoniste est intrigué par la prestance de cette hôte dont il jauge la richesse auprès du bagagiste.
Mais ce n’est qu’à la fin du repas, dans la partie 4, que tout se gâte.
Au moment de régler sa note, la vieille dame veut donner à l’hôte, qui
l’avait aimablement reçue, une large aumône pour remplacer son
haillon de jupe. Mais ces paroles vaines ne sont qu’injures, car, au
moment de payer, la «vieille garce» va chercher au fond de sa bourse,
une bourse pleine à craquer, la plus petite pièce qui s’y trouvait. Et c’est
alors que, pour comble de malheur, sa bourse tombe et que la fortune
s’étale par terre, sous les yeux médusés de nos pauvres gens:
— as cédulas espalharam-se no chão, uma infinidade, um despropósito, um despotismo.

C’était plus qu’il n’en fallait pour provoquer notre protagoniste.
Trois mots pour décrire une situation conflictuelle: «une somme
énorme, des propos extravagants, une attitude écrasante».
Trois mots pour résumer la vision et les sentiments de notre
protagoniste: il a devant lui une bourse pleine à craquer et une «vieille
garce», «riche comme la peste», qui tient des propos méprisants et
provoquants.
Il est ulcéré par le comportement de la vieille dame qui non
seulement viole les règles de l’hospitalité en ne payant pas son dû, mais
encore ne tient pas les promesses faites, qui n’engageaient qu’elle.
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Il n’en fallait pas davantage pour réveiller les vieux démons qui
poussent le jeune homme à voler la bourse de cette vieille dame, indélicate, insolente et cynique, aux intentions perfides 43.
Notre protagoniste ne pouvait pas dissimuler ses intentions:
médusé, il fixait cet argent avec «des yeux aussi exorbités que ceux
d’un crapaud»: l’animal prenait le pas sur l’homme.
Les intentions du jeune homme sont claires: sa mère avait tout
compris, tout deviné, elle qui savait de quoi son fils était capable: elle
le fustige du regard et fait tout pour prévenir et éviter le vol.
Voilà comment on retrouve dans les faits la problématique des
conflits de valeurs, que l’on peut analyser à la lumière des principes
de raison suffisante et de causalité mises en place par le récit.
Les modalités aléthique et déontique permettent de scruter les
faits et de mesurer les obligations morales des trois personnages en
présence:
— les obligations de la vieille dame qui devait régler ses dettes,
pour le moins, et remplir ses promesses, dès lors qu’elle s’était
engagée. Mais ses intentions n’étaient pas à la hauteur de ces
paroles.
— les obligations du jeune homme qui devait respecter les hôtes,
ne pas convoiter leurs biens et encore moins porter atteinte à
leur personne.
— les obligations de la mère qui étaient d’honorer ses hôtes et de
«maîtriser» son fils.
Trois personnages aux caractères et aux comportements différents:
— la mère, un exemple de bonté et de droiture;
— la vieille dame, une «vieille garce», qui se dit généreuse, mais
qui ne cherche, en réalité, qu’à profiter de pauvres gens;
— le fils, un jeune homme sournois et impulsif, doublé d’un
voleur incorrigible et impénitent.
La situation conflictuelle mise en place, il ne reste plus qu’à
suivre le cheminement du voleur, qui, «mobile du crime» obligeant,
devient à la fin assassin, per accidens.

43 Cette dame était une femme de fière allure, blanche comme une colombe à
l’extérieur, à l’image de sa coiffure légère comme une pelote de coton — como pasta de
algodão —, mais recelant à l’intérieur une âme noire et perfide, aussi «sèche» que son
physique.
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6.2. Les intentions 44 du protagoniste sont rassemblées, ordonnées et coordonnées dans la partie 5: voler l’argent de la vieille dame
et «vive la liberté!», «à moi la belle vie!», se disait-il.
Les intentions sont faites de tentations, d’obsessions, de rêves
fous, de démarches incohérentes et d’impulsions frénétiques qui
conduisent au pire.
Les intentions vont droit au but: voler l’argent pour une vie
meilleure, une vie de bonheur.
L’argent n’est qu’un moyen entre un désir et une réalisation de
bonheur: il permet de transgresser le temps et de brûler les étapes.
C’est une autre définition de «moyen» pris pour «fin», en tant que
brusque changement de vie, sans étape intermédiaire.
Mais ce rêve est impossible: à la croisée des chemins notre
homme perd le nord; il bascule inconsciemment dans le crime de sang:
l’enfer est pavé de bonnes intentions.
Avec le réveil de vieux démons, c’est toute la responsabilité du
crime qui se pose: le vol devient le mobile du crime.
C’est le vol, en effet, qui motive et qui pousse (au sens étymologique du terme «mobile») notre voleur dans ses derniers retranchements. Il va tout faire (mouvement est un autre sens de «mobile»)
pour saisir les occasions (moment est un troisième sens de «mobile»)
«de rafler la mise».
La tentation et le réveil des vieux démons sont assortis du rêve fou
et de l’inhibition ou de l’aliénation caractéristiques des états seconds
de l’individu qui a perdu toute lucidité, tout sens des réalités et toute
raison de «se gouverner»:
— Mas, daquele momento em diante, não governei mais a cabeça.

L’intention n’est pas un simple projet, ni même une décision arrêtée, mais une obsession: tout est planifié dans sa tête.

44 Les principes de raison suffisante et de causalité scrutent les faits par le biais
des modalités aléthiques et déontiques et les principes de raison nécessaire et de finalité cernent les intentions par le biais des modalités déterminatives et volitives. Les faits
sont directement observés parce qu’ils sont directement observables, tandis que les
intentions sont dévoilées après coup. D’un point de vue logique, on remonte des faits aux
causes, des actions aux intentions, des données du sensible et du visible retenues par le
{2} aux données de l’intelligible et de l’invisible exprimées par le {1}: c’est la démarche du
texte. Mais, du point de vue analytique, les éléments sont associés et rétablis dans
l’ordre logique: {1 + 2}. Alors l’intention, suivant l’étymologie du terme, est parfaitement
orientée vers la fin: elle détermine la responsabilité de l’acte et engage la sanction.
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— E a verrumar-me o miolo, a remexer-me cá dentro aquela ideia…
aquele dinheiro… aquela bolsa… (…) já eu estava com tudo riscado
na cabeça.

Il se voyait déjà dans un monde de rêve, «faisant des châteaux en
Espagne»:
— Quando todos estivessem dormindo, eu ia ao quarto da velha e tirava-lhe a bolsa. Depois caía no mundo, pois com aquele dinheiro eu
podia viver onde quisesse.

D’obsession en possession, le rêve est fou: l’image de la bourse
finit par obnubiler l’esprit de notre protagoniste, qui a perdu tout sens
des réalités physiques et morales.
Momentanément nous nous contenterons de souligner la fonction de l’imparfait dans l’expression du rêve vécu par avance.
Alors le voleur «se met en marche» (marcher est encore un sens
de «mobile»), dans la partie 6: c’est toute la fonction des prétérits que
de montrer notre protagoniste en marche vers la bourse. Au fur et à
mesure qu’il avance, il s’enfonce dans la nuit des ténèbres et dans la
nuit de la conscience 45: il s’avance dans la maison, vers la chambre
d’hôtes, jusqu’au pied du lit.
Arrivé au pied de sa victime, dans la partie 7, on le voit, tel un
animal, accroupi, en train de tâter sous le lit pour tenter de localiser
(tentare est un fréquentatif de «tentation»: tâter pour éprouver, et
ensuite faire un attentat pour s’approprier) la «maudite» bourse:
— Acocorei-me debaixo da rede e catei, catei…

La distinction de l’objet et du sujet — de la bourse et du voleur —
, nécessaire à la connaissance des faits, contraste avec le manque de
lucidité du protagoniste qui avance dans la nuit de la conscience, poussé par une volonté aveuglée. (Il est accroupi, à l’horizontale, comme
l’animal).
Mais cette distinction s’adresse directement au «juge», qu’est le
bagagiste pris à partie, et, indirectement, au lecteur qui doit sanctionner l’individu en fonction de sa responsabilité. C’est la seule façon de
décrypter correctement le message.
Comme cette distinction est d’actualité, le récit est au présent: on
accompagne le protagoniste, on le voit, on l’entend, on le suit jusqu’au
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Les ténèbres faisant partie de la symbolique du récit et du discours.
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moment où, pris de panique, il étrangle sauvagement sa victime, en
proie à une crise de frénésie.
Lorsque le bagagiste ouvre la porte, la lumière artificielle de la
chandelle donne en plein sur lui et sur le cadavre, le ramenant à la
lucidité et à la triste réalité des faits. Trop tard, le crime est consommé.
Cependant, le cadavre n’est pas celui de la victime qui aurait dû être là,
mais celui de sa mère, une femme d’une droiture exemplaire, qui
aurait voulu éviter le pire et qui meurt victime de son devoir.
6.3. La sanction. C’est ainsi que la responsabilité de notre protagoniste est clairement établie: il a agi sous l’emprise de la tentation,
poussé par les vieux démons, dans un accès de frénésie. Il n’était plus
maître de ses actions. Il avait perdu toute lucidité: «il ne se gouvernait
plus du tout», il avait perdu la raison, il avait perdu le nord. Ce n’était
plus qu’un animal. C’était un bateau ivre, «un navire sans pilote»
ou «un char sans cocher» 46.
C’est tout ce qu’on peut mesurer à la lumière des modalités
déterminatives et volitives qui décrivent parfaitement les qualités
intrinsèques des intentions qui habitaient notre protagoniste: il avait
perdu tout pouvoir d’autodétermination dès l’instant qu’il était habité
par les démons qui le poussaient à voler.
C’est à la lumière de ces mêmes modalités que l’on mesure les
intentions et les responsabilités des autres personnages: les intentions
saines de la mère qui est une femme de droiture, et celles de la vieille
dame perfide, qui veut tromper son monde.
6.4. Alors le jugement de valeur est catégorique: voleur est
son nom.
Le jugement est une analyse des faits entre deux synthèses: une
synthèse hypothétique et virtuelle dans le titre et une synthèse catégorique et définitive en conclusion.
Mais, dans notre conte, la conclusion est dans le titre: voleur est
virtuel en titre, mais réel en conclusion. La transformation s’est opérée.
Voleur est un attribut catégoriel «indéfini» au départ et catégorique à l’arrivée.
C’est un des paradoxes de ce chef-d’œuvre d’écriture.

46 Par allusion à Platon dans Phèdre, ou dans le Théétète: «l’âme est dans son corps
comme le pilote dans son navire», reprenant la métaphore du cocher exploitée dans les
textes anciens ou dans la Bhagavad-Gîtâ.
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De par sa position et à lui seul, ce seul mot résume toute la
technique d’écriture, et, au-delà, la structure du raisonnement déductif — que l’on dit «cyclique» — qui est à l’image de la dynamique du
conte, dessinée par le comportement renversant du protagoniste.
À comportement renversant, image renversée: les bonnes intentions du départ sont de mauvaises intentions, et pour cause, à l’arrivée.
C’est la leçon qu’il faut en retirer.
Technique, structure et dynamique sont au service de l’exemplum
qui fait du conte un récit moral où les proverbes et les aphorismes
tiennent une place de choix.
La dynamique, la structure et la technique du conte relèvent
d’une écriture cyclique qui est à l’image du raisonnement déductif,
dont la finalité est d’imposer une leçon de morale qu’il convient de
ressasser: le début envoie à la fin et la fin renvoie au début, le tout dans
un mouvement perpétuel, un mouvement sans fin.
début
positif
valorisé
fictif

anormal

1

normal

2

fin
négatif
dévalorisé
réel

L’esthétique est au service d’une éthique que l’on peut également
résumer en quelques proverbes — à chacun le sien, tout le monde en a
un et tout le monde y tient — :
1) il ne faut pas juger les gens sur l’apparence, proverbe général qui
se rapporte au jugement hâtif du bagagiste et sans doute du lecteur 47.

47 Il ne faut pas perdre de vue les structures mises en place par les prémisses dans
l’incipit: le jugement erroné est l’affaire de l’interlocuteur TU, incarné dans le conte
par le bagagiste, mais désignant en réalité le lecteur, auquel s’adresse en définitive le
discours. En revanche, le jugement vrai est l’affaire du protagoniste JE, le seul à détenir
la vérité et à pouvoir remplir intégralement la formule jetée sur la balance: {1 + 2},
/intention/ + /action/, pouvant déterminer la responsabilité des actes.
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2) jamais deux sans trois; qui vole un œuf vole un bœuf; «quem
rouba um tostão rouba um milhão»; bien mal acquis ne profite jamais:
pour habiller le comportement du protagoniste qui n’a pas retenu
les leçons du passé.
3) il ne faut pas tenter le diable; l’enfer est pavé de bonnes intentions; tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse: pour dénoncer le
comportement grossier de cette vieille dame plus indélicate que riche,
aux apparences trompeuses, qui l’a échappée belle cette fois-ci.
4) les bonnes œuvres ne sont pas toujours bien récompensées:
pour définir le comportement de la mère.
Ce sont toutes ces leçons que le lecteur est invité à ressasser en
suivant le rythme endiablé du conte.
C’est tout l’art de porter un jugement mesuré: l’occasion fait le larron certes, mais de là à basculer dans le crime et dans l’horreur, il y a
des limites à ne pas franchir; il y a matière à réflexion.
Castigat ridendo mores, c’était le principe de la comédie, principe
qui est devenu celui du conte, de la peinture des «caractères» de «la
comédie humaine», qui peut prêter à rire lorsqu’elle se cantonne
dans la fiction, mais qui devient tragique lorsque la réalité dépasse
la fiction.
Ainsi compris, le conte est à lui seul une dialectique: un art et une
esthétique au service d’une éthique. Conte dérive de computare, terme
qui signifie tout à la fois «conter» et «compter». Le conte est une
affaire de «comptes» et de «décomptes»: c’est un art et un artifice de
discussion entre deux interlocuteurs réellement présents qui, par le
truchement du texte, vont confronter artificiellement leurs points
de vue et tomber nécessairement d’accord à la fin.
La finalité du conte, c’est de moraliser et de distraire; de véhiculer, sous forme de leçon, un art «pur» et «purificateur». Suivant le principe même de la mimésis, c’est un art qui sert à «apurer» ou à purifier
les fondements culturels des sociétés et des individus, conformément
aux valeurs de l’étymon putus ou putativus que l’on retrouve dans computare et qui signifie tout à la fois conter et compter, et/ou du purus qui
signifie pur et propre, comme on purifie par le feu ou par le dialogue.
Si les canons qui règlent la genèse et la trame du conte Ladrão
nous apparaissent avec une grande limpidité, il faut bien reconnaître
qu’à ce compte-là n’est certainement pas conteur qui veut.
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* * *
7. Rhétorique et sémantique
Rhétorique et sémantique sont étroitement corrélées pour former
le discours, qui s’articule autour de deux pôles fondamentaux: le premier engendré par le polyptote du verbe TENIR — tenir la bourse,
intentions, tentations et tentatives… —, le second par la sémantique
des passions, descriptive des troubles obsessionnels du protagoniste
d’abord, mais aussi de la mère et surtout de la vieille dame. Cette
corrélation est mise en évidence par la technê rhetorikê, comme le
disait Aristote.
7.1. La circularité de la pensée et la tautologie du raisonnement
sont à l’image de la rhétorique redondante engendrée par le polyptote
du verbe TENIR: intention, tentation, contentieux, prétentieux et prétention; tenter et intenter; contenter et mécontenter; content et mécontent; tension, contention et rétention; tentative et attentat; tancer et
toiser; tâter et tentacules; attendre, entendre; tenir et soutenir; retenir
et obtenir; maintenir et s’abstenir; maintenant et séance tenante; tenace,
ténèbres et ténébreux…
Et si l’histoire qu’on pourrait retenir est aussi redondante qu’on
le prétend, ne vaut-il pas mieux tenir que courir… et contenir les prétendus malentendus des contentieux entretenus? Attendu qu’il faut
retenir l’attention sur les tensions et les intentions retenues et maintenues… sur les tentatives et les contentions… sur les attentes et les
attentats… ne vaut-il pas mieux s’abstenir de tancer en attendant de
toiser? Il faut attendre et entendre pour obtenir et retenir: un tiens vaut
mieux que deux tu l’auras. Si le retenu est intenable et le contenu
insoutenable, compte tenu de ce qu’on a vu et entendu, mais aussi de
ce qu’il a tenté de tâter (avec ses tentacules) pour tenter de voler ce
qui l’a tant tenté, on ne peut pas retenir et maintenir pour pertinent
ce qu’on a prétendument retenu et maintenu, comme on l’a prétendu. Mais si ce qu’on retient est à l’image du contenu, alors le pari
est tenu et la leçon retenue. L’affaire est dans le sac: on l’a vidé en un
tour de main.
7.2 La sémantique des passions concerne essentiellement les
troubles obsessionnels du protagoniste brutalement réveillés par le
comportement scandaleusement mesquin de la vieille dame qui venait
de bafouer les règles les plus élémentaires de l’hospitalité et du savoir-
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vivre. La sémantique — dans une perspective fondamentalement
dynamique — est portée par des termes qui en décrivent, dans un rythme d’enfer, les aspects positifs et négatifs, actifs et passifs, cohérents et
incohérents: passions (au pluriel), intention, obsession, possession;
trouble, crise, frénésie; inhibition, excitation, aliénation; rêves
fous; conscience et inconscience.
Tout est dans le sac, que diable!
Les passions concernent les troubles pathologiques des personnages:
— la cleptomanie, chez le protagoniste, est due à ses manies et à
son tempérament impulsif et entretenue par les conditions
naturelles de pauvreté et de privation;
— l’avarice de la vieille dame est classique certes, mais elle se
camoufle derrière de belles paroles dites avec une arrogance
sans pareille;
— la phobie du vol chez la mère, instinctivement effrayée par la
surexcitation du fils qui, pour se venger des offenses de la
vielle dame, regarde avidement le sac qui, par mesquinerie,
s’est vidé devant lui.
L’enfer est pavé de bonnes intentions, c’est ce que pourrait se
dire la mère, si elle était toujours en vie, mais hélas! elle a payé pour
les autres…
Intentions, obsessions et possession «du démon» ne forment qu’un
tout, à la fois actif et passif, positif et négatif, toujours prenant et
toujours dynamique, allant jusqu’à l’anéantissement de toute volonté
et de tout contrôle. Tant et si bien qu’à la fin notre protagoniste «ne se
gouverne plus»: il a perdu le nord; il perdu le sens de réalités; il
est emporté dans une crise de frénésie par une excitation sans borne.
Il fait les rêves les plus fous, il se voit riche: il fait des châteaux
en Espagne… Il est inhibé; il est aliéné; il est devenu fou à lier: il a
perdu la raison.
Bref, tout est dans le sac. Que chacun vide le sien.
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* * *
Annexe

1. LADRÃO
(Confissão de um assassino)
2. A minha intenção não era matar. Eu queria apenas furtar a bolsa de
dinheiro que a velha trazia.
Foi o diabo quem se meteu no meio. Veja lá se não foi o diabo. 3. Ia
começando a escurecer quando ouvi, no terreiro, o latido dos cachorros e um
trote de cavalos. Corri à porta. Era uma velha montada numa égua, seguida do
bagageiro, um pardavasco de cara amarrada, que trazia no cinto um par de
pistolas deste tamanho...
A nossa casa ficava mesmo à beirinha da estrada. Quem ali chegasse à
boca da noite tinha que dormir, para só seguir viagem quando viessem rompendo as barras do dia. Numa distância de cinco léguas para diante não havia
mais pousos, somente a mata escura que o luar não alumiava, morros e socavões que metiam medo à gente.
Eles dois, a velha e o bagageiro, vinham já sabendo que iam ali dormir.
A nossa casa não era grande, mas, como toda a casa de beira de estrada,
no sertão, tinha um quarto para hóspedes.
Havíamos acabado de jantar quando eles chegaram. Minha mãe estava
na cozinha lavando os pratos. Segurei o estribo da sela para que a velha
apeasse, ajudei o bagageiro a tirar a carga dos cavalos, mostrei-lhe os pastos
e trouxe a velha para dentro de casa.
Era uma senhora alta, magra, o cabelo como uma pasta de algodão, mas
forte e dura ainda, capaz de agüentar os solavancos de uma viagem daquelas.
Saltou agarrada à bolsa, a tal bolsa de couro da minha desgraça, enorme,
atulhada, que ela trazia segura na mão. Pelos modos, pelos óculos de
ouro, pelo vestido, pelos arreios dos animais, percebi logo que se tratava
de uma velha rica.
Minha mãe veio-lhe fazer sala e eu fui, com o bagageiro, pear os cavalos
na capoeira próxima.
Lá, puxando conversa, fiz que ele me contasse tudo. A sua patroa era a
siá dona Bernarda-Bastos, fazendeira em Carolina, rica como peste, que ia
a rumo de Caxias para tomar o vapor que a levasse à capital, onde queria
visitar o filho, um doutor de leis, que estava mal de saúde. Quando voltei a
casa, já no escuro, minha mãe preparava a janta para os hóspedes. Aquilo
lá em casa era o trivial. Quase todos os dias havia um hóspede novo que
chegava sem ter jantado.
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4. Até aquele momento eu não tinha maldado nada, não me havia
passado pela cabeça a intenção do roubo. Foi só depois que a velha acabou
de jantar.
Durante a comida não se cansou de gabar o franguinho guisado que
minha mãe lhe preparara e, no fim, com uma bondade que deixava a gente
desarmada, disse:
— Não se ofendam comigo, não é pagamento o que eu vou fazer. Sei que
vocês são pobres e eu quero deixar uma lembrança para você (apontava
para minha mãe) comprar uma saia.
E abrindo a tal bolsa de couro, tirou de dentro um mação de dinheiro
assim, como eu nunca tinha visto tão grande. Mas, ao procurar uma nota
pequena, o maço caiu-lhe das mãos e as cédulas espalharam-se no chão, uma
infinidade, um despropósito, um despotismo.
Fiquei apalermado, os olhos de sapo esbugalhados em cima daquele
mundão de dinheiro. E tão tonto fiquei, com o olhar tão fora de jeito, que,
quando ergui a cabeça, minha mãe tinha os olhos cravados em mim, como
dois fachos que me queimavam numa repreensão assustada.
Minha mãe sempre teve medo de mim. Quando chegavam hóspedes,
ela me vigiava como se vigia a um ladrão. Eu já tinha, de uma feita, furtado
a abotoadura de ouro de um fazendeiro e, de outra, a bolsa de um boiadeiro
que lá em casa pernoitara.
5. Mas, daquele momento em diante, não governei mais a cabeça. Ia ao
terreiro, voltava, mas sempre a ver aquele alarve de dinheiro, aquela ruma
de cédulas da bolsa de couro.
Minha mãe não tirava os olhos de mim. Para disfarçar, peguei a viola
que estava dependurada na parede e pus-me a arranhar-lhe as cordas. Quem
disse que eu pude tocar? Era um baralhado de sons, um tropeçar de dedos no
encordoamento. Minha mãe a ouvir, a perceber tudo...
Entreguei a viola ao bagageiro, que a ficou tocando até tarde, quando
emborcou na rede para dormir. A velha recolheu-se. Eu, do copiar, ouvia
tudo, a arrumação que se fazia lá dentro, minha mãe a armar a rede no
quarto de hóspedes para a fazendeira. Nada, nada me escapava, apesar do
repenicado saudoso que o bagageiro fazia na viola. Ouvi minha mãe, certamente com medo de mim, pedir para guardar a bolsa. Ouvi a velha teimar
em ficar com ela:
— Não, não, ela sempre andou comigo.
E a verrumar-me o miolo, a remexer-me cá dentro aquela ideia... aquele
dinheiro... aquela bolsa... O bagageiro ainda não tinha deixado a viola, já eu
estava com tudo riscado na cabeça. Quando todos estivessem dormindo, eu
ia ao quarto da velha e tirava-lhe a bolsa. Depois caía no mundo, pois com
aquele dinheiro eu podia viver onde quisesse.
O meu pavor era que o bagageiro acordasse. Aquelas pistolas, aquela cara
enfarruscada... Mas o quarto dos hóspedes ficava lá nos fundos e ele dormia
aqui fora, na varanda do copiar, e, além disso, estrompado da viagem, morto
de sono, roncando como roncava, decerto que não havia de ouvir barulho
nenhum.
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O receio maior era de minha mãe, lá no seu quarto, quieta, silenciosa,
mas que eu bem sentia que estava acordada. Mas lá para diante, lá para as
tantas da noite, ela dormiria também.
E fiquei no fundo da rede, remoendo, remoendo… Onde iria a velha, ao
pegar no sono, esconder a bolsa? Debaixo da cabeça, como travesseiro?
Era muito grande, muito dura. Junto ao seio, a ela agarrada? Muito pesada.
Havia de ser debaixo da rede. Sim, debaixo da rede!
6. Onze horas… meia-noite… uma hora… Como a noite é comprida,
quando a gente está esperando a hora do roubo!
O bagageiro a dormir, a roncar, como se aquele fosse o seu último sono.
Todo eu parecia que só tinha ouvidos. Distinguia tudo ali do fundo da rede: um
pássaro da noite que piasse ao longe; o chocalho dos cavalos, muito além, nos
pastadouros; um galho quebrado na mata; o mais leve remexer das pessoas
nos quartos, tudo.
Duas horas da madrugada. Bateu-me o coração. Percebi que minha
mãe dormia — era aquele o resfolegar cansado de quem passa o dia inteiro
na labuta.
Levantei-me. Fiquei de pé na varanda, assuntando. Nada. Ninguém acordou. Três vezes passei junto do punho da rede do bagageiro, e ele dormindo
estava, dormindo ficou, sem se mexer, a roncar.
Saí para o terreiro. Encostei o ouvido à parede do quarto de minha mãe.
Era o mesmo som cansado que quem dorme vencido pelo sono.
Contornei a casa na ponta dos pés, para alcançar o quarto de hóspedes.
A porta não tinha fechadura — apenas uma taramela de madeira pelo lado de
dentro. Parei à porta, escutando. Vinha um som rouquenho, pesado, de velha
ressonando.
Com a ponta da faca levantei a tramela, devagarinho. A porta cedeu, sem
barulho. Pus um pé dentro, a escutar, os olhos arregalados, ansiosos por devassar a escuridão. A mancha branca de um vulto deitado...
Caminhei na pontinha dos dedos, ora pondo um pé aqui, ora pondo um
pé ali, contendo o fôlego, leve, os braços abertos, os olhos escancarados como
se naquele momento eu não tivesse mais nada senão os olhos.
7. No meio do quarto tive que parar, à escuta.
Os mesmos sons de sonos firmes.
Caminhei de novo.
Cheguei perto do vulto. Nem um movimento ele fez. Baixei a cabeça, examinando, à procura da bolsa. Nem uma sombra, nada.
Acocorei-me debaixo da rede e catei, catei...
Nada. Nada.
Levanto-me.
Já me não governava. Tudo era a bolsa.
E vou descendo a mão para palpar o vulto. E, quando os meus dedos o
vão tocando, ei-lo que se mexe e se ergue de repente na rede. Ouço como que
o rugido do começo de um grito de susto. Levo rapidamente a mão a uma boca
e abafo o grito.
Um outro rugido quer sair. Com a mão direita aperto uma garganta.
Mas o vulto estrebucha, quer erguer-se, quer gritar. E os meus dedos vão
arrochando a garganta, mais, mais, mais...
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Já não estava em mim. Parecia-me que toda a casa tinha ouvido, pareciame que o bagageiro, lá fora, ia acordar.
E aperto, aperto, aperto o quanto é possível apertar. Mas sempre aqueles
sons sufocados a sair.
Era preciso acabar com aquilo, senão estava eu perdido.
Levo então as duas mãos à garganta da velha e enterro os dedos, enterro
até onde as forças podiam enterrar. O corpo vai fraquejando, nuns estrebuchos
moles, nuns arrepios frouxos. Depois não se mexeu mais.
E eu com as mãos ali na garganta, sufocando, sufocando…
A porta abre-se. O bagageiro entra com a candeia na mão. A luz da candeia bate em cheio sobre mim e sobre o cadáver.
Um choque sacode-me; baixo a cabeça, olho, reolho e recuo num grito
apavorado. Era o cadáver de minha mãe.
8. Ela, temendo que eu fizesse o roubo, tinha deixado a velha no seu
quarto e viera dormir no quarto de hóspedes.
[Conte de Viriato Correia tiré de Novelas doidas]
A.C.
Toulouse, le 13 mars 2000

Sintaxe camoniana
JORGE MORAIS BARBOSA
(Universidade de Coimbra)

A José Gonçalo Herculano de Carvalho *

1. Já uma vez tive ocasião de dizer que, fora Camões espanhol,
quase nada restaria hoje para a seu respeito investigar do ponto de
vista linguístico: como o não foi, resta quase tudo. Bastará reportarnos à «Bibliografia Camoniana (1980-95)» organizada por Maria
Vitalina Leal de Matos 1 para nos darmos conta do reduzido interesse
que Camões tem merecido aos linguistas portugueses, em flagrante
contraste com o exemplo que nos dão colegas nossos do Brasil 2. Continuando a faltar, numa palavra, trabalhos como o que Paul Teyssier

* Nesta contribuição, que, por motivos editoriais, não poderá ser incluída no
volume de homenagem a José G. Herculano de Carvalho em preparação pela Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra, retomo os problemas de que me ocupei em Brasil
– Quinhentos Anos de Lingua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Ágora da Ilha, 2000,
texto que, por motivo estranho aos organizadores do volume, foi editado de modo que
o torna incompreensível. Aproveito a oportunidade para regressar a um artigo pouco
difundido, publicado no Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa,
n.° 26, 1999.
1 In Românica. Revista de Literatura, n.º 4, 1995, Lisboa, Departamento de
Literaturas Românicas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Edições
Cosmos, 1995.
2 Por exemplo, Antônio Geraldo da Cunha, Índice Analítico do Vocabulário de Os
Lusíadas, 3 vols., Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1966 (2.ª ed., 1 vol., Rio de
Janeiro, Presença, 1980); Id., Índice Analítico do Vocabulário dos Sonetos da 1.ª Edição
(1595) das Rhythmas de Camões, Rio de Janeiro, 1995, e Leodegário A. de Azevedo Filho,
Lírica de Camões. Vol. 1: História, metodologia, corpus; vol. 2 (tomos I e II): Sonetos;
vol. 3, tomo I: Canções; tomo II, Odes; vol. 4, tomo I: Elegias em Tercetos; tomo II,
Oitavas, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985-1999.
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dedicou a Gil Vicente 3, a situação não é hoje muito melhor que a
denunciada em 1972 por J. G. Herculano de Carvalho 4.
Nessa desoladora escassez bibliográfica, constitui feliz excepção
o Ensaio sobre os Latinismos dos Lusíadas, de Carlos Eugénio Corrêa
da Silva (Paço d’Arcos) 5.
Não me deterei agora em saber se representam de facto latinismos 6 todos os traços linguísticos recenseados e discutidos pelo
Autor como sendo-o ou podendo sê-lo. Ele próprio manifestou dúvidas
a respeito de muitos e com grande clarividência exprimiu a ideia de
que, para poder pronunciar-se com segurança, necessário lhe seria
conhecer com exactidão a língua nas fases anteriores à d’Os Lusíadas,
isto é, grosso modo, o português medieval, coisa que, aliás, ainda
continua por fazer. Embora compreendendo o sentido em que ele
usou a designação latinismo, poderemos mesmo assim perguntar-nos
se um traço linguístico perfeitamente identificado como decalque do
latim é mais propriamente latino que qualquer outro que haja seguido
o percurso evolutivo dito popular. Deixando, no entanto, este assunto
e sem pôr em causa os seus argumentos acerca da respectiva filiação
latina, passarei a interpretações diferentes ou complementares de
alguns dos factos sintácticos registados por Carlos Eugénio Corrêa da
Silva. Desnecessário será precisar que, decorridos setenta anos sobre
a elaboração do seu livro, podemos agora operar com aparelhos
conceptuais e teóricos que, por muito diversos do seu, afastariam qualquer ideia de menor apreço pelo trabalho que realizou.
2. Sendo a determinação uma relação sintáctica de subordinação, em que o determinante se subordina ao determinado, tem-se
proposto distinguir, com os nomes de epitética e predicativa, dois tipos
dentro dela: o primeiro está representado em Os homens cansados
sentaram-se, isto é, «dos homens sentaram-se os que estavam cansados», e o segundo em Os homens, cansados, sentaram-se, ou seja,
«sentaram-se (todos) os homens (porque estavam cansados)». A diferença entre ambos comprova-se pela diferença entre as possíveis

3

Paul Teyssier, La langue de Gil Vicente, Paris, Klincksieck, 1959.
«Contribuição de ‘Os Lusíadas’ para a Renovação da Língua Portuguesa»,
Estudos Linguísticos, vol. 3, Coimbra, Coimbra Editora, 1984, pp. 77-123.
5 Coimbra, Imprensa da Universidade, 1931; reedição facsimilada, Lisboa,
Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1972.
6 O problema dos latinismos, bem como outros da expressão linguística de
Camões, foi estudado por José G. Herculano de Carvalho no artigo acima citado.
4
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pronominalizações (Eles sentaram-se ~ Eles, cansados, sentaram-se),
bem como pela mobilidade do determinante no segundo: Cansados,
os homens sentaram-se ou Os homens sentaram-se, cansados. Na compresença de um verbo dito «cópula», a determinação predicativa é
pronominalizável por -o: É tonto → É-o, São tontas → São-no 7.
Encontram-se n’Os Lusíadas vários exemplos deste tipo de determinação. É o caso de futuros em (V, 60)
A Deus pedi que removesse os duros
Casos que Adamastor contou futuros,

que Paço d’Arcos considerou «reaparecimento do particípio futuro
activo» do verbo sum 8, no que se afastou de Epifânio, por ele próprio
citado, para quem o adjectivo estaria «transposto da oração demonstrativa para a relativa». Sem subscrever a formulação daquele que
terá sido porventura o mais fino gramático português, creio, no
entanto, que Epifânio se encontrava mais perto de uma interpretação
certa, pelo menos do ponto de vista semântico, ao relacionar futuros
com casos. Na realidade, sintacticamente, o adjectivo determina aqui
não o substantivo, mas o relativo que ou, para ser mais rigoroso, o
complemento directo por este representado. É o que sucede também
em (X, 37)
Hum sucesso que triste e negro vejo,

onde triste e negro determinam igualmente o mesmo complemento,
ou em (III, 7)
… o rio
Que dos montes Rifeios vai correndo
Na alagoa Meótis, curvo e frio,
As divide e o mar que, fero e horrendo,
Viu dos Gregos o irado senhorio

e (V,21)
Qual roxa sanguessuga se veria
Nos beiços da alimária (que, imprudente,
Bebendo a recolheu na fonte fria),

7 Jorge Morais Barbosa, «Détermination épithétique et détermination prédicative», La linguistique, vol. 34-2 (1998), pp. 15-20.
8 Ob. cit., pp. 81-82.
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com a diferença de que, aqui, curvo e frio, fero e horrendo, bem como
imprudente, determinam os sujeitos igualmente representados por
que. É ainda o sujeito, constituído pela «3.ª pessoa» amalgamada
no sintagma verbal disse e o piloto melindiano, que se vê determinado
por alegre em (VI, 92)
Disse alegre o piloto melindiano,

do mesmo modo que, em (X,146)
… ó Rei, que por divino
Conselho estais no régio sólio posto,

posto, que é adjectivo e não, como costuma dizer-se, particípio
passado 9, determina o sujeito representado pela «5.ª pessoa» presente
no amálgama estais e em que.
É ainda o que sucede em casos como (X,147)
Olhai que ledos vão por várias vias,

no qual ledos determina o sujeito que a «6.ª pessoa», igualmente manifestada no amálgama vão, representa.
É ainda neste âmbito que devem considerar-se os casos que Paço
d’Arcos tratou com a designação de «adjectivos com função adverbial» 10: além de alegre, de que acabamos de falar, e de diligente e fortes
em (IX, 36)
…decia diligente

e (VI,83)
…enquanto fortes sostiveram
A santa Fé nas terras mauritanas,

9 Julgo não existir em português particípio. O que se designa habitualmente como
tal é ou um adjectivo, inclusive nas construções de sentido passivo, como foi escrito,
porque comuta aí com adjectivos (foi bonito), ou parte do significante descontínuo
do monema «perfeito», cuja outra parte se encontra no dito «auxiliar» (tem escrito).
Cf. Jorge Morais Barbosa, «Contribuição para o estudo do sistema verbal português:
«Tempos simples» e «Tempos compostos», Biblos, vol. LXV (1989), pp. 221-228; Id.,
«Modalidades verbais portuguesas», Confluência – Revista do Instituto de Língua
Portuguesa, Liceu Literário Português, Rio de Janeiro, n.º 16, 1998, pp. 49-64; Id., «Le
système verbal portugais», in Fernand Bentolila (ed.), Systèmes verbaux, Louvain-laNeuve, Peeters, 1998, pp. 71-86.
10 Ensaio, pp. 64-75.
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que determinam os sujeitos «3.ª pessoa» e «6.ª pessoa», respectivamente, e ainda derradeiro (I,84) em
E quando dece o deixa derradeiro,

que determina o complemento directo representado por o, seriam
sobretudo primeiro, por exemplo em (IV,30)
Logo o grande Pereira, em quem se encerra
Todo o valor, primeiro se assinala,

e só, por exemplo em (III,117)
E se tu tantas almas só pudeste
Mandar ao reino escuro de Cocito.

Trata-se, de facto, conforme bem reconheceu o Autor, de adjectivos, o que aliás se confirma pela variante primeira daquele, cujo
estatuto é o mesmo de aventureira em (IV,83)
Na fatídica nau, que ousou primeira
Tentar o mar Euxínio, aventureira

e pela determinação por «plural» em sós (II,27):
E acolhendo-se ao couto que conhecem,
Sós as cabeças na água lhe aparecem.

Mas, embora possam parafrasear-se por advérbios, estes adjectivos não representam qualquer função sintáctica adverbial, coisa que,
aliás, a bem dizer não existe. Na realidade, eles determinam os sujeitos
«3.ª pessoa» + o grande Pereira em IV,30, «2.ª pessoa» + tu em III,117,
«3.ª pessoa» + que em IV,83 e «6.ª pessoa» + as cabeças em III,27.
De resto, em IV,83, também aventureira representa determinação
predicativa de «3.ª pessoa» + que.
3. Multiplicando-se n’ Os Lusíadas as ocorrências desta determinação, desejo apenas chamar a atenção para outro tipo que nem
sempre assim tem sido considerado. É o que se encontra, por exemplo,
no célebre verso (III,21)
Esta é a ditosa pátria minha amada,
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o qual, na esteira de Leite de Vasconcelos, Carlos Paço d’Arcos entendeu ilustrar um fenómeno de «atracção sintáctica»: «o pronome
demonstrativo sujeito (que logicamente deve estar no género neutro,
ou aqui possivelmente no género masculino, que em geral substitui
em português o neutro) é atraído ao género do substantivo nome
predicativo (aqui: feminino)» 11.
Creio, porém, que nada autoriza hoje tal interpretação nem a
opinião de Leite de Vasconcelos de acordo com a qual «a ideia contida
no pronome esta substitui, como creio, a de «isto» por «este reino»
(estância 20); o género de pátria atraiu o do pronome neutro» 12. Não
só as línguas não se regem pela lógica tout court, e sim, quando muito,
por uma lógica interna, mas também e sobretudo, tratando-se de uma
construção dita «equativa», não existe qualquer evidência formal de
que esta represente o sujeito e pátria minha amada (e não apenas
pátria) o seu «nome predicativo». De facto, a estrutura sintáctica do
verso equivale à de A ditosa pátria minha amada é esta, na qual, valorizando a posição relativa dos constituintes, a tradição gramatical veria
em esta o «nome predicativo» e em A ditosa pátria minha amada o
sujeito: mas o critério da posição, que pode ser relevante no plano da
topicalização ou focalização e no da pragmática discursiva, não o é
aqui do ponto de vista sintáctico 13.
Não se pode, por outro lado, afirmar que, por qualquer motivo
sintáctico, esta substitui no verso isto. É verdade que os dois termos
pertencem aqui a um mesmo paradigma, na medida que podem
comutar no mesmo espaço funcional; mas, como geralmente sucede
nestas situações, a diferença entre eles não é sintáctica e sim semântica, já que não é indiferente, quanto ao sentido, dizer-se Esta é a
minha pátria ou Isto é a minha pátria, como o não seria Isto é a minha
família e Esta é a minha família, A minha família é isto e A minha
família é esta, Isto são os meus filhos e Estes são os meus filhos.
Acresce que, salvo erro, não se encontra n’Os Lusíadas qualquer
ocorrência de isto por esta em casos como o do verso em questão, ao
passo que não são raras as de esta: «Que gente será esta?» (I,45), «que
terra é esta» (I,52), «Lhe diz como eram gentes roubadoras/ Estas que

11

Ib., pp. 47-48 (itálicos no texto).
Citado por Paço d’Arcos, ob. cit., p. 47.
13 É precisamente naquele plano que se distinguem as duas frases: no verso de
Camões, o tópico ou tema (aquilo de que se fala, a informação já dada ou conhecida)
está em esta, anafórico do conteúdo de III,20, e o comentário ou rema (a informação
nova) em a ditosa pátria minha amada. Voltar-se-á adiante a este assunto.
12
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ora de novo são chegadas» (I,78), «Esta é, por certo, a terra que buscais»
(VI,93), «Esta era a cidade» (VII,16), «Esta é a verdade» (VII,74), «caça
estranha é esta» (IX,69).
Notar-se-á que, se por latinismo houver de entender-se, como
parece ser o caso no livro de Paço d’Arcos, qualquer traço latino não
antes atestado, necessário será reconhecer que a concordância de que
nos vimos ocupando no verso em causa não se documenta pela
primeira vez n’ Os Lusíadas. Com efeito, no Foro Real de Afonso X,
cuja versão portuguesa se situa em finais do século XIII (provavelmente entre 1273 e 1282) 14, pode ler-se «esta é a nossa fe catholica» 15,
«esta é a rrazõ» 16, «Este é o terceyro liuro dos juyzos» 17, «este é meu
filho que eu ey de tal molher» 18, a par de «mandamos que seya isto
cambho» 19. Pouco mais tarde, numa Crónica de Castela de finais
do mesmo século ou princípios do seguinte 20, pode ler-se «esta foy
a segunda vez» 21, «esta foy a carta» 22, «que carta he esta que
tragedes» 23, «seria muy maa fama esta» 24, «a demãnda do conde
era esta: que seis castelos, que Almãçor gaanara dos cristãos en outro
tempo, que llos desse» 25, «a rrazõ e esta» 26, «a rrazõ […] foy esta» 27,

14 Ver José de Azevedo Ferreira, Afonso X. Foro Real. 2 vols., Lisboa, Instituto
Nacional de Investigação Científica, 1987, aqui vol. I, pp. 37-43. Desta edição se extraíram os passos a seguir transcritos.
15 Foro, vol. I, I.73.
16 Ib., I.365.
17 Ib., III.2.
18 Ib., IV.1149.
19 Ib., III.823.
20 Ver Jorge Morais Barbosa, «La langue de la ‘Chronique de Castille’ (ms. 8817
de la Bibliothèque nationale de Madrid)», Actas do IX Congresso Internacional de
Linguística Românica, vol. II, Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, 1961, pp. 151-158;
Ramón Lorenzo, La Traducción Gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla,
Edição crítica anotada, com Introdução, Índice Onomástico e Glossário, 2 vols, Orense,
Instituto de Estudios Orensanos ‘Padre Feijoo’, 1975, aqui vol. I, pp. XXXVII-XLVI.
Desta edição se extraíram, com recurso ao Glossário que constitui o vol. II, os passos
adiante citados sob a designação de Crónica e com remissão à página e linha onde se
encontram.
21 Crónica, vol. I, 38.15.
22 Ib., 127.53.
23 Ib., 186.84.
24 Ib., 189.65.
25 Ib., 245.24-25.
26 Ib., 303.8.
27 Ib., 476.2, 479.23.
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«esta foy hüa das cousas principaes» 28, ao lado de «foy est[o] na era
d’oytoçëtos et LXX et quatro anos» 29, «esto he coussa que acaeçe
muytas vezes» 30, «esto he o que eu quero fazer» 31, «esto foy cousa
uerdadeyra» 32. Note-se o seguinte passo: «esto fez fazer o grande
amor, ca esta he a cousa do müdo que mays tolle aas donas pauor et
uergonca de quantas cousas som».33
4. Embora possa ter implicações de natureza sintáctica, que deverão evidentemente descrever-se, não é no plano da sintaxe, mas no
da organização discursiva, que se situa e analisará o fenómeno da
topicalização, acima mencionado de passagem. Creio serem de entender-se nestes termos muitos dos casos registados por Paço d’Arcos
como de prolepse, ou seja, nas suas palavras, de «transposição do
sujeito ou complemento directo da oração integrante primitiva para
complemento directo da oração subordinante» 34.
Assim, em (VII,25)
Olha um Mestre que dece de Castela,
Português de nação, como conquista
A terra dos Algarves,

como conquista a terra dos Algarves constitui o comentário feito ao
tópico antes dado, um Mestre…, para o qual Olha chama a atenção.
Parece evidente que, do ponto de vista informativo, tal construção se
distingue muito bem do que seria Olha como um Mestre que dece de
Castela conquista a terra dos Algarves. Identicamente, em (VIII,88)
…quando lhe lembrara
Coelho, se por acaso o esperava
Na praia cos batéis, como ordenara,

a completiva introduzida por se é o comentário a Coelho. Também
em (IV,36)

28
29
30
31
32
33
34

Ib., 504.8.
Ib., 16.3-4.
Ib., 98.48.
Ib., 148.54.
Ib., 406.11.
Ib., 133.24-25.
Ensaio, pp. 100 ss.
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Qual parida leoa fera e brava
Que os filhos que no ninho sós estão
Sentiu que, enquanto pasto lhe buscara,
O pastor de Massília lhos furtara

os filhos que no ninho sós estão, colocado à cabeça, estabelece-se como
tema de que se dirá algo (sentiu … furtara) e será retomado na forma
do anafórico os. Não diferente, no essencial, é o caso de (VII,66)
Saber da gente estranha donde vinha,
Que costumes, que lei, que terra tinha

nem os seguintes, estes da lírica:
Peço-vos que me digais
as orações que rezastes
se são pelos que matastes
se por vós, que assi matais 35
sem imaginar a água donde nace 36

Trata-se, em todas as ocorrências, de um procedimento ainda
hoje muito utilizado, e não só em registos ditos «populares» ou familiares: Olha o João como corre, ou Estou a pensar no João se lhe terá
corrido bem o exame, ou Camões só sei que foi poeta, ou ainda Vou
saber o exame a que horas é representam tipos de frases que todos já
ouvimos ou dissemos.
É ainda em termos de topicalização que me permito reinterpretar os primeiros quatro versos de VII,4, que Epifânio, cuja edição do
poema, ainda relativamente acessível graças à reprodução que dela se
fez por iniciativa da comissão brasileira encarregada das comemorações do IV centenário da publicação da epopeia 37, continua sendo,

35 Luís de Camões, Rimas. Texto estabelecido, revisto e prefaciado por Álvaro
J. da Costa Pimpão. Apresentação de Aníbal Pinto de Castro. Coimbra, Livraria
Almedina, 1994, 20) Trovas, p. 28. As citações seguintes da lírica camoniana far-se-ão
por esta edição.
36 Ib., Oitava I, p. 289.
37 Os Lusíadas de Luís de Camões comentados por Augusto Epifânio da Silva
Dias. 3.ª edição, reprodução fac-similada da 2.ª edição, Prefácio de Arthur César Ferreira
Reis, Estudo prévio de Maximiano de Carvalho e Silva, [Rio de Janeiro,] Ministério
da Educação e Cultura, 1972. (1.ª ed., 2 vols., Porto, Magalhães e Moniz, 1910; 2.ª ed.
melhorada, Porto, Companhia Portugueza Editora, 2 tomos, 1916 e 1918.) Cito pela
mencionada 3.ª edição.
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a meu ver, a melhor quanto à interpretação e comentário linguístico
do texto, leu
Vede’los Alemães, soberbo gado,
Que por tão largos campos se apacenta,
Do sucessor de Pedro rebelado,
Novo pastor e nova seita inventa

e Costa Pimpão 38
Vede’los Alemães, soberbo gado,
Que por tão largos campos se apacenta;
Do sucessor de Pedro rebelado,
Novo pastor e nova seita inventa.

A leitura de Pimpão apresenta sobre a de Epifânio a vantagem de
evitar que se haja de entender a aparente anomalia Os Alemães […]
inventa como «liberdade poética e imitação do latim», conforme
escreveu o mesmo Epifânio 39, ou como «incongruência na sintaxe» —
«concordância do predicado não com o sujeito, mas com um aposto
ao sujeito», segundo Paço d’Arcos 40. Concebendo, no entanto, Os Alemães como tópico, introduzido por ver e comentado pelo que se lhe
segue dentro dos quatro versos, deixaria de ser necessário o recurso a
qualquer «liberdade» ou ao reconhecimento de qualquer anormalidade sintáctica. Falar, aliás, como por vezes ainda se ouve, de liberdades poéticas ou estilísticas é esquecer que não há liberdades tais que
se situem fora da língua e deixem por isso de ter enquadramento
linguístico descritível e explicável.

38 Os Lusíadas de Luís de Camões. Leitura, prefácio e notas de Álvaro Júlio da
Costa Pimpão. Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1972. (2.ª ed., com apresentação de
Aníbal Pinto de Castro, Lisboa, Ministério da Educação, 1989.) Esta fora já a pontuação
de Antenor Nascentes, Os Lusíadas de Luís de Camões, Edição escolar de Antenor
Nascentes, Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1930, mas não a de Mendes dos
Remédios, Lusíadas, Edição para as escolas, Coimbra, França Amado, 1913, nem a de
Cláudio Basto, Os Lusíadas de Luís de Camões, 3.ª ed., Porto, Maranus, 1945, nem a de
Hernâni Cidade na sua edição do poema, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1947. Refira-se
que, nas suas anotações (ob. cit., p. 384), Cláudio Basto apontou com acerto gado como
sujeito de inventa. Dispensa-se aqui, como é óbvio, a menção de todas as edições do
poema, embora pudesse ter especial interesse averiguar como foi o passo interpretado
pelos seus vários tradutores.
39 Syntaxe Historica Portuguesa, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1918, §21.
40 Ensaio, p. 45.
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O passo ler-se-ia então, com pontuação de hoje,
Vede’ los Alemães: soberbo gado
Que por tão largos campos se apacenta,
Do sucessor de Pedro rebelado,
Novo pastor e nova seita inventa.

Eis uma proposta de interpretação que deixo ao apreço dos
exegetas de Camões.
5. Outro problema de que pretendo ocupar-me é de natureza
apenas sintáctica e tem que ver com os bem conhecidos versos da
epopeia (I.33)
Sustentava contra ele Vénus bela,
Afeiçoada à gente lusitana
Por quantas qualidades via nela
Da antiga, tão amada sua, romana,
Nos fortes corações, na grande estrela
Que mostraram na terra tingitana,
E na língua, na qual quando imagina
Com pouca corrupção crê que é a latina.

Epifânio escreveu em nota o seguinte: «A construcção ‘na qual
quando imagina…crê que he a latina’ equivale a ‘a qual, quando nella
imagina, Venus crê que he a Latina’ […] (Não deve conseguintemente
pôr-se pausa entre ‘na qual’ e ‘quando’).» 41 Não viria esta sábia recomendação a ser atendida por alguns editores subsequentes do
poema 42, que, preferindo seguir a pontuação das duas edições de
1572 43, assim leram: E na língua, na qual, quando imagina, […] Curio-

41 Ed. citada, pág. 26, 1.ª coluna. De acordo com a interpretação sintáctica que
adiante proporei para a qual, suprimi a vírgula que se segue a imagina na edição de
Epifânio.
42 Entre eles Mendes dos Remédios, Cláudio Basto, Hernâni Cidade e Costa
Pimpão.
43 Sabe-se, no entanto, que os critérios de pontuação identificáveis no século XVI,
bem como em outras fases da escrita, estão longe de corresponder aos de hoje, pelo que
não podem invocar-se para justificar leituras. Aliás, os mesmos que neste caso concreto
se cingiram à pontuação dos textos de 1572 não procederam sistematicamente de
idêntica forma. Sobre a história do discurso metaortográfico português, incluindo
o que à pontuação respeita, veja-se Maria Filomena Gonçalves, As Ideias Ortográficas
em Portugal: da Etimologia à Reforma (1734-1911), 2 vols., Évora, Universidade, 1998
(tese de doutoramento).
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samente, a Carlos Eugénio Corrêa da Silva (Paço d’Arcos), que de tão
perto o seguiu, parece ter passado despercebida essa observação do
mestre, o que o levou a considerar a construção como representando
um caso de «oração simultaneamente relativa e temporal» 44. Deixando de lado conceitos como este, que confundem sintaxe e semântica, dir-se-á que tal pontuação não sustenta qualquer interpretação
aceitável dos versos. Ter-se-ia de considerar, por um lado, o verbo
imaginar aqui em uso intransitivo, o que seria possível, já que, conforme se verá, ele ocorre em Camões com tal estatuto, mas isso
obrigaria, por outro lado, a entender a latina e a qual como os dois
termos de uma construção dita equativa, ou seja, onde um deles
corresponderia à função «sujeito» de «ser» (é) e o outro a uma determinação deste. Nunca sendo, porém, os functivos de «sujeito» precedidos em português de preposição, teria de ver-se em qual a mencionada determinação de «sujeito» e, consequentemente, em a latina o
functivo deste determinante de «ser». Ora, com este verbo, também a
determinação do «sujeito» nunca ocorre precedida de preposição.
Certa estava assim a lição de Epifânio, pois, como facilmente se reconhecerá, de outro modo os versos não teriam sentido aceitável.
6. Interessará atentar ainda em dois pontos relativos aos mesmos
versos: respeitam aos usos de imaginar e de qual.
Graças aos inestimáveis Índices devidos a A. G. Cunha acima
citados e às facilidades de pesquisa proporcionadas pela Biblioteca
Virtual dos Autores Portugueses 45, sabemos que o verbo imaginar
ocorre dezasseis vezes n’Os Lusíadas e vinte e uma nas Rimas. Daquelas dezasseis ocorrências, duas apresentam o complemento precedido
de em: são a já aludida de III,21 e a de IX,27, para a qual, aliás, no
prosseguimento da observação acima citada, já Epifânio remetera
em abono da sua interpretação:
E vê do mundo todo os principais
Que nenhum no bem púbrico imagina.

Também na lírica está essa regência representada, pelo menos
quatro vezes:

44

Ensaio, p. 91.
Editada em dois CD-ROM pela Biblioteca Nacional de Lisboa, Lisboa, 1998.
A obra poética de Camões encontra-se no disco 1.
45

r
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Ao longo d’ üa praia deleitosa,
vou na minha inimiga imaginando;

46

Ainda eu imagino em ser contente?

47

Que tanto por seu dano se perdeu,
que o longo imaginar em seu tormento
em desatino Amor lho converteu; 48
Que um contino imaginar
naquilo que Amor ordena,
é pena que, enfim, por pena
se não pode declarar. 49

Encontram-se, bem entendido, usos intransitivos e usos transitivos do mesmo verbo. São os primeiros os seguintes:
A disciplina militar prestante
Não se aprende, Senhor, na fantasia,
Sonhando, imaginando ou estudando,
Senão vendo, tratando e pelejando; 50
… este fantasiar que, imaginando,
a vida me reserva.51

Não me deterei, por hoje, em dois casos que podem prestar-se a
dúvidas. Um é o de
Se tão alto imagino
que de vista me perco, peco nisto,
desculpa-me o que vejo, 52

que na edição de 1598 se lê como

46

Rimas, Soneto 18, p. 125.
Ib.,Soneto 97, p. 165.
48 Ib., Écloga II, p. 326.
49 Ib., 1) Trovas, p. 3.
50 Lus., X,153.
51 Rimas, Écloga II, p.322.
52 Canção I, p. 204. Leodegário A. de Azevedo Filho, Lírica de Camões, vol. 3, tomo
I, Canções, cit., propõe a leitura, que me parece preferível, Se tão alto imagino, / que de
vista me perco, peco nisto? / Desculpa-me o que vejo; […].
47
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Se tão alto imagino
que dé vista me perco, ou pecco nisto,
desculpame o que vejo, 53

onde que de vista me perco deve ser «consecutiva» de tão alto e não
integrante de imagino, e o outro
imaginando sobre o famulento,
quanto mais come mais está crecendo, 54

na edição de 1598
Imaginando como o famulento,
Que come mais, e a fome vai crecendo. 55

Creio, todavia, tratar-se em ambos os casos de usos intransitivos,
embora o segundo coloque um interessante problema de «regência
preposicional» que seria deslocado desenvolver aqui.
Dos usos transitivos, os mais frequentes tanto na epopeia como
na lírica, limitar-me-ei, por economia de espaço, a assinalar serem de
variadas formas os functivos correspondentes à função «complemento
directo». Apenas acrescentarei que, a meu ver, nos versos de onde
partimos — E na língua, na qual quando imagina / Com pouca corrupção crê que é a latina —, o estatuto sintáctico de a qual equivale ao
deste complemento, uma vez que imaginar em X, entendido como
verbo sintemático, exclui Y como «complemento directo» de imaginar.
7. Mereceriam estudo pormenorizado os usos de qual, como
«conjunção», «adjectivo» ou «pronome» (e entre estes «relativo» ou
«interrogativo»), no português quinhentista e particularmente em
Camões 56. Não sendo este o lugar adequado para o fazer, limitar-me-ei a registar alguns dos seus usos como «relativo», não sem, no
entanto, ressalvar que, por facilidade de exposição, uso aqui a palavra
no sentido mais corrente na terminologia gramatical, sujeito a revisão.

53 Veja-se a reprodução fac-similada das Rimas, Estudo introdutório de Vítor
Manuel de Aguiar e Silva, Braga, Universidade do Minho, 1980, fol. 28.
54 Rimas, Canção II, p. 207.
55 Ed. cit., fol. 30v-31.
56 A. G. Cunha recenseou n’Os Lusíadas 54 ocorrências de qual / quais como
«pronome» e 32 de qual como «conjunção». Nas Rimas encontram-se, no conjunto,
cerca de cinco dezenas.
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Mencionarei, de passagem, o facto, corrente no português quinhentista, de qual, como anafórico, poder ter por referência não um
nome mas um «discurso», caso onde hoje se diria que ou isso: parece-me ser o que se vê em
Pelo qual, admirada
a Rainha infernal e comovida,
te deu a desejada
esposa que, perdida,
de tantos dias já tivera a vida. 57

Referirei ainda de passagem que qual ocorre como parte de uma
determinação intra-sintagmática e, contrariamente ao que hoje é de
regra em semelhantes casos, não apenas de determinação intersintagmática:
Não há cousa a qual natural seja
Que não queira perpétuo seu estado. 58

Mas importa regressar à posição de qual em Na qual quando
imagina. Fazer preceder e seguir este segmento de vírgulas implicará
que qual deixe de ser complemento de imagina e passe a sê-lo de crê, o
que, não se coadunando manifestamente com a sintaxe portuguesa,
onde o «complemento directo» não pode ser precedido de preposição
outra que a, deixaria de fazer sentido.
Documenta-se a mesma ou idêntica posição em outros passos
camonianos, como os dois seguintes:
Esta é a ditosa pátria minha amada,
À qual se o Céu me dá que eu sem perigo
Torne com esta empresa já acabada,
Acabe-se esta luz ali comigo. 59
Nisto üa parte dela foi passada,
na qual se tive algum contentamento
breve, imperfeito, tímido, indecente,
não foi senão semente
de longo e amaríssimo tormento. 60

57 Ode III, Rimas, p. 265. Seria possível e decerto preferível, como instrumento
interpretativo, diferente pontuação, a qual não alteraria, no entanto, o que aqui se diz,
pelo que não me deterei agora no assunto.
58 Soneto 8, Rimas, p. 120.
59 Lus. III, 21.
60 Rimas, Canção X, p. 226.
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Conforme se vê, vírgula que se colocasse depois de qual excluiria
este «relativo» da oração iniciada por o céu e por tive, respectivamente,
e ligada à «principal» pelo conector se, o que quer dizer que faria de
qual complemento de acabe no primeiro caso e de foi no segundo. Não
é pois aceitável tal pontuação, como o não é igualmente em
Quando a fermosa Ninfa
Com todo ajuntamento venerando
Na pura e clara linfa
O cristalino corpo está lavando,
O qual nas águas vendo
Nele, alegre de o ver, se está revendo: 61

nem em
Mas vês o fermoso Indo, que daquela
altura nace, junto à qual também
de outra altura correndo o Gange vem. 62

Conforme se sabe, nem sempre importa às relações de determinação sintáctica a posição do «relativo». Sem querer alongar-me
agora neste ponto, não deixarei ainda assim de mencionar um exemplo
de onde:
Veria erguer do sol a roxa face,
veria correr sempre a clara fonte,
sem imaginar a água donde nace,
nem quem a luz esconde no horizonte 63

no qual, conforme é evidente, a água faz parte do functivo do sujeito
de nace (a outra parte está na «3.ª pessoa» amalgamada neste sintagma
verbal).

61 Ib., Ode XI, p. 280. Alterei em conformidade a pontuação da edição citada, que
é a seguinte: Quando a fermosa Ninfa / com todo ajuntamento venerando, / na pura e clara
linfa / o cristalino corpo está lavando; / o qual, nas águas vendo, /nele, alegre de o ver, se
está revendo:
62 Lus. X, 105. Foi esta a pontuação de Epifânio, ainda que acertada não seguida
por todos os editores do poema.
63 Rimas, Oitava I, p. 289.
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8. Recordarei, para terminar, que nas linhas precedentes me
limitei a invocar problemas de qual como «relativo» em Camões a
propósito de imaginar e imaginar em. Mas muito haverá que estudar
acerca do assunto, bem como dos usos do mesmo monema com
diverso estatuto sintáctico, no português de Quinhentos e das fases
que o precederam e se lhe seguiram. Mesmo hoje, haverá um só
monema qual ou mais de um? Haverá «relativos» ou apenas um «relativo» com variantes contextuais? E será, de facto, «relativo» tudo
quanto tradicionalmente dá por esse nome? Retornar-se-á assim ao
problema das classes sintácticas (ou aos mais antigos das classes
gramaticais e «partes do discurso»), do qual me ocupei em outra
oportunidade e ao qual, por isso, não regressarei neste momento.

«O português de lei», ou a gramática
de Garrett
JOSÉ MOREIRA DA SILVA
(Universidade do Minho)

«N’este logar cabe uma anedocta curiosa. Conversava
eu com um portuguez de grandes presumpções de saber
e escrever bem sua lingua e que d’isso levava, e não sei
se leva, grandes gabos; e vindo a fallar-se do estudo do
nosso bello idioma, perguntei-lhe acaso se tinha uma boa
colecção de classicos. «Não nem me mato a le-los, me
respondeu elle, estudo portuguez pelos livros de francez
velho; e digo-lhe que não ha melhores mestres.»
Da Educação, p. 133

1.

Introdução

Não sabemos, com absoluta certeza, se o episódio narrado por
Garrett no seu autodenominado tratado de educação geral se configura como uma «anedota curiosa» ou se, pelo contrário, ele se apresenta como a simbolização de um sentimento muito pessoal relativo
ao estado da língua portuguesa da época, ou, por outras palavras,
à qualidade do «nosso bello idioma». Sabemos no entanto de forma
concludente que, não obstante a sua afirmação de descrença em «puritanismos exaltados de nenhuma espécie»1, a todo o momento se des-

1 A propósito do prefácio dos editores, incluído na 2.ª edição de um «Auto de Gil
Vicente», Imprensa Nacional, Lisboa, 1856 [cf. também Almeida Garrett, «Um Auto de
Gil Vicente». In Obras Completas de Gil Vicente. Teatro 3. Ed. Parceria A.M.Pereira, Ld.ª,
Lisboa, 1973], onde se sugere a Garrett justificação para o purismo de «duas ou três
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dobra em afirmações de relevo do português escorreito, ou do que
ele considera ser o português de lei.
Se a faceta literária do autor é sobejamente conhecida — o estudo
das Viagens no Ensino Secundário muito tem contribuído para tal
relevância —, menos conhecida parece ser a sua faceta de estudioso da
língua (de teorizador, no limite) ou, mesmo, de político. A propósito,
por exemplo, deste interesse pelo idioma pátrio, note-se a existência,
no seu espólio literário, de listas de idiotismos e de listas de erros de
gramática recorrentes na época. Se aliarmos à limpidez e beleza da sua
escrita o facto de, juntamente com outros literatos, se ter interessado
pela realização de um Vocabulário Ortográfico 2, a par da teorização
gramatical contida no tratado Da Educação, ficamos com uma ligeira
ideia do amor sem reservas dedicado à nossa língua.
Sobre aspectos da linguagem de Garrett, mais especificamente
de âmbito técnico-compositivo ou estilístico-literário, bastante se tem
escrito, com realce para tópicos recorrentes na sua obra e que poderão
ser sintetizados à maneira de Lawton (1965:574) em arcaísmos, latinismos, neologismos, citações, língua popular, antíteses, quiasmos, paradoxos, aliterações, repetições, entre outros mais ou menos relevantes.
Menor exegese surge, comparativamente, sobre a língua propriamente
dita, ou sobre a «metalinguagem» linguístico-gramatical utilizada,
tanto no que respeita a aspectos específicos da gramática do português
quanto no que respeita a reflexões sobre a aquisição da gramática na
infância e na puerícia.
No presente artigo pretendemos, de modo breve, percorrer um
conjunto de tópicos menos referidos na literatura crítica, e que esquematizamos do seguinte modo: Português de lei — estilo natural, fluente
e «sincero», polido quanto possível, sem barbarismos nem arcaísmos,
adaptado ao génio e à simpatia da língua; lições sobre ortografia: a
etimologia e a pronúncia; adopção da diérese; uso e valor da pontuação: Frey; a gramática como ciência das palavras; a gramática natural
e a gramática «artificial»; importância do estudo do português; importância do conhecimento do Latim e do Grego para o bom conhecimento do português; importância do português para todas as situações
da vida; a importância da literatura na aprendizagem da língua; ensino

frases», afirma este: «não creio em puritanismos exaltados de nenhuma espécie. Em
linguagem, em tudo, a sinceridade é indulgente e franca e inimiga de afectados rigorismos.» (p.155)
2 Cf. Lawton (1966: 365).
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da língua: a infância e a puerícia; teorização sobre o ensino da língua;
o andrómetro e a aprendizagem retórico-linguística ao longo da vida.

2.

Português de lei

De acordo com as palavras de Garrett, não há assunto em que as
graças do estilo, a correcção da frase e a beleza da dicção não sejam
necessárias e indispensáveis. Parecendo relevar uma contradição entre
a desconfiança do puritanismo exacerbado, por um lado, e a necessidade da graça, da beleza e da correcção frásica, por outro, encontra o
nosso escritor, poeta e dramaturgo o ponto de equilíbrio na sinceridade, vista como uma espécie de máxima conversacional à maneira de
Grice, a qual implica a honestidade e relevância do dito em detrimento
do «afectado rigorismo» tanto oral como escrito.
Do stylo e phrase so direi que puz todo o peito em a fazer natural e
fluente, casta portugueza sem barbarismos nem archaïsmos; que tam
viciosa me parece uma coisa como outra, pois se aquella é desmazêlo
vergonhoso, ésta é affectação ridicula. (Da Educação, VII)

A sinceridade supõe a naturalidade e a fluência. Supõe também
que a «casta» seja portuguesa, isto é, Garrett assume a existência de
uma língua perfeitamente formada, de génio e simpatia próprios, cujas
características fonéticas, morfológicas e sintácticas a diferenciam de
outras línguas bem «menos importantes», resistente à actualização de
barbarismos e de arcaísmos bem como à invasão de estrangeirismos.
Apodar de «desmazelo vergonhoso» e de «afectação ridícula» o
uso de barbarismos (entendendo-se por barbarismo qualquer vício
contra as regras e a pureza de linguagens naturais particulares) e de
arcaísmos implica, não obstante a referência ao não-puritanismo, uma
fixação muito própria na sincronia imóvel e uma atitude fortemente
prescritiva relativamente ao português de lei, isto é, às normas linguísticas vigentes:
Mas tambem não desprezei o stylo, antes o poli quanto sube, e procurei
fazer portuguez de lei.(Ibidem)

Estilo e português de lei parecem ser, portanto, para o autor, coisas
distintas. O primeiro implica o factor estético, susceptível de ser
sujeito a trabalho de lima, de ser «polido». O português de lei, supondo
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naturalmente o estilo pessoal de cada utente da língua, releva da convenção, da norma linguística utilizada.
Uma discussão em torno do conceito de norma linguística
conduzir-nos-ia longe, mesmo relativamente ao caso do português que,
hoje como no tempo de Garrett, se prefigura como língua de indiscutível unicidade. No caso presente, talvez não seja despicienda uma
análise a alguns aspectos normativos do português da época, dado
serem inclusive sugeridos como importantes pelo próprio autor. Noutro lugar do presente artigo cumpriremos tal desiderato.
A utilização de um português de lei, isto é, de um português
correcto de acordo com as normas vigentes, mas também com o génio
e a simpatia da língua, não implicou ainda o isolamento da língua
portuguesa relativamente às outras línguas de influência na Europa
(nem, naturalmente, relativamente às línguas indígenas do Brasil e
de África, com as quais o português sistematicamente se cruzava),
nomeadamente o inglês e o francês (Garrett faz variadas vezes
referência a múltiplas línguas, o que o transforma indubitavelmente
num verdadeiro poliglota):
Onde um ou outro neölogismo me fazia feição para expressar bem
minha idea, não duvidei adoptá-lo, comtanto que se accomodasse ao
genio e sympathias da lingua, porque sem isso escusado é «dar-lhe a
cidade», jamais se naturalizam. (Ibidem)

A criação de neologismos bem como a aceitação um pouco relutante de estrangeirismos, desde que acomodados ao génio e simpatia
da língua portuguesa, não perturbava excepcionalmente o nosso
grande escritor, que os usou em algumas circunstâncias específicas
(lembremo-nos do verbo to flirt, traduzido por flirtar > flartar). Curiosa
é a referência aos conceitos de «génio» e de «simpatia» da língua,
traduzíveis grosso modo na actualidade linguística por «características
idiossincráticas», por «parâmetros» específicos — paralelamente à
sugestão de existência de «princípios» gramaticais universais que
conformarão o órgão biológico chamado Gramática Universal.
Falar e escrever português de lei supõe também o reconhecimento
do carácter «aristocrático» da nossa língua, referido bastas vezes pela
nossa tradição literária e gramatical (o próprio Camões relevou o facto
n’Os Lusíadas), e traduzido no uso recorrente de vocabulário e sintaxe
latina, ou alatinada. O exemplo mais característico é o do ensino recorrente da gramática casual — o latim era efectivamente uma gramática
de caso — a propósito do português, língua claramente não-casual.
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Garrett refere aliás este aspecto como um dos factores críticos e criticáveis do ensino da língua portuguesa 3.
Falar e escrever português de lei parece pressupor, finalmente,
uma atitude simultaneamente filosófica e metagramática, e que relaciona pensamento e linguagem. Para Garrett, o pensamento deve
surgir antes da linguagem, antes das palavras e das estruturas que são
pretensamente o seu suporte. Opinião interessante que levaria sem
dúvida Chomsky e Piaget a repetirem os seus tão célebres debates, ou
fariam eventualmente sorrir um neurobiólogo simbiótico como
António Damásio. Com efeito, em Garrett não é a ideia que serve a
frase, mas a frase que deve estar ao serviço da ideia.
Numa época de gramaticalismos filosóficos, bebidos na Grammaire Générale et Raisonnée de Port-Royal e expressos em obras referenciais como a de Melo Bacelar (1783), Couto e Melo (1818) ou
Jerónimo Soares Barbosa 4 (1822), não deixam de ser interessantes as
reflexões garretteanas sobre a ortografia, sobre o fenómeno dierético
e sobre as consequências significativas resultantes do uso de determinadas convenções linguísticas, de que é exemplo o uso específico dos
sinais gráficos de pontuação.
Relativamente a estes sinais convencionais [«A orthographia e a
pontuação fazem parte da grammatica «artificial». (cf. nota 1, pág.
32)], o autor das Viagens segue o uso universal que, segundo ele, só em
Portugal não era praticado. Depois de afirmar o seu afastamento da
«rotina velha e irracional de pôr vírgulas antes de todas as conjunções,
de todos os relativos», releva a importância do seu valor estilístico e
significativo em detrimento de um pretenso valor lógico: as vírgulas
devem ser postas onde o sentido as pede, e desde que o não confundam
ou criem ambiguidades.
Considerando longo e intempestivo discutir com maior profundidade este ponto — realçado com a expressão «aliás importante» —,
remete os curiosos para o opúsculo de Frey adoptado nas escolas francesas em 1823-1824.

3 Na nota 1 (Da Educação, p.226-227), Garrett completa a ideia da complexificação desnecessária do sistema gramatical português nos seguintes termos: « O verdadeiro systema de grammatica devêra ser o de simplificar mas parece que acintemente
não tractam senão de augmentar entidades e fazer difficultoso o que é simples e facil,
multiplicando termos, e cathegorias de divisões e subdivisões em coisas que as não
precisam».
4 A propósito da relevância destes gramáticos e da subjacência filosófica das suas
obras ver Torres (1996) e Silva (1997).
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Comparativamente a Frey, o que dizem a propósito da «rotina
velha e irracional» Melo Bacelar, Couto e Melo ou Jerónimo Barbosa?
Se em Couto e Melo não se encontra qualquer referência ao tópico
em análise — facto que empobrece a sua Gramática, claramente a
mais pobre das três —, em Melo Bacelar lemos que
Escreve-se a virgula depois das palavras, que occupão hum’a respiração, e que nunca çhegão a fazer hum sentido d’algum’a sorte perfeito.
São logo inuteis as virgulas depois de todas as conjunçoens, relaçoens,
&c. (p. 241)

Fazer corresponder a vírgula à simples pausa respiratória bem
como apodar de «inúteis», sem qualquer exemplificação, as vírgulas
depois de todas as conjunções e relações, parece inconsequente norma
para o adequado uso de um sinal de pontuação com tão complexas
possibilidades.
Perante a incompletude da Gramática de Melo Bacelar, não poderia Garrett beber a normatividade de uma gramática perfeitamente
contemporânea como a Gramática Filosófica de Jerónimo Soares
Barbosa, sem necessidade a referências gramaticais estrangeiradas,
ou continua este a duplicar a «rotina velha e irracional» já referida?
A Gramática de Jerónimo Barbosa é até Garrett, sem qualquer
comparação, a mais completa obra sobre o sistema linguístico português. As regras gerais e particulares da pontuação (mais algumas
de acentuação) ocupam nela dez não despiciendas páginas. Sobre a
vírgula diz que
Todos os sujeitos, todos os attibutos, todos os verbos da proposição
composta, e mais partes da oração continuadas que se não modificão,
nem concordão, nem se regem mutuamente; querem virgula depois de
si; porque cada huma com o verbo comum, e os verbos cada hum persi,
fazem sua oração distincta. (p. 88)

Na mesma página e seguintes, refere a necessidade das vírgulas
nas orações «encravadas» — apositivas ou explicativas —, nos parênteses e nos vocativos, e, excepcionalmente, antes de algumas conjunções. Importante é ainda a referência à necessidade da vírgula em
sintagmas transportados para fora da sua ordem natural ou em casos
de ambiguidade. O logicismo das regras de virgulação alarga-se aos
outros elementos de pontuação de modo que, a este nível de logicidade
e normatividade, a Gramática de Jerónimo Barbosa parece bastar a um
uso consequente da língua escrita.

r
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Se Garrett teve acesso a esta tão sumarenta Gramática — e
nenhum motivo parece justificar uma afirmação negativa —, por que
razão refere o opúsculo de Frey, de abrangência nitidamente inferior?
Note-se que, tal como Garrett, também Jerónimo Barbosa condena «errada» a regra de pontuação que consistia em pôr sempre
vírgula antes de conjunções e de relativos como que (cf. p.86).
Porque não temos resposta para uma pergunta quase retórica,
convém sublinhar o que é realmente relevante na afirmação de
Garrett. Ao distanciar-se da «rotina velha e irracional» no que respeita
à maneira tradicional de pontuar, o nosso escritor quis mostrar o
carácter artificial da convenção e, simultaneamente, elevar a pessoalidade do estilo. Neste aspecto particular, o seu estilo, sendo «clássico»,
é paradigma a seguir por todos os estudiosos da língua. O uso da
pontuação nas Viagens, por exemplo, potencia a transmissão claríssima da mensagem e carrega o texto de valores emotivos e estéticos
irrepetíveis.
Da gramática «artificial» faz também parte a ortografia, ou, nas
judiciosas palavras do escritor, a «anarquia ortográfica». Etimologista
convicto — convicção radicada na consideração de que algumas
línguas civilizadas seguiam o princípio etimológico, como a inglesa ou
a francesa —, condena os que, «tendo uma língua formada há séculos»
não seguem um princípio coerente, etimológico ou fonético, ortografando ao acaso e sem qualquer método. Na sua opinião, aliás, a
escolha já estava feita havia muito tempo: o princípio da etimologia
modificada pela pronúncia era o que mais se adequava à idiossincrasia
da língua portuguesa, de base latina, e imitava «as mais ilustradas
nações da Europa» 5.
É curioso verificar de que forma um escritor e político expõe as
regras de boa grafia utilizadas nas suas obras:
1. Conservar fielmente a etimologia quando se lhe não opõe a
pronúncia.
2. Combiná-la com a pronúncia quando esta se opõe à inteira
conservação daquela.

5 Registe-se que o mesmo entendimento tem, por exemplo, Barbosa (1822:68):
«Toda a palavra Portugueza, que for dirivada ou da Lingua Grega, ou da Latina, deve
conservar na escriptura os caracteres da sua origem, que se poderem representar pelos
do nosso Alphabeto, e forem compativeis com a nossa pronunciação. Mas o uso faz nesta
regra todas as excepções, que quer.»
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3. Nas palavras de raiz incógnita seguir o uso geral.
IV.

Nas diversas modificações dos verbos conservar sempre a
figurativa quando a pronúncia não obsta.

IV.

Não pôr acentos (agudo e circunflexo, que são os únicos
portugueses) senão onde a palavra sem eles se confundiria
com outra. (Cf. Da Educação: VII-VIII)

Aprecie-se-se o raciocínio: em primeiro lugar, a etimologia; na
hipótese de alguma impossibilidade, etimologia mais prosódia; na impossibilidade total da etimologia, consuetudo, ou uso. Dicotomias da
diacronia pujantes na nossa sincronia.
O ponto V introduz uma reflexão, muito interessante pela profundidade da análise linguística, sobre o fenómeno dierético na constituição vocabular 6. A consideração de que o sistema «artificial» de
acentuação se resume ao acento agudo e ao acento circunflexo,
«únicos portugueses», aliada ao carácter taxativo da afirmação de que
o unico offício dos accentos é marcar o predominante da palavra que a
estrema de outra: assim o agudo nos faz dizer amámos no preterito, e o
circumflexo amâmos no presente; o agudo sôbre o ó de glória nos
mostra o substantivo, e sôbre o í o verbo; e assim no é ou á da palavra
esta, que a faz ser verbo ou pronome, e em mil outras.

retira-lhe competência fonológica a par da atribuição de uma mera
competência distintiva no que respeita à notação categorial. Daí que
se compreenda a desvalorização do acento grave, pretensamente
desnecessário ao português, e se sublime — face a fenómenos particulares —, a importância da diérese.
No que respeita ao fenómeno dierético, teçamos algumas considerações de carácter diacrónico.
a) Um grande conjunto de palavras portuguesas têm origem
latina. Regina e salute, por exemplo, em resultado de síncope
intervocálica, tiveram a evolução regina > reina > rainha / salute
> saute > saúde, com a manutenção das três sílabas originais.

6 A diérese consiste na separação de duas vogais consecutivas, lidas a priori como
ditongo, em sílabas diferenciadas. O trema funcionou como sinal dierético e ainda
funciona no Brasil, por exemplo, na palavra lingüística. Em Portugal, o acento agudo
desempenha em geral tal função, por exemplo, na palavra egoísta.
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b) Outras palavras com a mesma origem evoluiram para a
formação de conjunto vocálico susceptível de pronunciação
unívoca, a que as gramáticas costumam chamar ditongo.
Exemplos de ditongos existentes em palavras de evolução equivalente são pai, dei, fui.
c) A existência de ditongos (exemplos de b)) e de conjuntos vocálicos susceptíveis de leitura ditongal (exemplos de a)) cria uma
situação problemática que urge resolver.
d) Alguns gramáticos procuraram solucionar o problema, introduzindo no aparente ditongo de a) um h indiciador de hiato.
Obtiveram-se assim palavras, atestadas em diversa literatura,
como atahude, mantehudo ou bahia.
e) De acordo com Barbosa (p.70) — que não trata especificamente, aliás, a diérese na parte dedicada à acentuação —, a
introdução deste h referenciador de hiato vai contra a etimologia, pois choca com a existência de palavras que, originariamente, continham h em th aspirado: Thesouro, Theologia, etc. 7.
g) Finalmente, o código escrito português jamais contemplou, tal
como a maioria das línguas do tronco indo-europeu, alguns
complexos do tipo de qa, qe, qi e qo, aceitando-os desde que
intercalados pela vogal u. Neste caso, duas possibilidades se
apresentam: uma, de apagamento fónico da vogal u (como em
quinta ou em quente); outra, de validação fónica desta mesma
vogal (como em eloquente, antiquíssimo, etc).
A argumentação de Garrett perante factos deste tipo encaminha-se para uma conclusão: a diérese é indispensável à clarificação do
sistema fonológico do português e deve ser marcada com um sinal
gráfico adequado. O trema (acento gráfico usado actualmente no
Brasil, mas não em Portugal) deve, portanto, na opinião do nosso
escritor, fazer parte das regras de acentuação, o que confirma aliás o

7 Diz Barbosa (p.70): «O TH aspirado, ainda que o não seja por nós, conserva-se
na escriptura das palavras, que o tem na Lingua Grega, como Antiphatia, Orthodoxo,
Timotheo, Thesouro, Theatro, Thuribulo, Throno, Theologia, Mathematica, etc. Comtudo não se repara que alguns escrevão Asma, Catarina, Cantaro, Citara, Catolico, Tio,
que na sua origem tem o th aspirado. Escrever Theúdo, Contheúdo he contra a Etymologia» (p.70)
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dicionarista Morais, Jerónimo Barbosa 8, bem como regra similar para
as línguas francesa e castelhana.
Escrever português de lei, discutir o problema ortográfico ou
propor regras para a diérese no português supõe um posicionamento
teórico relativamente ao fenómeno linguístico, implica um conhecimento específico sobre aspectos da psicologia humana e, consequentemente, sobre as formas de interacção entre o pensamento (a ideia)
e a linguagem (a palavra).
Na esteira do logicismo de Port-Royal, as gramáticas lógico-filosóficas da época relevam esta polaridade, definindo a linguagem pelo
sistema ideológico ou racional.
O pensamento gramatical de Garrett é tributário desta corrente
lógico-filosófica preponderante na época. A sua conceituação de gramática, complementar da definição artística 9 e assistemática tradicional, relaciona-a com as operações do espírito nucleares em
Port-Royal: conceber, julgar, raciocinar 10. Com ele, a gramática passa
de arte a ciência, ciência das palavras, ciência dos sinais representativos das ideias, base de toda a educação do espírito. Entre a palavra e
a ideia estabelece-se uma conexão tão íntima que qualquer discussão
em torno de uma pretensa prioridade parecerá infrutífera. Porque
«logica, ideölogia, psychologia etc. são palavras diversas, são divisões
artificiaes das escholas: na natureza não ha senão — formar ideas e
juïzos, — expressar ideas e juïzos.» (Da Educação: p. 31, nota 2).

8 Leia-se o que diz o gramático na página 80 da sua Grammatica Philosophica:
«todas as vezes que stiverem antes das vogaes e e i, como Guêto, Guia, Queda, Quita, com
a diferensa porêm, que ouvindo-se o som de u entre a Consoante e Vogal seguinte, como
em Güárda, Güéla, Qüál, Eqüéstre, Güilhérme, Qüinqüagésima, se notará o ü com dois
pontos por cima».
9 A definição de gramática como arte normativo-prescritiva caracteriza as gramáticas contemporâneas de Garrett e filia-se em toda a tradição gramatical greco-latina.
Para Barbosa, por exemplo, «A Grammatica pois, que não he outra couza, segundo
temos visto, senão a Arte, que ensina a pronunciar, escrever, e falar correctamente qualquer Lingua» (1822: VIII).
10 O capítulo primeiro, segunda parte, da Grammaire Générale et Raisonnée começa
do seguinte modo: «Que la connoissance de ce qui se passe dans notre esprit, est nécessaire pour comprendre les fondements de la Grammaire; et que c’est de là que dépend
la diversité des mots qui composent le discours» (p. 267). Na página seguinte explicita-se: «Tous les philosophes enseignent qu’il y a trois opérations de notre esprit: concevoir,
juger, raisonner». Barbosa refere-se explicitamente à gramática de Arnault e Lancelot
(1822: p. XI), enquanto Couto e Melo define linguagem em termos perfeitamente
port-royalistas: « O sistêma ou coléção dos sinaes convencionados das nossas ideias,
dos nossos juizos e dos nossos raciocínios forma o que châmo linguagem» (1818: 15).

«O PORTUGUÊS DE LEI», OU A GRAMÁTICA DE GARRETT

83

Por isso, está ele convencido de que as duas acções, de «formar, e
combinar ideas», são inseparáveis: «São operações promiscuas do
espirito e dos orgams do corpo, e que promiscuamente se devem
analysar, estudar e dirigir» (Idem: p.32).
Distanciando-se da definição artística tradicional, apresentando
uma definição científica de gramática e relevando a unicidade das
acções do espírito — paralelamente à valoração atribuída à componente lógica, psicológica, da componência humana —, Garrett parece
projectar-se no pano de fundo das gramáticas científicas actuais
(menos interessadas nos aspectos normativos e mais implicadas na
explicação das regras, parâmetros e princípios que conformam as
línguas naturais), cujos objectivos ultrapassam o esquematismo lógico
das gramáticas tradicionais.
Face a tal projecção, compreende-se a importância atribuída pelo
romancista ao estudo da língua pátria relacionada, na boa tradição
escolástica, com o grego e com o latim 11. Mas presente-se a mágoa na
verificação de que os portugueses se preocupam mais com os «mysterios de Pindaro e Persio», com as línguas orientalistas e helenistas
do que com o português: «somos desgraçados n’isto os portugueses.
(…) Muitos a quem não mettem medo as mais abstrusas difficuldades
da lingua-sancta (…), nunca estudaram sua propria, sua tam ricca
e tam formosa linguagem» (Idem: p. 38). Porque o bom domínio da
língua portuguesa é fundamental em todas as situações da vida, a língua entendida como matriz de todos os saberes.
Se o estudo da arte ou da ciência gramatical aparece como percurso relevante para o perfeito conhecimento da língua, duas condições se apresentam para a sua consecução.
Por um lado, para estudar a língua materna existe apenas um
meio: o do estudo da sua literatura; por outro, o caminho a percorrer
até à fase da literariedade é longo e composto de fases específicas a
cumprir de modo mais ou menos rigoroso. Assim, numa linha claramente inglesa e nada adequada ao nosso sistema de ensino actual, a
criança deve conhecer o alfabeto aos três anos, relacionar os caracteres
e soletrá-los convenientemente aos quatro e, finalmente, ler correntemente dos cinco para os seis, o que, convenhamos, não é tarefa fácil
para as crianças acabadas de entrar no século XXI.

11 «Ora é tam impossivel escrever bem em Portuguez, em castelhano, em Inglez,
em qualquer das linguas do occidente da Europa sem saber Grego, e principalmente
Latim» (p. 38).
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Na página 260 do tratado, apresenta Garrett uma escala das aquisições intelectuais inventado por William Jones, a que se chamou
andrómetro, o qual dá conta de todo o processo de aquisição linguístico-gramatical. Apresentamo-lo a seguir de forma resumida, com
referência apenas aos aspectos linguísticos relevantes:
Ano
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
19
21
22
23
24
25
31
36
51

Acção
Recepção de ideas pelos sentidos. Voz e loquella.
Conhecimento do alphabeto e solletrar.
Retenção de ideas na memoria.
Ler e decorar.
Grammatica e lingua vernacula.
Exercitar a memoria.
Latim.
Grego.
Francês e Italiano.
Traduções.
Composições em verso e prosa.
Rethorica e declamação.
Exercicios rethoricos.
Composições na lingua materna.
Continuação do estudo da declamação.
Estudo dos oradores antigos.
Viagens e conversação.
Discursos no fôro e na tribuna.
Hábito de eloqüencia adiantada.
Eloqüencia apperfeiçoada.
Obras oratorias.

Pela exposição do presente andrómetro se pode verificar a precocidade de algumas operações intelectuais e motoras: conhecer o
alfabeto e soletrar a partir dos 2 anos; ler e decorar aos 4; gramática
e língua vernácula aos 5.
A sugestão de aprendizagem das línguas vivas através de métodos
naturais, oralizantes («não por livros ou grammaticas — Deus nos livre
de tal methodo!»), faz de Garrett um pedagogo moderno. A proposta
de aprendizagem do português, não por «cartazes de teatro» ou por
«colunas de gazeta», mas pelas obras dos clássicos Camões 12, Vieira

12 «Os Lusíadas» surgem como obra referencial para o aprofundamento da
leitura compreensiva. Note-se a relevância que lhe é atribuída nas páginas 191-192 do
Da Educação: « Por este livro apprendera a ler o nosso pupillo. A ler digo; mas a ler, isto
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ou D. Francisco Manuel de Melo, remete esta acção para uma fase
além da puerícia, pois não é conveniente ensinar às crianças numa fase
demasiado precoce algo que não têm ainda capacidade para
compreender: «não gravemos ja em sua memória o que tenhamos de
oblitterar depois» (p.134).

3.

Conclusão

Se parece não haver dúvida de que, para Garrett, as línguas
ocupam um lugar eminente entre os elementos da educação nobre, a
valoração atribuída à língua portuguesa ultrapassa a valência retóricoestilística para sublimar vectores de ordem linguístico-gramatical.
No âmbito específico da sua estética literária, Garrett caracteriza-se pela simplicidade do estilo, pela fluência narrativa e pelo descritivismo escasso mas fluente. Nas palavras de Almeida (1955:235-236), se
o adjectivo sugestivo é raro, a expressão é cuidada, aparentemente
desalinhada, mas mantida sempre no limite da comunicabilidade
espontânea e directa.
A correspondência entre uma estética característica e uma teorização que tem como finalidade essa mesma estética não é fácil de estabelecer. Ninguém pode negar, no entanto, a relevância atribuída por
Garrett a uma língua que lhe era tão cara, e que ele interiorizava em
nacos de sabor popular, à maneira moira ou, como diríamos hoje, à
maneira de Viseu:
Bernardim: É grande o papel da moura?
Pêro: Nada. Três ou quatro coplas pronunxiadas à moirixca com
muitos axxes e exxes. 13

Não sendo propriamente um gramático, nem um pedagogo, no
sentido estrito dos termos, é inquestionável a relevância a atribuir-lhe
no campo da teorização gramatical e pedagógica. O tratado Da Educação, surgindo de forma aparentemente abrupta num universo prima-

r
é, a recitar orações e periodos, a graduar as inflexões da voz, as pausas, a intender emfim
um discurso, um livro, — a ler na lata accepção do termo. E n’este ponto, como em
tantos outros, temos a educação intellectual intimamente ligada com a moral, e caminhando a passo».
13 Cf. Garrett, Almeida (1973), Um Auto de Gil Vicente. In Obras Completas de
Almeida Garrett. Teatro 3. Ed. parceria A.M. Pereira, Ld.ª: Lisboa.

86

DIACRÍTICA

cialmente romântico e poético, aporta informações de âmbito linguístico-gramatical demasiado importantes para não serem consideradas
ou para serem analisadas de ânimo leve.
Se hoje falamos em crise da língua, em qualidade da língua ou,
porque não, em português de lei, um pouco devemos a esse grande
escritor, dramaturgo, poeta e político chamado Almeida Garrett.
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A unidade de análise e descrição
lexicográficas 1
ÁLVARO IRIARTE SANROMÁN
(Universidade do Minho)

«The meanings of the parts constrain, but not
provide, the interpretation of the whole.»
(LAKOFF, 1977: 239)

1. Da mesma maneira que não usamos uma pipeta para medir a
água necessária para cozer o arroz da refeição, ou uma régua para
medir a área de uma quinta, também, ao estabelecer as unidades
linguísticas, devemos saber em primeiro lugar o que é que queremos
medir com as mesmas. Em linguística, como em qualquer outra disciplina, não se podem estabelecer unidades em termos absolutos.
A operação de estabelecer os limites superiores ou inferiores das unidades com que fragmentamos o continuum linguístico não será mais
do que uma convenção, que dependerá do marco teórico em que o

1

Utilizaremos neste trabalho os seguintes símbolos e convenções:
* = agramatical, não aceitável;
? = duvidoso (gramatical ou pragmaticamente);
# = impropriedade pragmática;
Pleite = lema (do português);
Eleche = lema (do espanhol);
Pleite = um lexema dado (português);
Eleche = um lexema dado (espanhol);
Pleite gordo = uma unidade lexicográfica dada (português);
Eleche entera = uma unidade lexicográfica dada (espanhol).
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investigador se situe 2, dos recursos com que conta ou dos propósitos
para que tal investigação é realizada, pelo que será possível fazerem-se
análises com graus diferentes de detalhe e até mais do que uma análise
correcta (Lakoff, 1977: 246-247).
A maior parte das vezes, as estruturas linguísticas parecem manifestar um carácter holístico, ou não composicional, em que a totalidade não é, ou não é só, a soma das partes que a compõe e em que a
análise das partes não é suficiente para entender a totalidade, tal como
nos ensina a teoria da Gestalt.
Reduzir as unidades lexicais e lexicográficas à palavra, ou mesmo
a unidades inferiores como o monema, obedece a uma concepção
atomística da linguagem (uma palavra, um significado) dominante em
todas as áreas da linguistica moderna, e nomeadamente na semântica
e na lexicografia, que entendem o significado como estando permanentemente ligado a uma palavra, independentemente dos contextos
situacionais e dos co-textos linguísticos ou estruturas em que ocorrem
as palavras, esquecendo, paradoxalmente até dentro do paradigma
estruturalista, que o sentido de qualquer lexema inclui tanto as relações sintagmáticas como as paradigmáticas (Lyons, 1995: 125).
Ignorar o facto de que as relações sintagmáticas estabelecidas
entre as palavras no contexto linguístico fazem parte do significado
das mesmas conduzirá a análise lexicológica estruturalista a entender
um enunciado como uma combinação de elementos discretos (as palavras, os monemas) e, consequentemente, a erros, com importantes
consequências lexicográficas, como a divisão do significado duma
determinada colocação em sememas que posteriormente serão atribuídos às palavras individuais (Corpas, 1995: 140-141).
Afortunadamente, nos estudos semânticos e lexicológicos, está-se
a abandonar tal concepção do significado lexical para voltar a uma
visão mais «estrutural» 3, entendendo aqui o adjectivo «estrutural» no
sentido de gestáltico ou holístico.

2

Alcaraz Varó recolhe a experiência de W. Chafe, quem
«en los años sesenta, cuando llevaba a cabo la descripción estructuralista de una lengua
amerindia, hizo acopio de muchos datos que luego guardó, porque pensó que eran muy
valiosos; como más tarde cambiaron sus teorías lingüísticas básicas, se encontró con que
aquel material no le servía porque estaba recogido según una concepción teórica en la
que ya no creía o que era totalmente irrelevante para su investigación.» (Alcaraz, 1990: 19).

3 «Recent approaches have tended to abandon the more ‘atomistic’ view of word
meaning and instead attempt to be ‘systematic’ or ‘structural’, studying lexical items in
their mutual relation. However, this theoretical reorientation has not lead to a drastic
change in lexicographical practice.» (Martin, Al & van Sterkenburg, 1983: 82).
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Como sabemos, sistema ou estrutura são conceitos basilares,
juntamente com o de valor, para a nova ciência linguística que nasce
com o Curso de linguística geral de Saussure, onde o conceito de
sistema é entendido num sentido claramente gestáltico:
«Uma unidade como caloroso decompõe-se em duas subunidades (calor-oso), mas não se trata de duas partes independentes encostadas
simplesmente uma à outra (calor + oso). É um produto, uma combinação de dois elementos solidários, cujo valor provém da sua acção recíproca numa unidade superior (calor-oso)» (Saussure, 1992: 214-215).
«… o valor do termo total nunca é igual à soma dos valores das partes:
per-eira não é igual a per + eira » (idem, 221).

Com efeito, as unidades lexicográficas não podem ser concebidas
exclusivamente como sendo unidades atómicas ou indivisíveis que
conformam níveis superiores, mas sim entidades que se caracterizam por:
1)
2)
3)
4)
5)

r

terem um carácter variável;
não serem necessariamente composicionais;
não possuírem um carácter discreto, mas gradual e contínuo;
não serem independentes do contexto em que ocorrem;
não poderem ser descritas completamente pelas regras gerais da
gramática 4.

2. Esta concepção atomística da linguagem levou a afirmar que
determinadas denominações numa língua poderiam não ter equiva-

4

Podemos considerar as unidades lexicográficas como sendo o que Lakoff
(1977: 246-247) denominou Gestalts, ou estruturas gestálticas. Destacamos algumas das
propriedades destas estruturas enumeradas pelo autor (ib.):
— são ao mesmo tempo holísticas e analisáveis: são constituídas por partes, mas a totalidade não é redutível às partes;
— podem ser analisáveis em partes, mas podem fazer-se análises com graus diferentes
de pormenor e até mais do que uma análise correcta, dependendo do ponto de vista,
dos recursos, dos propósitos, etc.;
— as diferentes partes que as integram podem estabelecer relações internas de diferentes tipos;
— as Gestalts, ou alguma das suas partes, podem estabelecer diferentes tipos de relações
externas ou associações com outras Gestalts ou com partes de outras Gestalts;
— determinadas propriedades das Gestalts podem ser destacadas como propriedades de
fundo;
— uma Gestalt pode ser definida pelo facto de ser o contrário de outra Gestalt; Gestalts
contrárias ou opostas compartilharão as mesmas propriedades.
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lência exacta noutros idiomas pelo facto de não se utilizarem as mesmas unidades para fazer tal denominação (vd. Werner, 1982a: 29-30).
Isto seria como afirmar que, numa língua, não se pode «dizer» ou
«exprimir» determinada coisa, quando o que acontece é não coincidirem formalmente as unidades utilizadas para realizar tal acto de
denominação (de selecção do referente).
Isto é evidente nos casos de vaguidade, não especificação ou
indeterminação semântica (Silva, 1997: 575-576). Um exemplo muito
estudado na semântica é o dos nomes que exprimem relações de
parentesco: enquanto determinadas línguas, como o latim, distinguem
entre ‘irmão do pai’ (patruus), ‘irmão da mãe’ (avunculus), ‘irmã do
pai’ (matertera) e ‘irmã da mãe’ (amita), outras, como as línguas românicas modernas, só têm dois termos. Isto é, os termos Ptio e Ptia e
os seus equivalentes nas línguas românicas são vagos relativamente
a estas especificações, utilizando as expressões Ptio paterno, Ptio
materno, Ptia paterna e Ptia materna, caso for necessário fornecer tais
especificações neutralizadas (Silva, 1997: 575) nos termos das línguas
românicas.
Embora se possa afirmar que, em princípio, qualquer conceito de
qualquer língua é traduzível, lexical ou gramaticalmente, noutra
língua, é inegável a dificuldade para traduzir 5, ou às vezes até parafrasear, alguns exemplos extremos, como as frases espanholas:

5

A dificuldade de tradução de termos como, por exemplo, Evaso, Ecopa, Etaza,
vs. Pcopo, Ptaça, Pcálice, Pchávena, Pcaneca, Ptigela é uma prova da diferente categorização deste tipo de objectos em espanhol e em português:
ECuando pongas la mesa, a la niña ponle un vaso mejor que una copa:
P*Ao pores a mesa, à menina põe-lhe um copo melhor do que um copo/cálice.
Outros exemplos podem ser os termos portugueses Pcafé/Pbica/Pcimbalino, Pcafé
curto, Pcafé comprido, Ppingo/Pgaroto, Ppingo directo, Ppingo normal, Pmeia de leite, Pgalão,
Pcafé com leite ou os espanhóis Ecafé, Ecafé solo, Ecafé cortado, Ecafé con leche, Ecafé con
leche doble. Contudo, e apesar desta divergência na conceptualização destes objectos,
os problemas de equivalência, duma maneira geral, ficam resolvidos co-textual ou contextualmente:
Evaso/copa de agua = Pcopo de água
Evaso/copa de vino = Pcopo de vinho
Ecopa de champán = Ptaça de champanhe
Ecopa/copita de oporto = Pcálice de porto
Etaza de leche = Pchávena de leite
Etaza/tazita de café = Pchávena/xícara de café
Ejarra de cerveza = Pcaneca de cerveja
Ecuenco de leche con cereales = Ptigela de leite com cereais.
Ejarro, Ecuenco
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cristales de la ventana están hechos de vidrio:
vidros da janela estão feitos de vidro,

devido ao valor genérico que a palavra Ecristal tem em espanhol; ou
aspectos gramaticais característicos de uma determinada língua, como
a diferente informação transmitida nas duas frases seguintes pelo uso
do tempo composto ou simples em espanhol:
ENo

hemos visto París / ENo vimos París

em que no primeiro caso se entende que os sujeitos ainda podem ver
Paris, dentro de determinados limites temporais, explícitos ou implícitos no contexto, e no segundo caso entende-se que já não têm possibilidade de ver Paris nesta ocasião. Ou, como último exemplo, o uso
do verbo Pir na forma intransitiva (‘dirigir-se’) que, como escrevem
Vázquez Cuesta & Mendes da Luz (1983: 521), «não tem o mesmo
sentido de resolução violenta e definitiva» que na forma reflexa (‘ir-se
embora’, ‘partir’):
PAntónio foi para o mato / PO pai foi-se para o mato e as crianças ficaram
abandonadas (ib.).

Trata-se nestes casos também de fenómenos de vaguidade semântica em que não são dadas ou são neutralizadas (Silva, 1997: 575) algumas especificações léxico-semânticas ou gramaticais na outra língua 6.
Pode acontecer, como se sabe, que um conceito seja verbalizado
(intensionalizado ou actualizado linguisticamente) em duas línguas
ora lexicalmente (através de unidades lexicais, sejam elas palavras ou
combinações de palavras) ora gramaticalmente (através de sintagmas,
orações, etc.). Assim, para tomar um exemplo de Whorf (1958: 216), já
clássico 7 na lexicologia estruturalista, o que para o povo esquimó será

6 Contudo, sempre existe a possibilidade de, perante um equivalente não marcado
na L2, de marcar a tradução noutro lugar do texto. Mas estas questões de equivalências
textuais já são problemas de tradução e da ciência do texto que ultrapassam, em parte,
os limites da lexicografia.
7 Sobre a aparente abundância de termos para exprimir a ideia de ‘neve’ em
esquimó, escrevem Hutchins & Somers (1995: 154): «De hecho, se trata de uno de los
grandes mitos de la lingüística; en realidad existen sólo dos palabras que expresan la
idea de ‘nieve’ en esquimal (qanik, para significar ‘nieve en el aire’, y aput para significar
‘nieve en el suelo’)».
Devemos sempre considerar com reserva exemplos que se afastam de forma excessiva dos modelos a que estamos habituados, ou tirados de «línguas exóticas», muitas
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intensionalizado, ou, se se quiser, lexicalizado, através de lexemas, em
português será intensionalizado por meio de sintagmas (combinações
lexicais) que poderão ser, por hipótese, Pneve no chão, Pneve a cair ou
Pdirecção da neve.
Como é óbvio, num dicionário bilingue, a forma da unidade lexicográfica da língua de partida pode não coincidir com a forma da
unidade lexicográfica da língua de chegada, pois o mesmo «conceito»
poderá ser verbalizado, intensionalizado, nas duas línguas de forma
diferente.
Do ponto de vista lexicográfico, e nomeadamente do ponto de
vista dos dicionários orientados para a codificação, o problema continua sem se resolver se optarmos por utilizar o lexema (cada uma das
acepções bem delimitadas de uma palavra) como unidade lexicográfica. Pensamos que esta solução não ultrapassa novamente a concepção atomística da linguagem, estabelecendo-se agora a relação: um
lexema ⇒ um conceito. Poderão ficar talvez resolvidos alguns problemas de polissemia e de homonímia, mas não fenómenos que, precisamente pelo seu carácter irregular, só poderão ser estudados no âmbito
do dicionário. Por exemplo, alguém poderia construir combinações de
unidades lexicais, do tipo P*leite desnatado 8 (por Pleite magro), que
seriam correctas tanto do ponto de vista sintáctico e semântico-intensional, dado que não vai contra qualquer restrição de tipo sintáctico ou
imposta pelos traços semânticos dos lexemas combinados, como do
ponto de vista da semântica extensional, porque as relações que se
estabelecem entre os referentes (ou entre os conceitos) são perfeitamente coerentes.
Para dar conta destas combinações irregulares do léxico, em lexicografia será útil distinguir entre unidade lexical e unidade lexicográfica, entendida, esta última, como a acepção claramente delimitada de
uma palavra ou grupo de palavras, independentemente de elas serem
interpretadas pela lexicologia como sendo combinações restritas
(Pódio mortal) ou combinações livres (Ecaja de cervezas), desde que

vezes deturpados devido a uma transmissão indirecta. Cf., por exemplo, a leitura que
alguém desconhecedor da língua portuguesa pode fazer das palavras de Bosque (1982:
109) que a seguir transcrevemos: «Es interesante recordar que algunas lenguas, como el
portugués, no poseen nombres específicos para los días de la semana, y que otras, como
el chino, carecen de nombres para los meses del año. En tales idiomas se hace referencia
al número que ocupa en la serie la unidad que se desea identificar.»
8 Cf. o espanhol Leche desnatada.
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sejam produto de uma estrutura preferente e diferenciada e/ou, no
caso dos dicionários codificadores bilingues, desde que na L2 correspondam a lexemas (Ellevar la contraria: Pcontrariar) ou combinações
restritas de lexemas (Ecaja de cervezas: Pgrade de cervejas). Assim, como
vimos, serão também unidades lexicográficas diferentes acepções
originadas pela combinação de uma palavra com outras, proporcionando-se desta maneira informação importantíssima para a codificação linguística 9:
Pespalhar

Esembrar

Pespalhar

Eesparcir

a desolação:
a notícia:
Pespalhar as ideias:
Pespalhar boatos:
Pespalhar dinheiro:
Pespalhar lágrimas:
Pespalhar luz:
Pespalhar o bofe:
Pespalhar-se (o rebanho):
Pespalhar (o temporal):
Pespalhar os olhos/a vista:
Pespalhar suspiros:
Pespalhar terror:
Pespalhar tristezas:
Pespalhar um cheiro:
Pespalharem(-se) as nuvens:
Pespalhar-se (num exame):
Pespalhar-se (o fogo):
Pespalhar (os papéis):
P(rir e) espalhar:
Pespalhar (o grão):

la desolación
la noticia
Edifundir las ideas
Epropagar bulos
Erepartir dinero
Ederramar lágrimas
Eirradiar luz
Ehacer el ganso, esparcirse
Ederramarse (el rebaño)
Eamainar el temporal
Edistraer la vista
Eexhalar suspiros
Einfundir terror
Edistraer las penas
Edespedir un olor
Edispersarse las nubes
Epifiar, patinar (en un examen)
Epropagarse, comunicarse (el fuego)
Eesparcir los papeles
Eesparcir el ánimo
Edespajar (el grano).

É por isso que, contrariamente à prática lexicográfica moderna,
não concordamos com a distribuição das diferentes unidades lexicográficas pluriverbais sob as diferentes acepções do lema, uma vez que,
como se poderá constatar, nem sempre é possível fazer corresponder
todas as unidades pluriverbais a cada um dos lexemas, o que, implicitamente, seria reconhecer que os diferentes sentidos que as palavras

9 Do ponto de vista da síntese ou codificação linguística, é importante registar
estas combinações lexicais, como unidades lexicográficas, na entrada correspondente à
base da colocação (Pdesolação, Pnotícia, etc.). Na entrada correspondente ao colocativo
(Pespalhar), não ocorrerão como unidades lexicográficas, podendo aparecer eventualmente
como exemplos das diferentes acepções da palavra Pespalhar. Cf., contudo, infra nota 15.
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adquirem em combinação com outras seriam também acepções do
lexema tomado isoladamente.
Com efeito, muitas vezes deparamos com o facto de os dicionários não só não registarem significados provenientes de combinações
de palavras, mas também com o facto de considerarem como sendo
uma acepção de uma palavra o que, em rigor, é o significado dessa
palavra juntamente com outros elementos com os quais co-ocorre.
Como já adiantávamos em § 1, dividir o significado duma determinada colocação em sememas, que posteriormente são atribuídos às
palavras individualmente (Corpas, 1995: 140-141), é um erro comum
na análise lexicológica, com consequências na prática lexicográfica,
produto do facto de se ignorar que as relações sintagmáticas estabelecidas no contexto linguístico entre as palavras fazem parte do significado das mesmas. Assim, por exemplo, Calderón (1994: 56) chama a
atenção para o facto de que em expressões como Ele echaron diez años
de cárcel ou Ecorrer un gran riesgo não são os verbos Eechar e Ecorrer
tomados isoladamente os que significam ‘condenar’ e ‘estar exposto a
perigos’, respectivamente, mas será a totalidade dos sintagmas a que
actualizará a acepção ‘condenar’ do verbo Eechar e a acepção ‘estar
exposto a (perigos)’ do verbo Ecorrer.
Assim, nos exemplos que a seguir apresentaremos com a palavra
Pforte, o significado não depende exclusivamente desta palavra isolada.
Podemos constatar facilmente que a função do adjectivo Pforte é atribuir o sentido de ‘intensidade’ ao nome que acompanha:
Tenho uma forte dor de dentes;
O curso tem, nos últimos meses, uma forte componente prática;
No final do caminho há uma descida muito forte;
A bolsa fechou com uma forte descida;
Prefiro as cores fortes, como o vermelho vivo, às pálidas;
O café estava tão forte que não consegui dormir
O cozido galego é muito forte para o estômago?;
Na cozinha havia um cheiro muito forte a gás;
De repente levantou-se um forte vento;
Esta noite caiu um forte nevão;
Tem cuidado que estes comprimidos são muito fortes;
Não abras a persiana que entra uma luz muito forte;
A oposição fez fortes críticas ao governo;
Tem uma personalidade muito forte e detesta ser contrariado;
Tem fortes razões para se demitir;
A notícia causou-me uma forte impressão;
É um palavrão muito forte em português;
E agora vem o prato forte do espectáculo.

r
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Contudo, ‘intensidade’ não é tanto o hiperónimo de Pforte para
todos estes casos, como do sentido que exprime o adjectivo quando
seleccionado pelos nomes das diferentes combinações. Para os substantivos que apresentámos é Pforte o adjectivo seleccionado, mas
outros substantivos (etc.) seleccionam adjectivos (etc.) diferentes
para exprimir o mesmo sentido de ‘intensidade’, como, por exemplo,
em português:
Pvivo

interesse, Perro crasso, Pmudança radical, Pobediência cega, Pmemória portentosa, Pmemória de elefante, Pdesejo ardente, Psucesso louco,
Pvontade louca, Pchuvas torrenciais, Pfome canina, Pódio mortal, Pignorância supina, Pcomer como um abade, Precusar firmemente, Pconfessar
abertamente, Pproibir terminantemente, Pacreditar piamente, Pchover a
cântaros, Pchover torrencialmente, Pdormir como uma pedra, Ptrabalhar
como um negro, Ptrabalhar como um galego, Pteimoso como uma mula,
Pburro como uma porta, Psurdo como uma porta, Pfumador empedernido,
Pferido grave, Pfeio como um bode, Pbêbado como um cacho, Pforte como
um touro, Prápido como uma flecha.

Se todos estes adjectivos (etc.) estão a exprimir o sentido ‘intensidade’, poderemos então afirmar que tais adjectivos são sinónimos
nestes sentidos seleccionados. É evidente que se poderia contestar o
carácter sinonímico de muitos dos valores ou sentidos das palavras
seleccionadas (= ‘intensidade’), como se pode contestar a existência de
qualquer sinónimo ou antónimo, nomeadamente se entendermos que
dois termos são sinónimos quando podem ser intercambiados sem
produzir nenhuma alteração sintáctico-semântica.
Não entendemos aqui a sinonímia dessa maneira. No uso real e
quotidiano da língua, podemos considerar que estamos perante sinónimos, ou, se se quiser, quase-sinónimos (novamente estamos perante
uma questão de grau), a partir do momento em que duas palavras
equivalentes se associam ao mesmo conceito. Seguindo Mel’çuk, Alonso
Ramos (1993) escreve:
«Como señala Mel’çuk (1988a: 88), si nos obstinamos en buscar, no
sólo no habrá sentidos idénticos sino tampoco dos pesos, longitudes o
velocidades idénticas. No se utiliza la misma precisión al pesar los
ingredientes de un medicamento que al pesar una bolsa de patatas.
Sería absurdo pesar patatas en una balanza de farmacia. Por lo tanto,
en muchas ocasiones, ser demasiado preciso es perjudicial. (Alonso
Ramos, 1993: 31).

Contudo, isto não significa que qualquer um destes adjectivos
etc.) tomado isoladamente signifique

(Pforte, Pvivo, Pradical, Pmortal,
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‘intenso’ como encontramos na maior parte dos dicionários. O sentido
‘intenso’ do adjectivo Pvivo, por exemplo, só é actualizado quando coocorre com determinados substantivos, ou melhor, quando é seleccionado por determinados substantivos. Vejamos por exemplo, no Porto
Editora 10, algumas acepções que significam ‘intenso’ sob as entradas
correspondentes a alguns dos adjectivos anteriores:
vivo, adj. que vive; (fig.) cheio de vivacidade; perspicaz; sagaz; ágil;
travesso; buliçoso; engraçado; persistente; intenso; forte; marcado;
visível; distinto; esperto; activo; diligente; apressado; agudo; afiado;
ligeiro; …
radical, adj. 2 gén. referente à raiz; essencial; fundamental; completo;
profundo; decisivo; total; sectário do radicalismo; …
louco adj. que perdeu a razão; doido; alienado; demente; insensato;
imprudente; doidivanas; extraordinário; exagerado; …
torrencial adj. 2 gén. referente às torrentes; que cai em torrentes;
caudaloso; impetuoso; abundantíssimo; …
mortal adj. 2 gén. sujeito à morte; que produz a morte; mortiço; fatal;
perigoso; figadal; transitório; profundo; …
supino adj. superior; elevado; deitado de costas; que está no estado de
supinação; (fig.) em alto grau; excessivo; …
torrencialmente adv. em torrentes; caudalosamente; impetuosamente;
em grande abundância. …
grave adj. sério; importante; circunspecto; reservado; perigoso; intenso;
duro; penoso; …

Pensemos nas colocações portuguesas Pdar desculpas e Ppedir
desculpas. Ao procurarmos num dicionário de português encontramos
estes dois sentidos, ‘perdão’ e ‘escusa’, sob a entrada Pdesculpa:
desculpa […] 1. Ação ou efeito de desculpar(-se). 2. Perdão, indulgência, absolvição. 3. Escusa, justificação: Apresentou desculpas por
não poder ir ao banquete. 4. Pretexto, evasiva: A doença que alegou
para entrar em férias é pura desculpa: nunca o vi tão bem. (Aurélio).

Mas, é evidente que os sentidos ‘perdão’ e ‘escusa’ da palavra só se
actualizarão em combinação com os verbos Pdar e Ppedir respectiva-

10 ALMEIDA COSTA J. e A. SAMPAIO E MELO (1994): Dicionário da Língua Portuguesa
da Porto Editora. 7.ª edição, revista e ampliada. Porto: Porto Editora. [daqui para a
frente: Porto Editora ].
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mente. Mais ainda: em rigor, não poderíamos atribuir estes sentidos
à palavra Pdesculpa tomada isoladamente, mas às colocações Pdar
desculpas e Ppedir desculpas e suas possíveis variantes.
Calderón (1994: 58) dá um exemplo ilustrativo com a expressão
espanhola Etener buen oído. O autor regista, em vários dicionários de
uso espanhóis, como acepção da palavra Eoído ‘aptidão para captar
sons musicais’, o que, em rigor, é o significado da totalidade da
expressão Etener buen oído.
O exemplo é válido para o português, por isso, vejamos os diferentes tratamentos que a expressão Pter bom ouvido e a palavra Pouvido
recebem em alguns dicionários portugueses:
ouvido, s. m. audição; aparelho de audição; acto ou efeito de ouvir;
facilidade em fixar de memória peças musicais, ou em distinguir
faltas de afinação; … (Porto Editora).
ouvido. [Part. de ouvir] S. m. 1. […] 2. […]. 3. Aptidão para captar com
relativa precisão sons musicais ou não, e de reproduzir aqueles sem
o auxílio de partitura: ter bom ouvido. … 4. […] • […] Ter bom
ouvido. Ter fácil percepção de sons, especialmente musicais.
(Aurélio) 11.
OUVIDO, s. m. um dos cinco sentidos […]. 4. […] Ter bom ouvido, ter boa
disposição do órgão do ouvido para perceber os sons, e especialmente os musicais. […]. (Caldas Aulete) 12.
ouvido, m. […] Facilidade de fixar na memória peças musicais: este
aprendiz de música tem bom ouvido. […] (Cândido) 13.

No Porto Editora, considera-se como sendo uma acepção da palavra ouvido o que, num contexto real, se exprime pela locução Pter bom
ouvido.
No caso do Aurélio, regista-se uma contradição, pois o mesmo
significado (‘aptidão para captar com relativa precisão sons musicais’)
é atribuído tanto à palavra ouvido como à expressão Pter bom ouvido,
que aparece como locução no fim do artigo.

11 FERREIRA, A. Buarque de Holanda (1986): Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2.ª edição, revista e aumentada, 20.ª impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
[de aqui para a frente: Aurélio].
12 AULETE, F. J. Caldas (1987): Dicionário da Língua Portuguesa Caldas Aulete. 5.ª
edição brasileira, revista, actualizada e aumentada por Hamílcar de Garcia e Antenor
Nascentes. Rio de Janeiro: Editora Delta. [de aqui para a frente: Caldas Aulete].
13 FIGUEIREDO, C. de (1982): Dicionário da Língua Portuguesa. 16 .ª Edição. Lisboa:
Livraria Bertrand. [de aqui para a frente: Cândido].
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No é o caso do Caldas Aulete, que, como já indicava Rodrigues
Lapa (Lapa, 1984) 14, continua a ser o melhor dicionário do português
quanto ao tratamento da combinatória lexical. Neste dicionário,
regista-se este valor unicamente como locução.
Logicamente, o facto de o sentido ‘aptidão para captar sons musicais’ se realizar com a palavra Pouvido combinada com Pter (bom) não
impede que, em determinados contextos, a expressão ter bom ouvido
não possa ocorrer sob formas truncadas ou expandidas, como, aliás,
acontece com grande número de unidades lexicais e de colocações:
POnde
PEu

está o detergente para a máquina [de lavar roupa]?;
bebo sempre leite magro e as crianças, gordo.15

São muitos os casos em que o sentido que o dicionário dá a
uma acepção determinada de uma palavra é, em rigor, o sentido dessa
palavra combinada com outra ou outras.
Os exemplos de acepções figuradas cujo valor só é actualizado
quando combinado com outros lexemas são abundantes. Vejamos uma
pequena amostra de acepções registadas como figuradas no Porto
Editora, no Aurélio ou no Caldas Aulete. Apresentamos a seguir a cada
entrada um ou vários exemplos de colocações em que o lexema
adquire tal suposto sentido figurado:
cabeça, s. f. […] (fig.) autor; chefe; dirigente; capital; metrópole; frente
de um cortejo; inteligência; tino; raciocínio; … (PE): cabeça de
família;

14 «É precisamente neste capítulo da fraseologia, muito importante, que os dicionários correntes deixam mais a desejar. O mais celebrado de entre eles e o mais moderno
dos grandes dicionários, o de Cândido de Figueiredo, é muito pobre em grupos fraseológicos, o que constitui um grave defeito, porque é nessas locuções que se imprime o
chamado génio da língua. Como repositório de fraseologia, nada há que possa substituir
entre nós o Dicionário Contemporâneo de Caldas Aulete.» (Lapa, 1984: 83).
15 Como dissemos (vd. supra nota 9), as colocações deverão ser registadas na
entrada correspondente à base da colocação (neste caso, sob a entrada leite). Contudo,
recolher uma colocação também na entrada correspondente ao colocativo poderá ser
útil em alguns casos, uma vez que, em determinados contextos, como o que acabamos
de ver, o colocativo (gordo, por exemplo) poderá ocorrer sem ser em companhia da base
da colocação.
Neste sentido, pode ser útil a distinção que Mckeown & Smadja (apud AguilarAmat, 1983: 128) fazem entre dois tipos de colocações:

«las que llaman «compound collocations» que se caracterizan por ser secuencias fijas
de palabras, y las «predicative collocations», más flexibles, que afectan a combinaciones
que pueden ir separadas por otras palabras […] y que pueden aparecer en cualquier
orden dentro de la frase.»
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coração, s. m. […] (fig.) sensibilidade moral; consciência; coragem;
ânimo; valor; memória; amor; piedade; parte mais central; … (PE):
coração da cidade, coração do país;
semente, s. m. […] (fig.) gérmen; causa; origem; … (PE): semente da
discórdia;
raiz, s. f. […] 7. Fig. Germe, princípio, origem. … (A): raiz do mal;
reinar s. m. […] (fig.) dominar; imperar; estar em voga; grassar; folgar;
divertir-se; haver; existir; … (PE): reinar o silêncio, reinar o
descontentamento;
semear v. intr. […] v. tr. (fig.) espalhar; disseminar; juncar; fomentar;
propalar; ocasionar; fazer propaganda de; dar publicidade a;
preparar o aparecimento de; … (PE): semear o descontentamento,
semear a indignação, semear a inquietação;
despertar v. tr. […] (fig.) estimular; activar; dar origem a; … (PE):
despertar a curiosidade;
sufocar v. tr. […] (fig.) reprimir; impedir; … (PE): sufocar a rebelião;
banhar, v. tr. […] || (Fig.) Meter num ambiente, envolver em qualquer
fluido (próp. e fig.): Sítios banhados de ar, de luz. … (CA): banhar
<o sol> os campos;
brilhar, v. tr. […] (fig.) mostrar-se; notabilizar-se. … (PE): brilhar a
alegria [em];
manchar, v. tr. […] (fig.) infamar; deslustrar. … (PE): manchar a
honra, manchar a reputação;
desmoronar, v. tr. […] || Fig. Fazer cair, baquear: Desmoronar uma
instituição. … (CA): desmoronar(-se) uma instituição;
consumir, v. tr. […] (fig.) mortificar; afligir; … (PE): consumir <a
inveja> [alguém];
paralisar, v. tr. || Fig. Suspender, neutralizar enfraquecer: A crise monetária paralisou o comercio. Mas este imenso poder, em vez de se
transformar…em força viva da civilização, serviu-lhe só para paralisar ou mutilar o desenvolvimento intelectual. (CA): paralisar
<o medo> [alguém];
febril, adj. 2 gén. […] (fig.) exaltado; violento. … (PE): actividade
febril;
vivo, adj. […] (fig.) cheio de vivacidade; perspicaz; sagaz; ágil; travesso;
buliçoso; engraçado; persistente; intenso; forte; marcado; visível;
distinto; esperto; (PE): vivo interesse;
ferrenho, adj. […] (fig.) inflexível; duro; intransigente; decidido. …
(PE): vontade ferrenha;
figadal, adj. […] (fig.) profundo; íntimo; intenso. …(PE): ódio figadal;
brilhante, adj. 2 gén […] (fig.) célebre; excelente; pomposo; …(PE):
orador brilhante, espírito brilhante, futuro brilhante;
alto, 1. adj. […] (fig.) ilustrado; importante; soberbo; excessivo; caro;
difícil; …(PE): alto conceito, altas qualidades, altas façanhas;
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seio, s m. […] (fig.) ventre, útero, coração, parte recôndita; ambiente;
…(PE): no seio do partido, no seio do catolicismo;
fundo, Adj. […] s m. […] 19. Fig. Âmago, íntimo: fundo da alma. (A):
do mais fundo do coração, do mais fundo da alma;

Mas os exemplos não têm de ser necessariamente sentidos etiquetados como sendo figurados:
mão, ajuda; socorro; patrocínio; favor (PE): deitar uma/dar a mão a,
precisar de uma mão;
gana, ódio; desejo de vingança (PE): ter gana a;
falar, Saber exprimir-se em algum idioma, especialmente estrangeiro
(A): falar francês;
levantar, Fazer cessar; encerrar (A): levantar a sessão.

Assim, e retomando o último exemplo, não faz sentido atribuir ao
verbo Plevantar, exclusivamente todas as acepções que aparecem no
Aurélio sob este lema, esquecendo que o sentido de cada uma delas
vem dado (também) pelas relações sintagmáticas que este lexema estabelece com outros lexemas. Com efeito, pelo menos alguns dos significados de Plevantar registados no Aurélio podem ser perfeitamente
descritos como levantar + lexema:
4. e 29. Levantar [os olhos, o olhar, a vista] = ‘dirigir para o alto’
5. e 30. Levantar [um edifício, um monumento] = ‘erigir, edificar’
6. Levantar [a bandeira] = ‘hastear, içar’
10. Levantar [os preços] = ‘aumentar’
12. Levantar [a voz] = ‘aumentar o volume’
15. Levantar [dinheiro] = ‘obter’
16. Levantar [o ânimo] = ‘entusiasmar’
19. levantar [a sessão] = ‘encerrar’
20 Levantar [uma candidatura] = ‘propor, lançar’
21. Levantar [um prémio] = ‘conquistar’
24 e 25. Levantar [um plano, um mapa] = ‘realizar, traçar’
26. Levantar [a caça] = ‘fazer partir’
27. Levantar [a letra] = ‘apanhar, compor’
28. Levantar [o gado] = ‘tirar, levar’
29. Levantar [o pensamento] = ‘alçar’
32. Levantar [alguém] [rei] = ‘eleger, aclamar’
33. Levantar <as ondas> = ‘altear-se, erguer-se’
42. Levantar-se <um temporal> = ‘desencadear-se’
43. Levantar-se <o sol> = ‘surgir, aparecer’
44. Levantar-se <um candidato> = reabilitar-se’16

16

Aos quais podemos ainda acrescentar:
Levantar [acta] = ‘lavrar, redigir uma acta’
Levantar [um processo] = ‘interpor, entrar em juízo com’
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Uma estrutura semelhante, que inclua as relações sintagmáticas na
conformação dos significados, deveria ser, de facto, o formato ideal de
qualquer dicionário de sinónimos, uma vez que não é de todo correcto
falar em «significados» das palavras tomadas isoladamente: há muitos
sentidos que se concretizam nas relações lexicais sintagmáticas.
3. A unidade lexicográfica virá determinada tanto co-textualmente como pragmática e contextualmente. O sentido de uma acepção
de uma palavra ou grupo de palavras poderá ser aclarado ou delimitado pelo universo do discurso ou marco de referência (referencialmente), pelo contexto (pragmaticamente) ou pelas restantes unidades
lexicais que, juntamente com esta palavra, conformam o sintagma
(morfo-sintacticamente ou co-textualmente), o que equivale a dizer
que a unidade lexicográfica (assim como também a unidade lexical),
em grande medida, será determinada pragmática e referencialmente 17.
Uma unidade lexicográfica será um termo que corresponderá a
um conceito, reconhecido e fixado culturalmente (Pawley & Syder,
1983: 191). Este termo poderá ser uma palavra simples, uma palavra

Levantar [ferro] = ‘zarpar’
Levantar [âncora] = ‘zarpar’
Levantar [calúnias] = ’difamar’
Levantar [falso testemunho] = ‘caluniar, difamar’
Levantar [o cerco] = ‘retirar as tropas que cercavam uma praça forte’
Levantar [cabeça] = ‘prosperar’
Levantar [a mão] (a, contra) = ‘ameaçar’
Levantar [o moral] = ‘animar, encorajar’
Levantar-se <o vento, a brisa> = ‘desencadear-se, começar’
Levantar [armas] = ‘sublevar-se’
Levantar [pó, poeira] = ‘produzir, provocar’
Levantar [suspeitas] = ‘provocar desconfiança’
Levantar [voo] = ‘elevar-se, começar a voar’
Levantar [um império] = ‘criar, fundar’
Levantar (alguém) contra = ‘exaltar, sublevar’
Levantar [uma pena, uma proibição] = ‘suprimir’
Levantar [um acampamento] = ‘desmontar algo instalado’
Levantar [o baralho] = ‘Cortar, dividir’
Levantar <as nuvens, o nevoeiro> = ‘aclarar’
Levantar [um exército] = ‘recrutar gente’
Levantar-se [uma montanha] = ‘elevar-se’
17 A característica comum que define as lexias como unidades é, surpreendentemente, de tipo semântico-referencial:

«Leurs caractéristiques communes consistent dans le fait qu’ils sont enregistrés dans le
lexique, partie intégrante de la conscience linguistique qui embrasse toutes les unités
dénominatives, désignant les phénomènes de la réalité objective. Le lexique embrasse donc
l’ensemble des mots au moyen desquels les membres d’une communauté linguistique
communiquent entre eux» (Klare, 1986: 178).
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derivada, uma palavra composta, uma sigla, um acrónimo, uma abreviatura, uma forma ou sintagma abreviado ou um nome próprio e
também um sintagma, desde que denomine globalmente (holisticamente) um único conceito. Poderá ser, portanto, qualquer fragmento
do discurso com capacidade para seleccionar um referente, mas com
uma restrição para o caso da co-ocorrência lexical: que venha determinada pelo co-texto (contexto sintagmático) ou por contextos situacionais pragmaticamente «marcados», isto é, que seja um produto das
relações que se estabelecem entre as formas, e não exclusivamente das
relações que se estabelecem entre os referentes:
«[…] nos parece interesante establecer una diferencia entre las combinaciones que ocurren porque la realidad las dicta y las combinaciones que son producto de una estructura preferente de una
determinada lengua. Las primeras tratan de las relaciones entre los
«referentes», mientras que las segundas son relaciones entre formas.»
(Aguilar-Amat, 1993: 23).

A unidade lexicográfica corresponderá à intensionalização
linguística do conceito ou noção, pelo que, em princípio, poderá ser
qualquer fragmento do discurso pelo simples facto de globalmente
fazer referência a um conceito diferenciado, reconhecido e fixado
culturalmente (de seleccionar um referente, uma coisa, num universo
do discurso).
Este fragmento do discurso poderá ser um lexema, um frasema,
uma colocação ou outras combinações sintagmáticas, desde que denominem globalmente um único conceito, assim como, no caso da lexicografia bilingue, algumas combinações lexicais livres, desde que
sejam produto de uma estrutura preferente e diferenciada de uma das
duas línguas, ou simplesmente, desde que corresponda a um conceito
intensionalizado na outra língua em forma de lexia 18, como por
exemplo: Pdia de anos = Ecumpleaños; Ppré-pagamento = Epase primero
por caja; Pfaço questão = Einsisto; Pboa sorte! = E¡suerte!; Pgalão = Ecafé
con leche; Peleições autárquicas = Eelecciones locales.
A unidade lexicográfica poderá ser uma estrutura holística ou
analisável. Assim, podemos encontrar desde estruturas não composicionais como os frasemas, do tipo AB, onde ‘A’+’B’ = ‘C’, até pares
regulares de forma-significando (Pawley & Syder, 1983: 192), de tal

18 Outra questão, que aqui deixaremos de lado, será como lematizar tal combinação livre.
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modo que AB = ‘A’ + ‘B’ 19, passando gradualmente por estruturas intermédias, como as colocações, em que AB = ‘A’ + ‘C’, ou os quase-frasemas, em que AB = ‘A’ + ‘B’ + ‘C’ (por exemplo, Pleite gordo, Pódio mortal,
Pcinturão negro, Pdar um passeio, Pganhar o pão, Pganhar a vida, etc.).
Foi com a experiência adquirida na elaboração do dicionário de
espanhol/português que se nos evidenciou o carácter não composicional, ou parcialmente não composicional, de muitas unidades significativas. Isto, juntamente com a concepção contextual do significado
e o facto de que, como fizemos referência nos dois capítulos anteriores, «las distinciones (entre unidades, categorías, niveles) no poseen
un carácter discreto sino gradual y contínuo» (Martí Sánchez, 1998:
84), levou-nos a uma proposta de solução para o problema da delimitação das unidades lexicográficas que passava por retomar a ideia
defendida pela psicologia da Gestalt de que a totalidade não é, ou não
é só, a soma das partes que a compõe e que a análise das partes constitutivas não é suficiente para entender a totalidade.
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n
V : sobre infinitivas portuguesas
JOSÉ MOREIRA DA SILVA
(Universidade do Minho)

1.

Introdução

Uma particularidade relevante de diversas línguas, nomeadamente da língua portuguesa, consiste na possibilidade de categorias
nucleares 1 serem susceptíveis de complementação.
A categoria nuclear nome (N), por exemplo, aceita complemento
em forma de adjectivo (SAdj), sintagma preposicional (SP) ou oração
relativa (Rel), tal como se esquematiza em (1):
(1)
a) A moça bonita.
b) A moça de cara bonita.
c) A moça que é bonita.

1 Consideram-se categorias nucleares, nos termos de Chomsmy (1970 ), as categorias N(ome), A(djectivo), V(erbo) e (P(reposição), com os traços expostos no quadro.

[+N] [-N]
[+V]

A

V

[-V ]

N

P

No entanto, dado que é susceptível de complementação nalguns casos específicos
(por exemplo, relativamente a, independentemente de, contrariamente a, etc), é discutível
a não inclusão da categoria Adv(érbio) neste conjunto nuclear.
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A categoria verbo (V), por seu lado, selecciona, em geral 2, um,
dois ou eventualmente três lugares argumentais (não consideramos a
primeira posição-q, preenchida por SU ), traduzíveis também como
complementos (em geral: objecto directo, objecto indirecto e objecto
preposicionado):
(2)
(a) A moça vendeu o seu livro.
(b) A moça de cara bonita vendeu o seu livro ao irmão.
(c) A moça que é bonita vendeu o seu livro ao irmão por 1.000$00.

Uma segunda característica não menos relevante consiste na
capacidade recursiva dos referidos complementos.
(3)
a) A indústria alimentar.
b) A frágil indústria alimentar.
c) A frágil indústria alimentar portuguesa.
(4)
a) O namorado da irmã.
b) O namorado da irmã da Rita.
c) O namorado da irmã da Rita de Braga.
(5)
a) O cão que perseguiu o gato.
b) O cão que perseguiu o gato que comeu o rato.
c) O cão que perseguiu o gato que comeu o rato que roeu o queijo.

Teoricamente, a recursividade directa de (3) e a recursividade indirecta de (4) e (5) tendem para + ∞. Parece no entanto evidente que, no
mínimo, restrições na capacidade de processamento mental do utente
da língua impedem o reconhecimento dessa «potencial infinitude».
Parelamente a este facto, factores sintácticos e semânticos
parecem também agir contra tal possibilidade. Com efeito, se no caso
de (4) e (5) é plausível expandir recursivamente o SP ou a REL de
forma compreensível e memorizável em mais duas, três ou mais
algumas unidades ( e tal facto tenderia a ser sentido como semanticamente inaceitável, dada a sua não ocorrência no uso efectivo normal

2 Exceptuam-se, como é lógico, os verbos que não seleccionam complementos,
identificados nas gramáticas tradicionais sob o rótulo de «verbos intransitivos».
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da língua), o mesmo parece não se verificar no exemplo da complementação adjectival de (3).
Retomando (3c), que potenciação de ADJ podemos efectivamente
estabelecer?
Esquematizemos algumas possibilidades:
(3)
d)
e)
f)
g)
h)

A
A
A
A
A

? frágil indústria alimentar portuguesa.
frágil ? indústria alimentar portuguesa.
frágil indústria ? alimentar portuguesa.
frágil indústria alimentar ? portuguesa.
frágil indústria alimentar portuguesa ?.

Relembrando a possibilidade teórica de preenchimento dos
lugares pré e pós-adjectivais, não conseguimos nenhuma solução para
este «problema». Em (3d) e (3e), intuitivamente, os lugares parecem
preenchíveis por quantificadores do tipo de pouco ou muito, ou por
intensificadores adverbiais do tipo de extremamente, extraordinariamente, etc. Em (3f), g) e h) parece relevar-se a solução do adjectivo
justaposto, equivalente a adjectivo simples do tipo
i)

A frágil indústria agro-alimentar portuguesa.

Em síntese, pelo menos no caso dos complementos de nome adjectivais, parece possível sugerir a solução 3 para o expoente n de Adjn.
No que respeita aos complementos de V(erbo), a discussão
inflecte em vias diferentes, com soluções também distintas. Assim,
seria interessante analisar em termos de recursividade fenómenos
como os que se seguem relativos ao objecto directo:
(6)
a) Dar a maçã, a laranja, o figo, o ananás, o tomate, …,

havendo neste caso, porém, a dificuldade explicativa resultante da
coordenação assindética e da possível comutação com o clítico os,
visível em (7):
(7) Dá-los.

Dificuldade similar releva-se na complementação indirecta. Com
efeito, exemplos como
(8)
a) Dar SN ao Pedro, ao João e à Francisca…
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potenciam ambiguidade, pois, consoante SN seja igual a uma amêndoa ou mil contos, assim diferente poderá ser a sua leitura.
(8a)
b) A Zé deu uma amêndoa ao Pedro, ao João e à Francisca.
c) A Zé deu mil contos ao Pedro, ao João e à Francisca.

Observe-se que, em b), a leitura é extensiva, pois as entidades
Pedro, João e Francisca recebem, cada uma, uma amêndoa. Em c), pelo
contrário, as duas leituras são possíveis: ou recebem cada um mil
contos, ou dividem mil contos pelos três.
O problema da recursividade de OD e OI parece, pois, distanciar-se da recursividade relativa aos complementos de N.

2.

Potenciação de infinitivas

Tipo diferente de complementação é intrínseca a verbos declarativos.
Verbos declarativos e equivalentes seleccionam, além dos eventuais OD e OI, orações de diversa tipologia (reduzidas, completivas,
infinitivas…).
No que concerne às orações completivas, a possibilidade teórica
de recursividade até + ∞ parece manter-se, com as restrições de processamento mental já referidas:
(9) A Zé disse que jurou que afirmaria que diria que…

Em princípio, o mesmo esquema de recursividade pode ser
adscrito às construções infinitivas 3, dado serem comutáveis em
circunstâncias específicas. Se não vejamos:
(10)

3

(1973).

ir
vai
disse
ia
afirmou
A Zé
que irá
a Coimbra
prometeu
*foi
jurou
*fora

Para um estudo esclarecedor das orações infinitivas em português, ver Raposo

r

111

VN: SOBRE INFINITIVAS PORTUGUESAS

De acordo com o quadro, a oração infinitiva comuta com três
orações completivas (marcadas temporalmente pelas formas verbais
do Presente, Imperfeito e Futuro), mas não com as formas de Perfeito
e Mais-que-Perfeito. Razões de ordem semântica explicam tais idiossincrasias e justificam a necessidade de, em contruções infinitivas
equivalentes às construções apresentadas, a referência temporal ser
marcada com expressões adverbiais ou advérbios de valoração futura
(eventualmente futuro do pretérito), tais como às 15 horas, daqui a
15 dias, para o mês que vem 4.
As restrições comutacionais entre completivas e infinitivas
tendem a acentuar-se em casos de recursividade de nível 2.
(11)

a)

disse
A Zé diz
dirá

A Zé
b)

diz
dirá

que

jurou
jura
jurará

referiu
que refere
apenas a verdade
referirá

jurar referir apenas a verdade

Em primeiro lugar, em (11a), completivas construídas com futuro
aproximam-se da inaceitabilidade semântica. Em (11b), por outro
lado, anula-se a possibilidade de equivalência com as formas de
Pretérito-Perfeito, tal como havia já acontecido em (10).
Os exemplos apresentados parecem suficientes para justificar a
não equivalência total entre completivas e infinitivas, e permitem
sugerir um comportamento específico característico destas últimas.
Que expoente de recursividade podemos então atribuir às orações
infinitivas, sendo certo que se configuram como sendo susceptíveis de
combinações temporais intra-oracionalmente diversas?
Por outras palavras: é possível determinar o expoente n de Vn em
orações que, tendendo embora teoricamente para + ∞, se situam efectivamente num intervalo de limites fechados?
Tomemos como exemplo os seguintes verbos, que seleccionam
completiva e infinitiva «equivalente»:

4

A propósito da interacção entre «Tense» e «Time», em inglês, ver Dowty

(1979: 323).
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declara que faz

declara fazer

jura que faz

jura fazer

promete que faz

promete fazer

diz que faz

diz fazer

afirma que faz

afirma fazer

decide que faz

decide fazer

reafirma que faz

reafirma fazer

esclarece que faz

esclarece fazer

pensa que faz

pensa fazer

Partindo do princípio de que, seleccionando a mesma completiva-infinitiva, o seu comportamento sintáctico se processa de forma igualitária, podemos propor aleatoriamente construções do seguinte tipo:
(12)
Ele declara fazer X.
Ele declara fazer jurar X.
Ele declara fazer jurar prometer X.
Ele declara fazer jurar prometer dizer X.
Ele declara fazer jurar prometer dizer afirmar X.
Ele declara fazer jurar prometer dizer afirmar decidir X.
Ele declara fazer jurar prometer dizer afirmar decidir reafirmar X.
Ele declara fazer jurar prometer dizer afirmar decidir reafirmar
esclarecer X.
h) Ele declara fazer jurar prometer dizer afirmar decidir reafirmar
esclarecer pensar X.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)
g)

No mesmo sentido, podemos propor também:
(13)
Ele pensa afirmar reafirmar esclarecer decidir prometer fazer declarar
dizer jurar X.

ou ainda:
(14)
Ele decide pensar reafirmar afirmar jurar declarar fazer esclarecer
prometer dizer X.

A primeira evidência que se releva nestes exemplos de projecção
infinitiva até + ∞ consiste, não obstante a igualdade sintáctica, no diferente estatuto semântico dos verbos em presença. Assim, se é plausível
aceitar a recursividade até 12(c), eventualmente 12(d) com alguma
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quebra de informação, menos plausível parece ser, por exemplo, a
recursividade a partir da Inf2 de (13) ou da Inf3 de (14):
(15)
Ele pensa afirmar reafirmar…
(16)
Ele decide pensar reafirmar afirmar…

A situação melhora claramente em situações sintáctica e semanticamente compósitas:
(17)
Ele lembrara ter pensado fazer acreditar ter lido a Zé 15 livros.

3.

Conclusão

O problema da recursividade em português, porque potenciado
em diversas vias, não similares numa parte substancial dos casos,
merece uma análise que ultrapasse a posição apriorística da
«tendência para + ∞». A recursividade de adjectivo complemento
nominal, por exemplo, só por excepção ultrapassará compreensivamente o nível 3.
No caso específico das orações infinitivas, submetidas, como
sugerimos, a restrições fortes de natureza semântica, parecem existir
potenciações diversas consoante a presença ou a ausência de contextualizadores compósitos. De qualquer modo, parece relevar-se o facto
de, a partir de V3, se assistir a uma quebra acentuada da informação
transmitida, que tende a anular-se progressiva e rapidamente a partir
de V5. No geral, apenas em situações realmente excepcionais se ultrapassatrá o expoente 5, podendo tal ultrapassagem depender parcialmente de factores contextuais. Os dados apresentados parecem
infirmar a hipótese da «tendência para + ∞», sugerindo a existência de
limitações ao processamento da informação no cérebro humano.
Nestes termos, o a priori « tendência para + ∞ « deverá ser substituído
por valores inscritos em intervalos fechados do tipo de [V1, V2…, V5…],
intervalos a confirmar caso a caso.
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Pour une représentation topologique
des valeurs aspectuo-temporelles
du français contemporain
SÍLVIA LIMA GONÇALVES ARAÚJO
(Universidade do Minho)

Faute de place, nous ne tisserons, dans les pages qui suivent, que
quelques considérations à propos de la composition des opérations de
repérage et de la construction de la classe d’occurrences des instants
dans la construction des valeurs aspectuo-temporelles (Culioli 1980).
Comme on le sait, l’opposition générale présent/passé/futur est insuffisante pour décrire ces valeurs. Pour amener les apprenants à saisir
celles-ci, on peut toutefois recourir à des représentations diagrammatiques élaborées à l’aide de notions topologiques simples (Cintas
et Desclés 1988). Pourvu qu’on leur garde leur statut «d’outils», ces
représentations peuvent apporter une aide intéressante aux enseignants, en ce sens qu’elles présentent, comme on le verra, l’avantage
d’illustrer et donc de mieux transmettre aux étudiants les valeurs
sémantiques des temps de base du français et les différences qui opposent ces valeurs entre elles.

1.

Aspect et Temps
1.1. Concept de ‘point de vue’

La définition même de l’aspect grammatical comme une façon
d’envisager le procès à partir d’un certain point de vue (en particulier
celui de l’énonciateur origine) a toujours été évoquée pour rappeler
que la construction de l’aspect relevait également d’une valuation
qualitative sur le caractère perfectif ou imperfectif du procès, sur le
DIACRÍTICA, n.º 15 (2000), 115-134
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statut de l’objet affecté par le procès, de même que sur celui de l’agent.
En cela, les opérations énonciatives concernant l’aspect rejoignent
celles qui constituent la modalité, la notion de ‘point de vue’ pouvant à
cet égard être opératoire dans les deux cas.
L’aspect serait donc, selon Pfister (1974: 403) «un élément qui ne
touche pas à l’essence du fait même, mais seulement à sa représentation (…). On pourrait faire une comparaison avec la technique du
cinéma: tantôt on a une prise de vue qui englobe une action dans sa
totalité, tantôt une prise qui ne saisit qu’une partie de l’action. L’action
même ne change pas, ce qui change c’est l’angle de vision, la perspective». De ce point de vue, l’opposition entre les aspects sécant et
global exposée, entre autres, par Denis et Sancier-Chateau (1994: 63-64)
ou Riegel et alii (1994: 294), ou bien celle entre les aspects cursif et
constatif proposée par Nundgren (cité par Dupont 1986: 68-9) sont
très claires et peuvent contribuer à résoudre le problème sur le plan
pédagogique. Bonnard (cité par Pfister 1974: 405) dit qu’à l’aspect
cursif, le procès de l’action serait plutôt vu de l’intérieur, tandis que
l’aspect global représenterait une vue extérieure du procès, une vue du
dehors. Il oppose, de ce fait, l’aspect de interiore à l’aspect de exteriore.
Précisons, d’ores et déjà, que ces deux expressions s’appliquent parfaitement à la distinction que nous établissons ci-dessous entre l’aspect
imperfectif et l’aspect perfectif.
En ce qui concerne les langues comme le français où le couple
aspectuel perfectif/imperfectif n’est pas grammaticalisé comme dans
les langues slaves au niveau du système verbal, il est pertinent de se
demander si ce couple trouve son expression et si, oui, comment il se
manifeste.
Un simple coup d’œil sur le français montre que la dichotomie
perfectif/imperfectif est traditionnellement appliquée à l’opposition
passé simple (ci-après PS) vs imparfait (ci-après IMP), appelée aussi
«passé défini» vs «passé indéfini». Si l’on met dans le même panier les
«deux perfectivités» (cf. Maingueneau 1981: 48; 1994: 65), celle du PS
et celle des temps composés (du passé composé, par ex.), on en arrive
à dire comme Co Vet (1981: 110) que le système verbal du français
comporte une forme «imperfective» — l’IMP —, s’opposant à trois
formes «perfectives» -le PS, le passé composé (ci-après PC) et le
futur simple.
Peu importe, au niveau de généralité où nous nous plaçons ici,
que cette corrélation (entre temps et aspect) ait été formulée dans un
cadre guillaumien (par ex., Martin 1971), logique (par ex., Vet 1980)
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ou énonciatif (Culioli 1980; Desclés 1980). Peu importe également
que le terme imperfectif ait été employé (Martin 1971: 71-77, 93-103;
Vet 1981) ou non. Pour désigner cette même valeur aspectuelle, certains
auteurs font appel à d’autres concepts: «aspect sécant» (Riegel et alii
1994: 294, 303, 305), «intervalle ouvert à droite» (Culioli 1980: 188;
Desclés 1980: 217). On retrouve antérieurement «durée» chez Sten
(1952: 8 et 127) et «aspect cursif, duratif» chez Klum (1961: 23, 63),
les deux répugnant à employer le couple perfectif/imperfectif, déjà
mobilisé pour le mode de procès. Étant donné que cette relation
établie par certains linguistes (Sten 1952; Klum 1961 ou Vet 1980)
entre le PS et l’aspect perfectif (global, constatif) d’une part, et l’IMP et
l’aspect imperfectif (cursif, sécant) d’autre part, n’est pas absolue, il
faut se fonder sur d’autres facteurs contextuels —explicites ou implicites — pour déterminer si un événement est perfectif ou imperfectif.
Il est clair que chaque «état de choses» auquel renvoie une relation prédicative (validée ou validable en T2) doit être déterminé par
des relations de repérage à partir desquelles celle-ci pourra être perçue
ou verbalisée selon une certaine visée aspectuelle. En fonction du
choix opéré par l’énonciateur, l’événement linguistique pourra être
visualisé soit au cours de son déploiement, soit comme ayant atteint
son terme ou encore comme ayant été interrompu avant d’avoir pu
l’atteindre.
1.2. Construction des valeurs aspectuo-temporelles
Précisons, tout d’abord, que la valeur aspectuo-temporelle (voir
Benveniste 1974: 74 et ss.) d’un énoncé résulte de la mise en relation
(ou «repérage») du moment auquel se réfère l’énoncé (ou temps de
validation de la relation prédicative (T2)) avec le moment de l’énonciation (ou «repère-origine du temps» noté To) 1.

1 Dans le cadre de la Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives
(ci-après TOE) de A. Culioli, cadre qui sous-tend ce travail, le passage de la relation
prédicative à l’énoncé correspond à la construction de valeurs référentielles (de temps,
aspect, modalité, etc.). Ce passage correspond, plus précisément, à la construction d’un
événement linguistique (auquel correspond un temps abstrait que nous noterons T2)
repéré par rapport au paramètre énonciatif situation d’énonciation-origine Sit (So,
To) ou Sito, défini par les paramètres énonciatifs énonciateur-origine So et temps
d’énonciation-origine To. Il s’agit de paramètres abstraits et non de situations, sujets ou
temps historiquement déterminés.
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À cette origine To, construite par toute opération d’énonciation,
nous associerons une classe d’instants t 2, mise en rapport, en termes
de localisation, avec un domaine notionnel. Précisons que les occurrences de t qui constituent la classe sont à priori non distinguables et
individuables. «A priori» signifie que la classe n’est pas structurée par
elle-même et qu’on la considère en deçà des opérations qui permettent
son hétérogénéisation ou son homogénéisation: la classe relève donc
d’une hétérogénéité première, non construite.
Néanmoins, il est possible d’opérer, sur cette classe indifférenciée,
une coupure (cf., à ce propos, Desclés 1980: 201), ce qui a comme
conséquence une différenciation des occurrences de la classe. Celle-ci
peut alors faire l’objet de différents types de structuration qui vont en
particulier permettre d’opérer, à partir de cette hétérogénéité première,
une homogénéité construite ou une hétérogénéité construite. Cette
coupure implique la distinction d’un «point de partition» que nous
noterons T2, car il est, de ce point de vue, assimilable au momentrepère de la relation prédicative T2. Dès lors, si l’on fait l’hypothèse que
la classe d’instants construite à partir de To est un continu (au sens
mathématique), T2 joue donc le rôle d’une coupure d’accomplissement
qui partage la classe des t en deux zones complémentaires: l’une à
gauche de T2 localisant P (notée p) et l’autre à droite de T2 ne localisant plus P (notée p’). To appartient à cette dernière qui est en même
temps celle où P est construit comme validé. Il est important de noter
que dans le cadre de la mise en relation de la classe des occurrences de
t avec le domaine notionnel, le point T2 ne localise ni P, ni absence de
P (i.e. p’). Toutefois, dans la mesure où T2 peut être soit le premier
point de la sous-classe de droite, soit le dernier point de celle de
gauche, il peut, en fonction de la localisation de p, être interprété
en termes d’inchoation ou de cessation de p. Quant à la localisation
de P dans telle ou telle sous-classe, elle dépend, on le verra, du mode
de construction de T2.
À titre d’illustration et de récapitulation, nous proposons la représentation schématique suivante (schéma 1):

2 Culioli préfère ce terme à celui plus classique d’axe temporel, parce que rien ne
prouve que les instants qui repèrent les procès soient ordonnés sur un axe (à moins de
confondre temps linguistique et temps chronique), et parce que la structuration est au
moins autant aspectuelle que temporelle: il s’agit non seulement d’un repérage par
rapport à l’instant-origine (le «présent»), mais aussi de la construction d’intervalles
correspondants aux valeurs aspectuelles obtenues.

r
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T2

p = le procès lui-même

p’
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To

p’ = la subséquence de p, l’au-delà de p

Ce que l’on désigne le plus souvent sous le nom d’aspect relève ici
de la mise en relation de la classe des t avec le domaine notionnel
associé à P. Ainsi, si l’on décide de reprendre les termes les plus
communément utilisés dans la littérature sur l’aspect, on dira que
l’inaccompli correspond à la localisation de P dans la sous-classe à
droite de T2 et que l’accompli correspond à ce qui est représenté par la
sous-classe à gauche de T2.

2.

Représentation diagrammatique des temps verbaux
2.1. Catégorie Temps

Par ex., si le procès (repéré en T2) est concomitant au repère
énonciatif (To), nous avons une valeur de «procès en cours» qui
exprime nécessairement une relation de simultanéité entre le temps
de validation (T2) de la relation prédicative en jeu et le moment
d’énonciation (To). Tel est le cas de l’énoncé:
(1) M. Hachachi est en train de vendre ses tapis en face de chez toi

ou bien de:
(2) regarde! il vend des tapis!

où l’énonciation de regarde! s’accompagne d’une ostension qui a réellement pour but de porter à l’attention du co-énonciateur le référent visé
par il:
To
——] / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | / / / / / / / / / / / / / / [——————
T2
M. Hachachi est en train de vendre ses tapis
< M. Hachachi vendre tapis >

L’événement construit, dans (1), est donc associé à une classe
abstraite d’instants à laquelle appartient le moment de l’énonciation, et
aucun dernier instant n’est construit. Le repère To étant l’un des

120

DIACRÍTICA

instants de la classe T2, celle-ci est représentée ci-dessus par un intervalle ouvert (][).
La position la plus répandue dans les grammaires du français
consiste à définir le présent comme «la forme au moyen de laquelle le
locuteur ou le narrateur exprime tout ce qui constitue son actualité»
(Wagner et Pinchon 1962: 336), conception que l’on retrouve aussi
chez Arrivé et alii (1986: 562), pour qui le présent marque «la contemporanéité entre l’acte d’énonciation du syntagme verbal et le procès
qu’il vise». Nous pensons, néanmoins, à la suite de Serbat (1980: 38
et 1988: 32-35) et de Paillard (1988: 100-101), qu’une caractérisation
d’ensemble du présent simple ne peut pas prendre comme point de
départ la notion «d’actuel», surtout dans son sens le plus restrictif
de procès se déroulant «au moment où l’on parle» (Imbs 1960: 27).
Comme le remarque à juste titre Paillard (1988: 93), cette valeur n’en
est qu’une parmi tant d’autres, et elle dépend, on l’a vu, de marqueurs
externes (en particulier — mais non exclusivement — des marqueurs
adverbiaux) mis en jeu dans l’entourage contextuel d’une part, du
support lexical du verbe d’autre part, qui apportent une détermination
aspectuo-temporelle dont le présent, en lui-même, reste démuni.
Par ex., l’énoncé:
(3) aujourd’hui, il vend ses tapis au marché d’Arpajon

est représenté par un intervalle ouvert localisé sur l’axe énonciatif,
aujourd’hui étant un déictique temporel référant à la situation énonciative. Mais on peut aussi être confronté à des énoncés du type:
(4) demain, je vends mes tapis en ville

Dans ce cas, demain est construit par rapport à maintenant (To),
et définit le localisateur temporel du procès vendre mes tapis en ville.
Étant donné que ce marqueur adverbial attribue à la relation prédicative <Je vendre tapis> une valeur temporelle de postériorité par
rapport à To, le présent simple prend ici une valeur prospective.
Nous retiendrons donc que ce temps très polysémique, peut, de
par sa plasticité sémantique, s’adapter aussi bien aux valeurs temporelles d’antériorité que de postériorité, de simultanéité que d’itération,
aussi bien aux valeurs aspectuelles non-bornées de l’imperfectif qu’aux
valeurs bornées du perfectif. On remarquera, par exemple, que, dans le
cas particulier du récit événementiel, le présent tire sa valeur narrative
de son insertion dans une structure événementielle construite par des
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marqueurs adverbiaux du type de ceux qui sont illustrés dans la
séquence (5) ci-dessous:
(5) «c’était il y a quatre ans. Le 13 mai 1993, à 9 h 20, un homme
cagoulé et ceinturé d’explosifs fait irruption dans l’école maternelle du
Commandant-Charcot, à Neuilly. (…) En début d’après-midi, il
commence à libérer des enfants. En fin de soirée, Evelyne Lambert,
une femme médecin-pédiatre, capitaine des sapeurs-pompiers, pénètre
dans les locaux pour aider l’institutrice auprès des enfants. La nuit et
la journée suivante sont ponctuées de tentatives de négociations
menées notamment par Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly, pour
ramener à la raison le preneur d’otages. (…) Les discussions semblent
interrompues quand, le 15 mai, à 7 h 25, profitant de l’assoupissement du ravisseur, les hommes du Raid font irruption dans la
classe. Schmitt est tué. Les enfants et le capitaine des pompiers sont
libérés, sains et saufs» (Le Figaro, 12 février 1997, p. 21).

Parmi les marqueurs de succession illustrés ici, on relève des
adverbes temporels autonomes (des repères absolus tels que: le 13 mai
1993, le 15 mai) en ce sens qu’ils n’ont besoin d’aucune autre expression temporelle pour assigner une référence temporelle à l’énoncé
qu’ils déterminent (cf. Borillo 1983: 111; Campos et Xavier 1991: 310),
des compléments temporels de type anaphorique (cf. Borillo 1983 111;
Campos et Xavier 1991: 311) localisant les procès de façon relative
les uns par rapport aux autres et permettant de faire le pont, dans la
chronologie, entre deux événements disjoints (par ex.: en début d’aprèsmidi, en fin de soirée, la nuit et la journée suivante), et plus généralement des relations de subordination interpropositionnelles qui
introduisent des rapports de connexion dans lesquels la consécution
vient souvent se superposer à la pure chronologie (cf. supra, les discussions sont interrompues quand (…)»). Alors que dans le récit au
passé simple, les formes verbales portent la marque de l’opération de
rupture, le présent en tant que tel ne marque pas le décrochage dans
la mesure où il est simplement la trace d’une «absence d’altérité par
rapport à To» (Paillard 1988: 106): il est simplement doté de propriétés
éminemment compatibles avec un fonctionnement dans un plan
décroché, à condition qu’il existe par ailleurs des traces de décrochage.
Notons, en effet, que la date (cf. supra, le 13 mai 1993), associée
à l’expression (cf. supra, il y a quatre ans) d’un calcul de retour en
arrière à partir de To, sert à construire le décrochage par rapport à
Sito, en posant le champ du révolu dans lequel le présent va pouvoir
fonctionner comme «fausse actualité». Pour illustrer ce que l’on vient
de dire, on peut construire, par rupture par rapport au repère énon-
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ciatif To, un système temporel qui se compose d’un référentiel aoristique 3 dans lequel sont représentées les valeurs indépendantes de To.
Nous représenterons ce référentiel par une droite orientée de la gauche
vers la droite qui nécessite la construction d’un repère-origine
décroché 4 (ou «fictif», dans la terminologie de Culioli (1980: 185)) que
nous noterons TO1:

3 On parlera d’autant plus facilement d’aoriste du discours que les adverbes construisant le ou les t distingués s’inscrivent dans une relation de rupture (représentée, dans
le schéma 1, par le symbole oméga w) par rapport à To: tel est le cas de un jour, il y avait
une fois un…, ou bien encore de il était une fois… (comme c’est le cas dans un énoncé
du type: il était un fois un jeune homme très pauvre qui, pour gagner sa vie, vendait de
vieux tapis à la sortie de l’église. (…)). Ces expressions adverbiales sont, par définition, des
indicateurs textuels de fictionnalité (pour reprendre la terminologie de Jacquenod 1984:
84 ss), mais on admettra également que la mise en jeu d’adverbes «normalement déictiques» en position thématique aboutit à ce type de construction: hier, par ex., peut s’inscrire en rupture par rapport à To. On obtient alors une forme d’aoristique comme celle
qui suit: hier matin, je me lève; je prépare mon petit-déjeuner (…). Je vais dans la salle
de bains: il n’y avait pas d’eau. J’attends, l’eau revient. J’étais en train de me savonner
quand il n’y a à nouveau plus d’eau» (ex. de Culioli 1980: 188) où le premier énoncé hier
matin, je me lève s’inscrit dans une chronique dont les étapes sont ponctuées et qualifiées
par un (seul) localisateur temporel (hier matin). De toute évidence, hier est repéré en
décalage antérieur, non pas par rapport au moment de l’énonciation To, mais par
rapport à l’origine décrochée To1, cette interprétation étant fournie par l’insertion du
premier énoncé dans une structure de succession caractéristique du récit qui ne peut
qu’être antérieure à l’instant de parole ou au moment de l’écriture. Notons, par ailleurs,
que nous sommes ici en présence d’une utilisation caractéristique de l’IMP pour construire la représentation du statif (cf. supra, formes verbales soulignées: avait, étais en
train de me savonner) par rapport aux procès transitoires (cf. supra, formes verbales en
italique: me lève, vais, revient, etc.) au présent aoristique. Rappelons, en effet, que l’IMP
«remplace» souvent le présent pour rétablir la distinction entre ouvert et fermé gommé
par le système aoristique.
4 Il s’agit donc bien d’un localisateur temporel par rapport auquel le présent est
ensuite repéré par identification, d’où l’importance de l’antéposition du repère, qui a une
fonction thématique dans l’énoncé (sur cette question de la thématisation du repère
temporel, voir Berthonneau (1987: 67-81) et Franckel (1989: 30-31)). Le récit au présent
fait donc apparaître de façon exemplaire le rôle crucial des circonstants adverbiaux
pour déclencher le récit d’événements au présent et la nature composite du repérage
aoristique de ce type de récit. En effet, comme le souligne Culioli (1980: 189) à propos
du présent historique qui est un exemple privilégié de cette valeur aoristique (cf. également, Paillard 1988), le présent aoristique est la trace à la fois d’une rupture par rapport
au moment d’énonciation To, en ce qu’il nécessite la construction d’un repèreorigine décroché, et d’une identification par rapport à To du fait qu’il s’agit d’un
«present tense».
Nous retiendrons donc que l’insertion des procès dans une «structure de succession» (nous empruntons ce concept, qui est une construction linguistique plus complexe
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[
To
ω
[////] [////] [////] [////]
To1

Les verbes faire irruption, libérer, pénétrer, etc., ont donc, de par
leur insertion dans un contexte narratif, des affinités très fortes avec
un fonctionnement discret (procès bornés) et ont en conséquence des
propriétés notionnelles structurantes: il y a démarcation mutuelle, le
début d’un procès marquant la fin du précédent.
Ces emplois du présent simple correspondent, comme on le voit,
à des énoncés où l’on construit une succession d’événements repérés
les uns par rapport aux autres (cf. la notion de récit chez Benveniste).
Du fait de cet enchaînement de procès, toute problématique de structuration de la classe des occurrences de t en liaison avec la localisation
d’un procès disparaît. On se place hors du plan de To et So (cf. supra,
notes à propos du repérage en décrochage par rapport à Sito). Chaque
procès se ramène à un point (à un intervalle fermé compact dans la
formulation de Culioli), et il y a discontinuité entre chaque point, i.e.
entre chaque procès ponctuel (ponctuel parce que construit, par
ailleurs, en rupture avec le plan To).
Il est donc bien clair, à présent, que la valeur temporelle d’un
énoncé résulte d’une «relation d’ordre chronologique entre des coor-

que la simple notion de chronologie sur un axe temporel, à Guentchéva (1990: 48)) est
caractéristique de tout récit événementiel, qu’il soit au présent, au passé composé ou au
passé simple. Mais il nous semble que si cette particularité est plus souvent remarquée
à propos du récit au présent, c’est qu’elle répond à une nécessité plus cruciale avec le
présent, qu’avec les formes aoristiques marquant l’appartenance au révolu. En effet, la
conception largement majoritaire consiste à définir le présent comme ayant la propriété
aspectuelle d’imperfectif (cf. Garey 1957; Martin 1971) ou d’inaccompli (Chevalier et alii.
1964; Le Goffic 1986), en ce sens où par défaut (c’est-à-dire en l’absence de marqueurs
détachant l’énoncé de la situation d’énonciation), le repérage s’effectue par identification
au moment de l’énonciation To. On a alors un intervalle ouvert engendré par To, et le
présent renvoie effectivement à de l’inaccompli. Mais même lorsque le moment de référence demeure le présent de l’énonciation, il suffit que soit introduit un ordre de successivité entre une série de procès de type événement (représentable par un intervalle borné
fermé compact (cf. Desclés 1991: 174)) pour que la valeur d’inacccompli n’ait plus cours.
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données temporelles: elle résulte de la localisation de T2 (temps de
validation de la relation prédicative) dans un système de coordonnées
temporelles» (Campos 1993: 66-7), et plus exactement de la localisation de T2 par rapport à un temps localisateur qui peut ne pas être
exprimé linguistiquement lorsqu’il coïncide avec le temps d’énonciation origine (To). Tel est le cas de l’énoncé (1) présenté ci-dessus.
Mais comme nous aurons l’occasion de le montrer, ce temps localisateur est nécessairement explicité quand il s’agit, comme en:
(5) Pierre vendait ses tapis près de la gare quand Marie l’a rencontré

de ce que l’on peut appeler par commodité un changement de
repère. Notons, d’ores et déjà, que le changement de repère que
marque l’imparfait (cf. supra, vendait ses tapis) se manifeste essentiellement par la construction d’un repère T3, défini à partir du repèreorigine To: dans (5), c’est la proposition quand Marie l’a rencontré (ou
plus exactement l’instant qui la localise) qui sert de repère T3 à la
relation prédicative T2 <Pierre vendre tapis>. En conséquence, <Pierre
vendre tapis> ne fait l’objet d’aucun repérage direct par rapport à To:
on dira, dans ce cas, que la valeur temporelle sous-jacente à l’énoncé
(5) est de simultanéité par rapport à T3 et d’antériorité si l’on tient
compte du fait que T3 est localisé, à son tour, par rapport au repèreorigine (To) avec une valeur d’antériorité 5. Si l’on prend en considéra-

5 On peut déduire facilement de ces quelques indications que l’IMP ne peut fixer
à lui seul un moment sur l’axe du temps. Alors que le PC suffit pour qu’un procès soit
considéré comme daté, l’IMP a toujours besoin d’un moment repère (qui peut être
symbolisé par un événement) auquel il puisse s’accrocher (cf. Maingueneau 1981: 65;
1994: 88ss; Tasmowski-De Ryck 1985: 64; Swiatkowska 1988: 38-39; Berthonneau et
Kleiber 1993: 53-73; Moeschler 1993: 46). Il est rare, en effet, qu’un locuteur faisant des
observations isolées se serve de l’IMP. Aussi n’est-il pas étonnant qu’une phrase du type
Tiens, il a plu! nous semble nettement plus naturelle que Tiens, il pleuvait (exs
empruntés à Co Vet 1985: 40ss). Comme le remarque très justement Laurendeau (1995:
341), le procès à l’IMP construit une cataphore endophore (annonce d’une suite à venir
dans le texte). Nous voyons ici un parallélisme entre l’aspect imperfectif véhiculé par
l’IMP et la non-autonomie des énoncés à l’IMP. Ce parallélisme est aussi observé par
Houweling (cité par Swiatkowska 1988: 38) en italien (n’existent pas comme des phrases
autonomes celles qui contiennent un «imperfeito» ou stare + gerundio) ou par Campos
(1993: 54) en portugais. Si l’on en croit celle-ci, le «pretérito imperfeito» (qui correspond
grosso modo à l’IMP français) nécessite, lui aussi, de marqueurs de repérage supplémentaires. En effet, alors que A Maria está a telefonar est acceptable, *A Maria estava a
telefonar semble imposer un contexte supplémentaire (ex. «quando eu cheguei») pour
acquérir le statut d’un énoncé. Le localisateur temporel T3 (= quando eu cheguei), qui
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tion cette localisation de T3 par rapport à To, la représentation métalinguistique du repérage temporel de (5) peut s’écrire comme
suit: <<r> ∈
T2 ∈ T3 ∈ To> (Campos 1993: 63), <r> étant ici une abréviation
de «relation prédicative» 6.
2.2. Catégorie Aspect
L’étude de la catégorie aspect s’avère, évidemment, beaucoup plus
complexe, dans la mesure où l’aspect en français n’a pas, comme il a
déjà été noté, de marque flexionnelle propre. Néanmoins, il nous paraît
possible, en faisant appel à une véritable représentation topologique
qui permet un calcul à partir des deux valeurs intervalle ouvert (qui
correspond en gros «à un procès dont le terme n’est pas atteint»

constitue, on l’a vu, un localisateur translaté par rapport à To, est donc obligatoire quand
T2 (A Maria estava a telefonar) est à l’IMP (Campos 1993: 63). On notera que la plupart
des langues romanes ont une construction qui se comporte de la même façon que le
progressive anglais (fr. être en train de + infinitif; portg. estar + inf.; esp. estar +
gerúndio). Dahl (1985: 90-91) reconnaît, en effet, l’existence de la forme progressive en
limousin, en espagnol, en français, en italien et en catalan. Mais il existe, à notre avis,
une différence essentielle entre, par ex., les formes progressives anglaises et françaises.
L’emploi de ces formes est obligatoire en anglais, alors qu’il est toujours facultatif en
français. La forme progressive du français (être en train de) peut toujours être remplacée
par l’IMP alors que celle de l’anglais ne peut pas être remplacée par la forme simple
correspondante: Jean était en train de dormir quand Paul entra / John was sleeping
when Paul came in; Jean dormait quand Paul entra / * John slept when Paul came in.
6 Le repérage correspond donc, comme on peut le voir, à la construction d’une
relation binaire entre un terme repère et un terme repéré grâce à un opérateur de
repérage (symbolisé par un epsilon souligné: ∈): X (= repéré) ∈ Y (= repère). Cette
formule se lit «X est repéré par rapport à Y». Comme nous le verrons plus loin, cet opérateur peut prendre différentes valeurs: (i) identification (=), où X est identifiable à Y (on
ne dira pas «identique», car la relation d’identité est une relation mathématique qui n’apparaît pratiquement jamais dans les langues); (ii) différenciation (≠), où X n’est pas identifiable à Y. X est alors localisé par rapport à Y; (iii) valeur de rupture (w: oméga), où X
n’est alors ni identifié à Y, ni différent de Y. Cette valeur implique que le repérage ne se
fait pas par rapport à Y. À ces trois valeurs, vient s’ajouter une quatrième valeur, notée *
(étoile), qui est définie comme composite, dans la mesure où elle «est un mixte des trois
premières: ou ≠ ou =, ni ≠ ni = (c’est-à-dire w)». Dans les pages qui précèdent (cf. supra,
notes à propos de l’exemple (5)), nous avons donné une importance toute particulière
aux procédés faisant passer du repérage en simple rupture, marqué par des formes
temporelles du passé inscrivant les événements dans le révolu (réel ou imaginaire) par
rapport à To, au repérage composite de type «étoile» associant rupture et identification
dans les portions de récit au présent.
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(Culioli 1976: 21), i.e. à un procès encore «en cours»), intervalle fermé
(qui renvoie à un procès considéré dans son ensemble), de proposer
des concepts opératoires et de relier explicitement cette représentation
topologique à des repérages énonciatifs qui permettent à un sujet
parlant d’encoder une même relation prédicative selon des visées
aspectuelles différentes (valeurs imperfectives, perfectives, etc.). Il est
clair que l’on a plusieurs types d’événements dépendant du type des
singularités événementielles. Pour amener les élèves à prendre conscience de ce fait, nous avons jugé bon de procéder à une analyse
comparative de quelques exemples dérivant d’une même relation
prédicative (<M. Untel vendre tapis>):
(6) Mon cousin a vendu dix tapis en moins d’une heure.
(5) Pierre vendait ses tapis quand Marie l’a rencontré.
(7) Mohamed vendra ses plus beaux tapis quand aura lieu la foire du
Trône.
(8) Il vendra ses nouveaux tapis en solde.

S’il est vrai que les énoncés (6) et (5) sont pourvus de la même
valeur temporelle d’antériorité par rapport à To, il est vrai aussi qu’ils
diffèrent l’un de l’autre en ce qui concerne l’aspect: cette opposition
d’ordre aspectuel est d’autant plus évidente qu’elle est marquée par
l’opposition des temps grammaticaux: passé composé (a vendu) dans
(6), imparfait (vendait) dans (5). En (6), l’événement linguistique est vu
comme une globalité qui inclut son premier et son dernier instants à
partir d’un localisateur temporel qui ne coïncide avec aucun des
instants de la séquence T2, i.e. avec aucun des instants de la séquence
d’instants associée à l’événement à l’oeuvre ici: il n’y a donc, dans (6),
aucune référence à la structure interne de l’événement dans la mesure
où To, la coordonnée temporelle définitoire de Sito, est extérieur et,
dans ce cas, postérieur à la classe d’instants — représentée ci-dessous
par un intervalle fermé ([]) — (cf. Pollak 1976: 295; Culioli 1980: 187;
Campos & Xavier 1991: 303-304) qui valide la relation prédicative
<Mohamed vendre tapis>:
———————[ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /]——————|———
T2
To
Mon cousin a vendu dix tapis
<Mon cousin vendre tapis>

On peut donc dire de ce procès au PC qu’il est «vu de l’extérieur»
(Pollak 1976: 294; Maigueneau 1981: 48).

r
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En revanche, dans (5), l’événement linguistique <Pierre vendre
tapis > (repéré en T2) est construit à partir d’un localisateur temporel
(exprimé dans l’énoncé par un adverbial propositionnel <quand Marie
rencontrer Pierre>) qui coïncide avec l’un des instants de T2. En conséquence, l’événement est considéré dans son déroulement par rapport
à un point de repère T3 qui est, rappelons-le, un localisateur intermédiaire entre T2 et To dans la mesure où T2 est repéré par rapport à T3
et T3 par rapport à To. On a donc un double repérage: de l’événement
par rapport au moment de référence T3 représenté par la subordonnée; de ce moment par rapport à To auquel il est antérieur. Nous
avons donc (à la fois) une opération de différenciation <T3 ϖ To> et
une opération d’identification <T2 = T3>, d’où <T2 ≠ To>. Cette relation permet de construire par translation dans le passé, un point de
repère T3 pour la relation prédicative repérée par T2 considérée
comme concomitante avec ce point référentiel T3.
Le diagramme suivant illustre parfaitement les opérations
aspectuo-temporelles dont dérive l’énoncé (5):
T3 (=quand Marie l’a rencontré)
————] / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |/ / / / / / / / / / / / [——————|—
T2
To
Pierre vendait des tapis
<Pierre vendre tapis>

Il y a donc bel et bien translation dans le passé de l’événement: ce
dernier fonctionne par rapport au moment de référence T3 comme il
fonctionnerait par rapport à To, à cette différence près que T3 est un
moment antérieur à To (T3 < To). Aussi Culioli (1980: 186) présentet-il la possibilité d’une définition de l’IMP comme un présent «translaté» (cf. aussi Wagner et Pinchon 1962: 361-365; Martin 1971: 89 ss;
Desclés 1980: 216).
On notera que cette valeur progressive de l’IMP va de pair avec un
sens non terminatif: l’événement est vu en déroulement et «ouvert»,
i.e. sans qu’il y ait inférence d’un aboutissement. De l’énonciation de
(5), on ne peut pas en déduire (5’) Hier, Pierre a vendu des tapis, encore
moins (5’’) Les tapis sont, au moment où l’énonciateur de (5) énonce,
vendus. Autrement dit, dans l’énonciation de (5), rien n’est dit à propos
de l’achèvement éventuel de l’événement «vendre des tapis». C’est à
partir de là qu’on peut déduire que l’IMP correspond à une «visée
sécante» (expression empruntée à Guillaume, cf. Martin 1971: 70;
Riegel et alii 1994: 294, 303, 305) de P qui exprime une simulatanéité
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ou une «coïncidence entre un procès et un point de repère qui est
passé» (Maingueneau 1981: 64; 1994: 87). Ceci implique que le procès
puisse être «segmenté en un avant et un après» (Pollak 1976: 295).
C’est exactement dans ce sens qu’il faut interpréter le «schéma d’incidence» de Pollak 1976: 294 (cf. à ce propos Campos 1984: 19-20): un
événement à l’IMP est toujours coupé en un point de son déroulement
par un moment-repère ou un événement au PS, avant la phase terminale et après la phase initiale. Voilà pourquoi, nous avons représenté la
classe d’instants validant la relation prédicative <Pierre vendre tapis>
par un intervalle ouvert (] [).
À ce stade de notre raisonnement, on peut donc conclure que la
construction des valeurs aspectuelles est indissociable du mode de
construction de T2: par ex., dans (6), la relation prédicative est perçue
à partir d’un localisateur extérieur (elle est donc associée à une valeur
aspectuelle perfective) alors que dans (5), elle est plutôt envisagée à
partir d’un localisateur intérieur à la séquence d’instants T2 (on aura,
dans ce cas, une valeur imperfective).
Si l’on observe les énoncés (7) et (8) et si on les compare aux deux
énoncés précédents, on remarque, tout d’abord, que les énoncés (6) et
(8) ne véhiculent pas la même valeur temporelle: (6) exprime une
valeur d’antériorité et (8) une valeur de postériorité par rapport à To,
même s’ils présentent la même valeur aspectuelle. Dans les deux cas,
To sert à la fois de localisateur temporel et aspectuel: perçu à partir de
ce repère énonciatif extérieur à la classe d’instants T2, l’événement
linguistique décrit en (6) et (8) est alors construit comme un tout fermé
et indivisible. La valeur aspectuelle de (8) est donc, comme celle de (6),
perfective, ce que l’on peut représenter comme suit:
To
—————|———[ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /]—————————
T2
Il vendra ses nouveaux tapis en solde
<Il vendre tapis en solde>

À la suite de Campos (1989: 379), on peut donc dire que la perfectivité d’un événement est indépendante de sa valeur temporelle:
en (6), elle est passée (T2 < To), en (8), elle est future (T2 > To) par
rapport à To.
Quant à (6) et (8), on peut dire qu’ils véhiculent tous deux une
valeur temporelle de postériorité par rapport à To, à cette différence
près qu’en (7), l’événement linguistique est construit, à l’instar de (5),

r
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à partir d’un localisateur temporel T3 — quand aura lieu la foire du
Trône —, intermédiaire entre T2 et To. Mais les deux énoncés diffèrent
du point de vue aspectuel. Comme on vient de le voir, en (8), l’événement linguistique est perçu à partir d’un repère To extérieur à T2 (d’où
son caractère perfectif); en (7), l’événement repéré en T2 est construit
à partir d’un point de référence T3 (exprimé par une subordonnée
inaugurée par quand) qui coïncide avec l’un des instants de T2: d’où sa
valeur aspectuelle imperfective. En effet, il ne s’agit plus d’un événement construit comme un tout complet mais d’un événement ouvert,
en cours de déroulement en T3, ce que l’on peut représenter de la
manière suivante:
To
T3 (= quand aura lieu la Foire du Trône)
——|——————] / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |/ / / / / / / /[——
T2
Il vendra ses plus beaux tapis
<Il vendre beaux tapis>

3.

Conclusions

Il reste bien sûr à approfondir cette analyse au plan théorique et
à multiplier les exemples, à étudier d’autres faits de langue susceptibles
de l’étayer. Le nombre des formes verbales étudiées ici est, en effet,
trop restreint pour conduire à des conclusions générales.
Quelques points nous semblent cependant, d’ores et déjà, acquis.
On a montré, tout d’abord, combien il est important de ne pas
confondre l’événement linguistique situé en T2 et le temps localisateur
à partir duquel est construite la relation prédicative. Rappelons que ce
dernier peut ou non coïncider avec la situation d’énonciation; il peut
aussi être réel ou fictif. On a souligné ensuite combien le choix du
terme localisateur est fondamental: une forme verbale, qu’elle soit
traditionnellement appelée temporelle, aspectuelle ou modale, ne fait
dans tous les cas que fournir le point de repère à partir duquel le
coénonciateur est invité à saisir l’événement linguistique construit
par le sujet énonciateur. L’instauration de ce repère permet, on l’a vu,
l’émergence simultanée des catégories du temps et de l’aspect. En effet,
on a pu constater que celles-ci naissent d’une même opération fondamentale de repérage énonciatif:

.

le temps apparaît, on le rappelle, avec le choix du point de
repère T2 et exprime une relation d’identification, de diffé-
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renciation ou de rupture entre celui-ci et le moment de l’énonciation;
l’aspect, lui, résulte «de la localisation de la relation prédicative
par rapport à un temps localisateur [pouvant coïncider ou non
avec le temps de l’énonciation To] à partir duquel est mise en
perspective la structuration de l’événement linguistique dans la
séquence d’instants T2» (Campos 1993: 67).

On notera finalement que ces opérations de repérage énonciatif,
telles que nous les avons définies dans cette étude, rendent compte des
divers emplois d’une forme verbale jusqu’ici éclatée entre les catégories
de l’aspect, du temps et du mode. Comme nous avons essayé de le
montrer dans les pages qui précèdent, il est possible de ramener l’activité langagière à un petit nombre d’opérations généralisables au
langage et aux langues qui permettent de relier entre eux des phénomènes et des domaines disjoints. Une telle approche transcatégorielle
est mieux à même d’amener les élèves à une prise de conscience
réflexive, et non pas seulement intuitive, des opérations qui sont à
l’oeuvre dans le langage et qui conditionnent le fonctionnement des
langues particulières.
Les diagrammes présentés ci-dessus peuvent consolider les niveaux d’opérations repérés comme défaillants chez les novices pour les
aider en particulier à opérer des choix (pourquoi ici un imparfait?,
pourquoi ce présent n’est-il pas satisfaisant?) et à aiguiser leur vigilance dans la phase de production écrite et de relecture critique.
Ils permettent, en fait, de mieux cibler le travail d’apprentissage à
partir des besoins constatés.
Cette réflexion est d’autant plus urgente que l’emploi des temps
verbaux pose de sérieux problèmes aux élèves plus inexpérimentés.
La seule réalité sensible pour ces derniers étant le texte qu’ils reçoivent
ou qu’ils produisent, il semble raisonnable de leur montrer comment
chaque énoncé est le résultat de choix de l’énonciateur entre de
nombreux possibles (d’où les exercices paraphrastiques et l’étude de
la parasynonymie présentée dans ce travail), et comment le coénonciateur opère aussi des choix entre plusieurs options interprétatives
(en tenant compte des polysémies et de leurs résolutions contextuelles).
Aussi avons-nous remarqué qu’à une forme n’est pas associée,
en général, une seule valeur et qu’une valeur déterminée n’est pas
toujours exprimable par une seule forme. Les possibilités de commutation du présent avec d’autres marqueurs temporels nous ont montré,
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par ex., l’enchevêtrement des correspondances entre formes grammaticales et valeurs sémantiques (cf. Paillard 1988: 105-106), d’autant
que, si les commutations ne changent pas l’acceptabilité des suites
textuelles et engendrent une certaine équivalence, elles introduisent
aussi des modifications sémantiques relativement importantes dans la
construction des valeurs référentielles.
À l’instar du linguiste, l’enseignant doit, par conséquent, décrire
les différentes valeurs et les distinguer entre elles, en déployant les
nuances contenues dans un énoncé initial à l’état implicite, en remplaçant chaque marqueur par un autre, (pourvu qu’il appartienne au
même paradigme: une forme verbale par une autre, un article par un
autre, etc.), en comparant les différents opérateurs qui sont successivement associés aux occurrences d’un même lexème, ou bien encore en
provoquant de nouvelles variations que le texte de départ ne présente
pas forcément.
Ces diverses procédures (qui ont pour objet de rendre visibles de
petites différences) ne visent pas à proposer des modèles à «appliquer»
à l’enseignement des langues, ni à suggérer des activités d’apprentissage qui feraient reproduire des séquences d’opérations, mais elles
aident à mieux comprendre et à expliquer comment opère un sujet
énonciateur ou un coénonciateur pour produire et interpréter des
énoncés. Précisons, tout de même, pour conclure, que notre insistance
à soutenir la TOE de A. Culioli est, entre autres choses, motivée par le
souci pédagogique de vulgariser auprès des enseignants une pratique
raisonnée de la langue qui soit stimulante pour les élèves. Nous
sommes tout à fait conscientes que cette approche demande un effort
initial de la part de l’enseignant (et des apprenants, bien sûr) pour s’approprier les concepts utilisés. Après avoir acquis ces derniers, l’enseignant choisira lui-même à quel degré de finesse il introduira dans ses
classes les éléments nouveaux, soit sous forme d’explication, soit sous
forme d’exercice, en prenant bien soin d’adapter son métalangage au
niveau de ses élèves.

132

DIACRÍTICA

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ARRIVÉ, M. et alii, 1986, La grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique
française, Paris, Flammarion.
AUTHIER, J., 1978, «Points de contact entre traits sémantiques, aspect, voix passive, entre
linguistique et extra-linguistique: remarques informelles», DRLAV 16, 159-176.
BENVENISTE, E., 1974, Problèmes de linguistique générale, vol. 2, Paris, Gallimard, Berthonneau, A.-M.
—— 1987, «La thématisation et les compléments temporels», Travaux de linguistique
14/15, 67-81.
BERTHONNEAU, A.-M.; KLEIBER, G., 1993, «Pour une nouvelle approche de l’imparfait:
l’imparfait, un temps anaphorique méronomique», Langages 112, 55-73.
BORILLO, A., 1983, «Les adverbes de référence temporelle dans la phrase et dans le texte»,
DRLAV 29, 109-131.
CAMPOS, M. H. C., 1984, «Pretérito perfeito simples — pretérito perfeito composto: uma
oposição aspectual e temporal», Letras Soltas 2, 11-53.
—— 1989, Abordagem enunciativa de um subsistema do sistema modal português: os
verbos dever e poder. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
—— 1993, Semântica e enunciação. Conteúdos programáticos, métodos, referências,
Universidade Nova de Lisboa.
CAMPOS, M. H. C.; XAVIER, M. F., 1991, Sintaxe e Semântica do Português, Lisboa, Universidade Aberta.
CHEVALIER, J.-C. et alii., 1964, Grammaire Larousse du français contemporain. Paris, Larousse.
CINTAS, P. F.; DESCLÉS, J.-P., 1988, «Signification des temps grammaticaux», Le français
dans le monde 214, 54-59.
COURTILLON, J., 1985, «Pour une grammaire notionnelle», Langue française 68, 32-47.
CULIOLI, A., 1976, Notes du Séminaire de DEA 1975-1976, Paris, Département de Recherches Linguistiques, Université de Paris 7.
—— 1980, «Valeurs aspectuelles et opérations énonciatives: l’aoristique» in J. David et
R. Martin (éds.) 1980, 181-193.
DAHL, O., 1985, Tense and Aspect Systems, Oxford Basil Blackwell.
DENIS, D.; SANCIER-CHATEAU, A., 1994, Grammaire du français, Les Usuels de Poche,
nº 8078, Le Livre de Poche, Librairie Générale Française.
DESCLÉS, J.-P., 1980, «Construction formelle de la catégorie grammaticale de l’aspect» in
J. David et R. Martin (éds.) 1980, 198-237.
—— 1987, «La paraphrase n’est pas une relation d’équivalence mais une relation asymétrique» in C. Fuchs (éd.) 1987, 205-209.
—— 1991, «Archétypes cognitifs et types de procès» in C. Fuchs (éd.) 1991, 171-195.

POUR UNE REPRÉSENTATION TOPOLOGIQUE DES VALEURS ASPECTUO-TEMPORELLES […]

133

DUPONT, N., 1986, «Les valeurs aspecto-temporelles du passé composé en français dans
le système de l’indicatif» in S. Rémi-Guiraud et M. Le Guern (éds.), Sur le verbe,
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 61-90.
FRANCKEL, J.-J., 1989, Etude de quelques marqueurs aspectuels en français, Genève-Paris,
Librairie Droz.
GAREY, H. B., 1957, «Verbal Aspect in French», Language 33, 91-110.
GUENTCHÉVA, Z., 1990, Temps et aspect: l’exemple du bulgare contemporain, Paris, Éditions
du CNRS.
IMBS, P., 1960, L’emploi des temps verbaux en français moderne. Essai de grammaire
descriptive, Paris, Klincksieck.
JACQUENOD, C., 1988, Contribution à une étude du concept de fiction, Berne, Éditions Peter
Lang.
KLUM, A., 1961, Verbe et Adverbe. Etude sur le système verbal indicatif et sur le système de
certains adverbes de temps à la lumière des relations verbo-adverbiales dans la prose
du français contemporain, Uppsala/Stockholm, Almqvist & Wiksell.
LAURENDEAU, P., 1995, «Exploitation du cadre de la théorie des repérages énonciatifs
en linguistique descriptive: le cas du tiroir de l’imparfait» in Bouscaren et alii
(éds.) 1995, 331-343.
LE GOFFIC, P., 1986, «Que l’imparfait n’est pas un temps du passé» in Le Goffic (éd.)
1986, Points de vue sur l’imparfait, Centre de Publications de l’Université de Caen,
Caen, 55-69.
MAINGUENEAU, D., 1981, Approche de l’énonciation en linguistique française. Embrayeurs,
«temps», discours rapporté, Paris, Hachette.
—— 1994, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette.
MARTIN, R., 1971, Temps et aspect. Essai sur l’emploi des temps narratifs en moyen français, Paris, Klincksieck.
—— 1976, Inférence, antonymie et paraphrase, Paris, Klincksieck.
MOESCHLER, J., 1993, «Aspects pragmatiques de la référence temporelle: indétermination, ordre temporel et inférence», Langages 112, 39-54.
MOIGNET, G., 1981, «Diathèse verbale. Les verbes fondamentaux en français» in A. Joly
et W. H. Hirtle (éds.) 1981, 267-283.
PAILLARD, D., 1988, «Temps, aspect, types de procès: à propos du présent simple» in
Recherches nouvelles sur le langage, Université de Paris 7, Coll. ERA 642, 92-107.
PFISTER, M., 1974, «L’imparfait, le passé simple et le passé composé en français moderne»,
Revue de linguistique romane 38, 400-417.
POLLAK, W., 1976, «Un modèle explicatif de l’opposition aspectuelle: le schéma d’incidence», Le français moderne 44, 289-311.
RIEGEL, M.; PELLAT, J.-C.; RIOUL, R., 1994, Grammaire méthodique du français, Paris,
Presses Universitaires de France.

134

DIACRÍTICA

SERBAT, G., 1980, «La place du présent de l’indicatif dans le système des temps», L’information grammaticale 7, 36-39.
—— 1988, «Le prétendu ‘présent’ de l’indicatif: une forme non déictique du verbe»,
L’information grammaticale 38, 32-35.
STEN, H., 1952, Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne. Essai de grammaire descriptive, Paris, Klincksieck.
SWIATKOWSKA, M., 1988, «Temps verbal: catégorie déictique ou relationnelle?» in L’information grammaticale 38, 36-39.
TASMOWSKI-DE RYCK, L., 1985, «L’imparfait avec ou sans rupture», Langue française
67, 59-77.
VET, C., 1980, Temps, aspects et adverbes de temps en français contemporain, Genève,
Librairie Droz.
—— 1981, «La notion de «monde possible» et le système temporel et aspectuel du
français», Langages 64, 109-124.
WAGNER, R. L.; PINCHON, J., 1962, Grammaire du français classique et moderne, Paris,
Hachette Université.

A realidade do futuro
em J. W. Dunne
J. M. CURADO
(Universidade do Minho)

O mito do tempo como linha
A obra de John William Dunne (1875-1949) sobre o tempo é mais
conhecida pela sua influência em escritores como J. B. Priestley 1 e
Jorge Luis Borges 2 e em filósofos como C. D. Broad 3 do que pela
leitura directa dos cinco livros que dedicou a esse tema (An Experiment
with Time, de 1927, The Serial Universe, de 1934, The New Immortality,
de 1938, Nothing Dies, de 1940, e o póstumo Intrusions?, de 1955 4).

1 J. B. Priestley, Time and the Conways and Other Plays (Harmondsworth, Penguin
Books, 1969); Man and Time (London, Bloomsbury Books, 1989); Essays of Five Decades,
selected by Susan Cooper (Harmondsworth, Penguin Books, 1969), p. 226.
2 Jorge Luis Borges, «El tiempo y J. W. Dunne», in Otras Inquisiciones [1952], in
Obras Completas, Tomo II, 1952-1972 (Barcelona, Emecé, 1989), pp. 24-27; «J. W. Dunne
y la eternidad [18 de noviembre de 1938]», in Textos Cautivos [1986], in Obras Completas,
Tomo IV, 1975-1988 (Barcelona, Emecé, 1996), p. 399; «J. W. Dunne, un experimento con
el tiempo», in Biblioteca Personal. Prólogos [1988], in Obras Completas, Tomo IV, 1975-1988 (Barcelona, Emecé, 1996), p. 525. Como o tempo é um dos temas que atravessam
a obra de Borges, é possível discernir a influência de Dunne noutros textos de Borges,
como «Nueva refutación del tiempo» [1952], Obras Completas, Tomo II, 1952-1972 (Barcelona, Emecé, 1989), pp. 135-149.
3 C. D. Broad, «Dunne’s Theory of Time», in Religion, Philosophy, and Psychical
Research: Selected Essays (London, Routledge and Kegan Paul, 1953), pp. 68-85.
4 Existe ainda um manuscrito não publicado, ca. 1938, com o título The Millennium. Na edição de 1931 do livro de Miss Morison [i. e. Miss Anne Moberly] e de Miss
Lamont [i. e. Miss Eleanor F. Jourdain], reitoras do Colégio de S. Hugo, de Oxford, An
Adventure, de 1911, Dunne publica uma Nota em que aproxima a sua teoria do agora
tetradimensional às alucinações que as autoras experienciaram durante uma visita ao
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Existe uma atmosfera preternatural a rodear a obra de Dunne. Não
raro, este autor é redescoberto por leitores que desejam confirmar se
uma das páginas de Borges descreve uma personagem ficcional ou um
autor real. Para além dos pequenos textos com que Borges assinalou a
publicação das obras de Dunne, existem boas razões para este ser por
vezes tomado como uma personagem daquele: uma vida aventurosa de
militar ligada ao gosto por questões metafísicas, a obsessão pelo tema
do tempo e o cruzamento de interesses tão diversificados como a engenharia aeronáutica, a pesca de rio e a teoria dos sonhos.
O leitor comum de Dunne passa por alto habitualmente a base
científica da sua teoria do tempo e sobrevaloriza os aspectos mais
impressionistas da mesma, como a utilização dos sonhos 5 e o método
de argumentação por regressão ao infinito. Esta interpretação injusta
da obra de Dunne é frequente. Qualquer teoria do tempo que se proponha no século XX não pode contrariar nem violar a física e a
cosmologia científicas que se consideram verdadeiras depois de muitos indícios experimentais. Dunne toma como base de argumentação
das suas teorias do tempo, dos observadores e da imortalidade a
relatividade de Einstein e a física quântica da primeira metade do
século XX. A pergunta que organiza o seu argumento à volta da
natureza do tempo é esta: Se as teorias físicas da relatividade e da
mecânica quântica são verdadeiras, como compreender a existência de
observadores num universo físico constituído por partículas e por
campos de força? A relação dos observadores com os sistemas físicos,
assunto importante para Dunne porque sobre ele apoia o método da
regressão infinita, a teoria do tempo como série de séries e a representação que faz do futuro e da imortalidade, não é uma originalidade;
o tema do observador é central nas mais importantes teorias físicas do
século XX, como a relatividade, a física quântica e a cosmologia do
princípio antrópico, para nomear apenas algumas.
Porque é, então, frequente esta interpretação incorrecta de
Dunne? Existe um erro de perspectiva que considera as representações
do futuro como próprias apenas da cultura popular, da religião, da

jardim Trianon. (Este texto de Dunne encontra-se disponível em http://www.pacificnet.net/~cmoore/adven//adven-n.htm.) A melhor edição de An Adventure é editada por
Joan Evans (London, Faber & Faber, 1955). Ver, igualmente, Terry Castle, «Contagious
Folly: An Adventure and Its Skeptics», Critical Inquiry, 17: 4 (1991), pp. 741-772.
5 Sobre a teoria dos sonhos de Dunne, ver Robert van de Castle, Our Dreaming
Mind (New York, Ballantine Books, 1994), p. 8.
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filosofia e da literatura. Uma procura do significado de expressões
como ‘agora’, ou ‘passado’ ou ainda ‘futuro’ parece ser um empreendimento filosófico ou literário mas não científico. Dunne não comete
esse erro e evita cometer o equívoco, apresentado por C. D. Broad 6
num irónico jogo de palavras, de tomar o autor da natureza como
sendo a mesma entidade que o editor da revista Nature. O discurso
científico parece incapaz de se pronunciar sobre o futuro e sobre um
eventual final do tempo. Uma análise mais detalhada mostra, todavia,
que algumas das mais interessantes representações do futuro estão
próximas da investigação científica, isto para não afirmar que têm a
sua origem nessa investigação. O inventário da proximidade (ou ligações perigosas?) entre ciência e representações do futuro é muito
longo: a teoria da evolução de Darwin tem um problema de futuro
quando questiona se a evolução terminou no ser humano e como
poderá continuar; a termodinâmica do século XIX fez nascer a questão
célebre da morte térmica do universo; o modelo cosmológico do Big
Bang promoveu a investigação exaustiva de futuros possíveis através
da procura da solução para o problema da massa existente no universo
físico (expansão infinita com morte e arrefecimento progressivo, com
uma implosão no momento em que a força gravitacional se torna
superior à força centrífuga da explosão inicial). Existe pelo menos
um elemento comum entre as representações científicas, literárias,
religiosas ou populares: a natureza do tempo.
O único assunto da obra de Dunne é precisamente este. O ponto
de vista defendido nos seus livros sobre o tempo tem aspectos literários (apresentação de argumentos sob a forma de diálogos), religiosos
(a teoria da imortalidade) e populares (a ênfase naquilo que denominou a metafísica do homem da rua, ET 7 130). Todavia, o âmbito dos
argumentos que propõe não ultrapassa o que é permitido pelo conhecimento científico disponível no seu tempo (poderíamos afirmar, sem
grandes problemas, também do nosso tempo). Assim, afirma que a
explicação proposta para o problema do tempo não deve contradizer
os factos já bem estabelecidos da física, da cosmologia, da psicologia e

6 No prefácio a The Mind and Its Place in Nature (New York, The Humanities
Press, 1951, 1.ª ed.1925), p. VIII.
7 As referências às obras de Dunne serão feitas pelas iniciais das mesmas seguidas
pelo número das páginas. Assim, An Experiment With Time (3.ª edição revista, London,
Faber & Faber, 1934) tem a sigla ET; The Serial Universe (2.ª edição revista, London,
Faber & Faber, 1942) tem a sigla SU; The New Immortality (London, Faber & Faber,
1938) tem a sigla NI; e Nothing Dies (London, Faber & Faber, 1940) tem a sigla ND.
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da psicofísica (ET 126). Existe uma boa razão para Dunne ter merecido críticas constantes por parte dos filósofos. O problema do tempo
é um assunto fundador do pensamento ocidental, desde o rio de
Heraclito, passando pelas sugestões paradoxais de Platão de um tempo
em que os homens possuíam o conhecimento da hora da morte
(Platão, Górgias 523d) e de um tempo que se desenrola ao contrário do
normal (o mito do Político), bem como pela questão do valor de
verdade de enunciados sobre acontecimentos futuros, com o problema
aristotélico da batalha naval e com o argumento mestre de Diodoro
Cronos. Esta lista poderia continuar facilmente com o problema dos
futuros contingentes durante a Idade Média e o ressurgimento do interesse pelas questões temporais na lógica contemporânea, nomeadamente na lógica modal, na lógica temporal e na lógica dos mundos
possíveis. Dir-se-ia que o problema do tempo no pensamento ocidental
se baseia na surpresa de os humanos terem memória para o passado
mas não terem nenhuma faculdade para visualizarem o futuro, ao
modo dos yahoos de Borges (El informe de Brodie), ou ao modo dos
extraterrestres de Arthur C. Clarke (Childhood’s End). Os filósofos não
perdoam a Dunne a proposta de uma teoria do tempo que se apresenta
como superior aos velhos paradoxos filosóficos do tempo, como o
paradoxo do avô e o paradoxo do conhecimento. A simplicidade dos
argumentos de Dunne tem um efeito secundário nos leitores sofisticados: se a teoria é simples, então não é verdadeira.
É importante, por conseguinte, analisar os textos de Dunne de um
ponto de vista abrangente que integre as teorias, a argumentação e
a base científica. Alguns aspectos são especialmente importantes: a
procura do significado da expressão ‘futuro’, a estrutura profunda do
tempo, a ligação entre a psicologia interna e a cosmologia, a teoria
da rosa imortal, a integração do modelo ‘serial’ de Dunne em teorias
do Ponto Ómega e do Princípio Antrópico.
A sugestão mais conhecida de Dunne, a possibilidade de visão (ou
antevisão) do futuro, enquadra-se dentro de uma história longa deste
motivo literário e filosófico. Apesar de a argumentação de Dunne enfermar de alguma fragilidade (a regressão infinita é o aspecto do argumento que mais críticas tem merecido), é importante ver que não são
cometidas falácias de argumentação e que a eventual fragilidade dos
argumentos de Dunne deriva de fragilidades da racionalidade humana.
É frequente no discurso de Dunne o cuidado em equacionar com rigor
os problemas teóricos e a atenção crítica aos argumentos propostos.
Uma investigação sobre a natureza do tempo não pode deixar de tocar
em problemas sem resposta, como o porquê da existência. Dunne não
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se precipita em alargar a investigação sobre o tempo a mistérios ainda
mais vastos. Sobre estes, nada tem a dizer: «the master-miracle, the
entirely incredible thing, is that there should exist anything at all» (ND
12). É óbvio que qualquer investigação tem pressupostos que não é
capaz de justificar. A atitude epistemológica de Dunne é muito clara:
indicar sempre que possível esses pressupostos e nada afirmar sobre
eles. Um exemplo especialmente interessante desta atitude é a opção
pela tese realista da existência do mundo exterior aos observadores
(NI 112, ND24). O realismo não se adequa a uma teoria que valoriza
o papel dos observadores, mas a sua eleição é um indício de como
Dunne não ultrapassa o plano científico. Este é um pequeno, mas
saudável, paradoxo.
O ponto de partida de Dunne é aquilo que o homem da rua sabe,
suspeita ou descobriu sobre o tempo (ET 130-131). O início do argumento convida o leitor, como homem comum, a fazer o inventário de
algumas experiências do tempo mais comuns. São estes os aspectos
que é importante não olvidar nesse conhecimento intuitivo e anterior
à teoria do tempo: o tempo tem comprimento ou duração, divisível em
passado e futuro; este comprimento ou duração não se estende em
nenhum espaço conhecido; nem o passado nem o futuro são observáveis; o campo de observação do presente move-se ao longo do comprimento do tempo. O que é insuficiente neste conjunto de teses? O que
fica por dizer sobre a natureza do tempo?

Os sonhos estranhos
O argumento de Dunne sobre o tempo desenvolve-se com a demonstração que as convicções que o homem da rua alimenta a respeito
do tempo não esgotam a totalidade de experiências temporais possíveis. A premonição de eventos futuros em situação consciente é
uma das hipotéticas experiências que não fazem parte daquilo que o
homem da rua pensa habitualmente sobre o tempo. Se existirem seres
humanos com a capacidade de possuírem uma memória do futuro
(algo semelhante ao conto The Time Machine, de H. G. Wells, ou à
ficção El informe de Brodie de Borges sobre o povo fabuloso dos
yahoos ou, ainda, aos romances The Dead Zone, de Stephen King, e
Slaughterhouse 5, de Kurt Vonnegut), essa experiência violaria o teoria
do tempo normal. Do mesmo modo, se existir alguma capacidade
profética em alguns humanos excepcionais, esse seria um forte indício
da necessidade de alargar o conceito do tempo. Se os relatos de sonhos
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pré-cognitivos, conhecidos muito antes 8 de Artemidoro, autor do
primeiro catálogo de sonhos conhecidos no Ocidente, forem verdadeiros, seria necessário construir uma teoria do tempo mais rica do
que a do homem da rua. Dunne toma os sonhos premonitórios como
uma estratégia para alargar a teoria do tempo comum e para introduzir na experiência humana do tempo as descobertas da teoria da
relatividade de Einstein.
Muitos leitores interpretam por excesso o recurso pedagógico e
argumentativo que Dunne faz dos sonhos premonitórios. É importante, todavia, tornar claro que a sua teoria do tempo não depende da
existência de sonhos premonitórios, do mesmo modo que a teoria da
relatividade não depende da capacidade de viajar à velocidade da luz
ou, num outro exemplo, a utilização do argumento da máquina do
tempo não implica que os filósofos que o utilizam tomem a sério a
possibilidade de construir uma máquina do tempo (David Lewis, Kurt
Gödel, Michael Dummett, Robert Nozick, David Deutsch, Michael
Lockwood, etc.). Os sonhos premonitórios são utilizados como um
recurso em benefício da argumentação, aquilo que os filósofos da
mente denominam uma experiência de pensamento (thought experiment). São várias as ocasiões em que Dunne afirma ostensivamente
que a sua teoria do tempo não depende da existência real de sonhos
de futuro (ET 196-197, NI 131).
Qual é a experiência de pensamento que propõe? Suponha-se que
existem sonhos premonitórios. Conta Dunne que muitas vezes ao
longo da sua vida teve sonhos com indícios de acontecimentos futuros.
Não é necessário para o argumento inquirir sobre a possibilidade
da existência deste tipo de sonhos. Não é esse o ponto do argumento.
A estrutura de um sonho típico (por exemplo ET 95-96) é a seguinte:
um sujeito sonha durante uma noite que está a passear pelo campo e
que vê dois homens a treinar um cavalo. O sonho torna-se premonitório quando, alguns dias depois, o sujeito de facto caminha por um
campo e vê dois homens a treinar um cavalo.
São conhecidas as objecções habituais a este tipo de sonhos ou
narrações oníricas. Apresentam-se como dificuldades a possibilidade
das coincidências; o facto de não se ter controlado a quantidade de
tempo posterior ao sonho (encontrar os eventos um dia ou dois depois
do sonho é completamente diferente de os encontrar quarenta anos

8 Ver E. R. Dodds, «Padrão Onírico e Padrão Cultural», in Os Gregos e o
Irracional, trad. Leonor S. B. de Carvalho (Lisboa, Gradiva, 1988), pp. 114-148.
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depois, já que em quarenta anos existe maior probabilidade de se
encontrar uma situação semelhante à onírica); o controlo da relevância (se o sonhador for um camponês ou um treinador de cavalos é
pouco relevante discernir no sonho um elemento pré-cognitivo, do
mesmo modo que para um habitante de cidades é pouco relevante
sonhar com os automóveis que todos os dias vê). Muitas outras objecções poderiam ser avançadas. Não é esse, contudo, o problema de
Dunne, tal como David Lewis não precisaria de inquirir se as máquinas do tempo funcionam a gasolina ou a fusão nuclear para construir
um argumento sobre a estrutura da temporalidade e os elos causais
entre diferentes momentos do tempo. Dunne não deixou de ser sensível, é óbvio, a algumas das hipotéticas objecções e oferece mesmo
alguns argumentos a favor das mesmas. Assim, a respeito do problema
das coincidências, afirma que «there are no limits to the possibilities
of coincidence» (ET 92). Este ponto de vista sensato sobre o problema
não faz apelo — nem precisa de fazer — a nenhuma teoria semelhante
à sincronicidade de Carl-Gustav Jung para contornar a dificuldade das
coincidências significativas.
A introdução dos sonhos premonitórios no argumento possui
várias características: existe uma mistura de elementos de passado e
de futuro nos sonhos (ET 75), é impossível encontrar sonhos que se
relacionem completamente com o futuro (ET 75) e existe uma separação clara entre as imagens oníricas e as interpretações que se fazem
dessas imagens imediatamente depois do despertar (ET 78). A propriedade mais interessante dos sonhos premonitórios é descrita como
aberração temporal (temporal aberration, ET, 57), ou aberração cronológica (chronological aberration, ET, 60). Os conteúdos imagéticos dos
sonhos são derivados do quotidiano e não revelam quaisquer indícios
que os diferenciem dos sonhos sobre experiências do passado. Como
refere Dunne, «they were the ordinary, appropriate, expectable
dreams; but they were occurring on the wrong nights» (ET, 57), ou
ainda «there was nothing unusual in any of these dreams as dreams.
They were merely displaced in Time» (ET, 57). O sonho premonitório
possui, assim, a seguinte estrutura: uma sequência da experiência
humana normal (a actividade onírica) revela indícios de eventos acontecidos posteriormente a essa experiência.
Os problemas teóricos que o motivo do sonho premonitório
coloca são vastos: a sequência temporal da experiência, a relação da
mente com a realidade, a semântica dos termos temporais (‘agora’,
‘passado’, ‘futuro), a estrutura temporal da realidade, a representação
do futuro como uma realidade mineralizada e pré-existente, etc.
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O conceito de aberração temporal é violento porque abala uma
certeza constitutiva da mente humana: a separação entre futuro e
passado acontece por mediação de uma consciência do agora. O que
Dunne consegue ao identificar a revolta intelectual (ET 79) que surge
na associação entre sonhos e eventos posteriores aos sonhos é transformar essa certeza numa construção psicológica mas não num
axioma inabalável da mente humana. A revolta intelectual que é diagnosticada aproxima-se (de um modo intuitivo) do sentimento de
confusão quando se procura compreender um filme como L’année
dernière à Marienbad, de Alain Resnais. A sequência temporal habitual
de uma história é bastante alterada, o que não facilita a identificação
dos marcadores de posição temporal dos eventos.

Os qualia e o paralelismo psiconeuronal
As críticas à teoria do tempo de Dunne ocupam-se sobretudo
com a argumentação por regressão ao infinito. A teoria da mente que
estrutura o argumento não tem merecido, estranhamente, análises
críticas. Isto é tanto mais surpreendente quanto a estrutura do argumento por regressão é introduzida com exemplos psicológicos e por
em 1927, ano em que se publicou An Experiment with Time, não serem
habituais argumentos com problemas típicos da filosofia da mente.
Ao procurar discernir o que está presente nos fenómenos de aberração temporal, Dunne faz uma análise do que se esconde na
passagem do futuro para o passado. A percepção do agora possui
densidade porque a propriedade ‘agora’ revela a existência de um
observador. ‘Agora’ significa ‘agora para um observador’. A descrição
da estrutura da mente humana fenomenológica que é proposta por
Dunne é muito próxima da de William James: possui fenómenos
(phenomena), presentações, campo de presentações, atenção, foco de
atenção, franja periférica da atenção.
A aberração temporal ou a sequência temporal normal só existem
para um observador que possa registar a passagem do tempo no seu
campo de observação. A passagem do tempo é, contudo, um relato
subjectivo no sentido de só existir porque um observador produz,
precisamente, a narração da passagem do tempo. Os momentos de
aberração temporal dependem muito mais deste elemento subjectivo
do que o relato da sequência normal do tempo. A teoria da mente
que Dunne utiliza tem necessidade de provar que o relato subjectivo
é uma instância incontornável da mente, algo que não pode ser
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apoucado numa redução aos mecanismos neuronais do cérebro.
A passagem subjectiva do tempo não é o mesmo que o registo do
tempo nos neurónios.
Os dados estão lançados para a equação de um problema muito
difícil: a existência autónoma de aspectos subjectivos da mente
humana (raw feelings, qualia, sense data). Dunne utiliza um motivo
retórico muito conhecido para transmitir a dificuldade em
compreender o ponto de vista subjectivo. Se estivéssemos perante um
visitante de um país onde os todos os habitantes nascem cegos, o que
se poderia fazer para lhe explicar o significado de ‘ver’? Este modo de
iniciar a prova do argumento insere-se num problema filosófico muito
trabalhado, desde a questão do espectro invertido, em John Locke, até
ao tema dos qualia, ou sensações subjectivas, na filosofia da mente
posterior a Dunne. Assim, o filósofo australiano Frank Jackson
imagina uma cientista de um século futuro que dispõe de todo o
conhecimento neurológico sobre a visão, mas que é, ela mesma,
incapaz de percep-cionar a cor 9. Tudo saber sobre a base neurológica
da
visão
implica
a capacidade de reconhecer a existência do aspecto subjectivo da
percepção da cor, mesmo que se esteja pessoalmente incapaz de
percepcionar a cor? (Um problema paralelo: conhecer tudo o que se
pode saber sobre o elemento químico carbono implica que se saiba que
existem diamantes com nomes próprios — Koh-i-noor, De Beers,
Estrela da África do Sul, Burton — e que, como no filme com Marylin
Monroe, os diamantes são os melhores amigos de uma rapariga?)
Ao escrever em 1927, Dunne antecipa em várias décadas o argumento do conhecimento (knowledge argument) de Frank Jackson (ET
13-19). Os phenomena, ou impressões subjectivas, deverão ser tratados
como se fossem coisas e é dada grande ênfase às imagens, às imagens
mnésicas e às impressões. Os qualia mostram características do real
que não são conhecidas por qualquer outro meio diferente do ponto de
vista subjectivo: «there are no such lights or colours or sounds in the
world dealt with by physical science» (NI 15 ss). Às luzes, cores e sons que
apenas existem no universo porque existem observadores no universo,
Dunne acrescenta a impressão subjectiva da passagem do tempo.
É deixada em aberto a questão de os qualia serem eventualmente

9 Frank Jackson, «What Mary Didn’d Know», The Journal of Philosophy, 83: 5
(1986), pp. 291-295. Reimpr. in Frank Jackson, ed., Consciousness (Aldershot, UK,
Ashgate Publishing Co. and Dartmouth Publishing Co., 1998), pp. 95-100.
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efeitos epifenomenais do cérebro. Não é esse o seu assunto. A relação
mente-cérebro é perspectivada segundo a teoria do paralelismo psiconeuronal: «accumulated evidence in favour of this view is practically
overwhelming» (ET 21). Com o desenvolvimento futuro do conhecimento do cérebro, talvez se torne possível encontrar os correlatos
neuronais de todas as impressões subjectivas. Um modelo da realidade
que compatibilize a existência de observadores com as descobertas da
física talvez promova um ponto de vista em que os qualia se poderão
descrever como eventos cerebrais (ET 224). O argumento de Dunne
não precisa, contudo, da certeza desse desenvolvimento futuro do
conhecimento médico ou de modelos físicos do universo. Ao defender
a autonomia das impressões subjectivas, Dunne alcançou resultados
importantes: os relatos subjectivos não se confundem com o cérebro e
também não se confundem com a consciência pessoal do observador.
Este pode perfeitamente comparar impressões subjectivas e produzir
enunciados como: «Este tom de vermelho é diferente daquele outro
tom de vermelho», ou ainda «O tempo passou mais depressa quando
estive no cinema do que quando estive a trabalhar». Se é possível
comparar impressões subjectivas, a instância da vida mental que
realiza essa comparação não se confunde com as impressões subjectivas que são comparadas. Estas são conteúdos para aquela:
Now, you, I repeat, observe sense-data. You are not a conglomeration of
sights and sounds and tastes and smells and pressures: you are
something which can adopt definite attitudes towards these phenomena … Since the sense-data and their memory-images are ‘paralleled’
by activities of the material brain, what is there, in that same brain,
which parallels the you who observe, objectively, those sense-data?
(ND 18)

A estrutura do agora já é suficientemente densa. O campo de
observação que medeia entre o futuro e o passado tem uma grande
complexidade. Dunne irá retirar algumas consequências importantes
das duas teses principais da teoria da mente que defende, a existência
autónoma dos qualia e o paralelismo psiconeuronal.
A primeira consequência é a de os qualia e os estímulos sensoriais
processados pelo cérebro correrem em caminhos temporais paralelos
(ET 21). (Algumas décadas depois da morte de Dunne foi possível
mensurar o hiato temporal entre estas duas séries, por exemplo
Benjamin Libet e Ernst Pöppel). A série temporal que decorre no
universo exterior ao sujeito não é a mesma que a série temporal que
decorre no cérebro do sujeito, nem é a mesma que a série temporal
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que decorre como impressão subjectiva. O tempo para Dunne deixa
de ser uma realidade unitária e torna-se uma colecção de séries, ao
modo de caixinhas chinesas, umas dentro das outras (ET 187).
A segunda consequência é igualmente importante. Ao defender os
qualia como uma instância da vida mental que não se confunde com o
cérebro, Dunne abre a porta a uma teoria da consciência desligada de
bases neuronais. O eu que é capaz de comparar impressões subjectivas
não é, por isso mesmo, uma impressão subjectiva. Do mesmo modo
que a regressão das séries temporais começou na análise da estrutura
do agora, a regressão dos observadores tem aí a sua base. A regressão
é possível porque o observador não se confunde nem com as sensações
subjectivas nem com o cérebro: «the scientific history of materialism
is the story of a long and unsuccessful search, first in the higher centres of the brain … for something physical which would correspond …
with the psychical you and … sense-data» (ND 19).

O observador
A regressão dos observadores é também, para Dunne, uma colecção de caixas chinesas, umas dentro das outras. Constitui-se, assim,
uma série ilimitada de enunciados da consciência: «Tenho consciência
que estou a ver uma cor vermelha naquele automóvel», «Tenho consciência que tenho consciência que estou a ver uma cor vermelha
naquele automóvel», «Tenho consciência que tenho consciência que
tenho consciência que tenho consciência que estou a ver uma cor
vermelha naquele automóvel», etc. A regressão do observador acompanha a regressão das séries temporais. Cada observador possui uma
impressão subjectiva do fluir do tempo.
A regressão dos observadores possui uma base epistemológica
muito forte. Não se trata apenas da descoberta que o início da maturidade nos jovens costuma proporcionar: tenho consciência que tenho
consciência que tenho consciência… ou uma série semelhante, penso
numa flor, penso que penso numa flor, penso que penso que penso
numa flor, e assim por diante. Cada observador de uma ordem inferior
parece ser uma construção ou uma propriedade do observador de
ordem superior. Cada observador ‘si-mesmo’ possui de algum modo os
eus com que aparece numa situação: «this ‘self’ of ‘yours’ may be no
more than a conception» (NI 45).
Existe um problema de representação mais forte que se esconde
na regressão subjectiva. Como introduzir os observadores num
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universo físico que parece ser constituído apenas por partículas e
campos de forças? De outro modo, se a ambição da ciência é a representação total do universo, como pode ela registar o facto de existirem
pontos de vista subjectivos no universo? Não se trata da diferença
entre o que as ‘coisas são’ e o que as ‘coisas parecem ser’. Esta diferença coloca o problema do observador com grande força (SU 38), é
óbvio; todavia, a dificuldade reside em construir uma representação do
universo físico que não se olvide do autor da representação.
Dunne constrói no capítulo segundo de Serial Universe uma
magnífica parábola para descrever o que está em causa na relação dos
observadores com o universo físico. O motivo retórico é conhecido: o
artista ambicioso, ou louco, que empreende a representação total do
universo que vê à sua volta (SU 29). Todas as ciências compartilham
o problema do artista pintor a tentar representar toda uma paisagem.
O argumento de Dunne é sedutor mas corre o perigo de se tornar
numa falácia que toma o conhecimento do objecto pelo próprio
objecto. O que caracteriza o modo de conhecer (uma regressão infinita
ou, num outro exemplo, um método datado de investigação) não
obriga o objecto investigado. Um paralelo tecnológico auxilia a
precisar o que está em causa: a ciência da astronomia pode alterar os
meios de investigar as estrelas (substituindo, por exemplo, a observação óptica por observação na banda do infravermelho ou na banda
dos raios X) mas a alteração do conhecimento que isso proporciona
não altera as próprias estrelas.
Dunne parece cruzar facilmente a linha de fronteira entre problemas epistemológicos e ontológicos, ao perspectivar estes últimos
segundo as características dos primeiros. É óbvio que esta objecção
não afecta Dunne porque a resposta seria imediata: ‘a confusão
entre conhecimento e objectos conhecidos é uma fragilidade de todos
os modos de conhecer (do seu ponto de vista, todo o conhecimento
científico ou filosófico pode ser visto como uma tabulação de observadores e objectos observados, cf. ND 38); a minha teoria do tempo não
tem o exclusivo dessa fragilidade’. Da tese que o conhecimento tem
uma estrutura em série é, portanto, possível inferir que o mundo tal
como é representado por esse conhecimento deverá ter também uma
estrutura em série (SU 34).
São muitos os paradoxos que surgem quando se procura introduzir a consciência do observador na representação do mundo
(SU 31). A dificuldade é, porém, incontornável. O pilar mais forte da
noção moderna e contemporânea de ciência, a experimentação, obriga
a que o problema não seja afastado. A noção de experiência científica
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possui no seu âmago o conceito de observador dotado da capacidade
de registar alterações num sistema, de obter informações sobre um
sistema e de eventualmente alterar o sistema. Não existe ciência sem
observadores, mesmo que uma das ficções mais úteis da ciência
ocidental tenha sido a promoção de uma representação do universo
segundo um ponto de vista não subjectivo, ou neutro, ou, como foi
algumas vezes apresentado, de terceira pessoa. A ciência que Dunne
toma como base do seu argumento não afastou o problema do observador. Pelo contrário, este problema é transformado na questão
nuclear das duas principais representações científicas do século XX:
a teoria da relatividade (precisamente, relatividade de sistemas de
observação) e a física quântica (influência do observador sobre o
estado do sistema físico observado). Como bem viu Rudy Rucker 10,
o problema de Dunne resume-se ao de introduzir a consciência nos
diagramas de Minkowski (a diferença entre Dunne e Minkowski é
ostensivamente assumida em NI 124, 141). Das diferentes atitudes da
ciência clássica e da ciência moderna a respeito do papel do observador, Dunne escolhe claramente esta última: «It is impossible for you,
who are a part of the universe, to achieve the viewpoint of an observer
standing outside that universe that includes you. You can only see one
end of the stick; for the other end is you» (ND 13).
Na interpretação que faz da parábola do artista que empreende
um projecto de representação total do mundo, uma consequência é
clara: a mente descrita por uma ciência não é uma representação
adequada da mente que fez essa ciência.
The artist is trying to describe in his picture a creature equipped with
all the knowledge which he himself possesses, symbolizing that knowledge by the picture which the pictured creature would draw.
And it becomes abundantly evident that the knowledge thus pictured
must always be less than the knowledge employed in making the
picture. In other words, the mind which any human science can describe
can never be an adequate representation of the mind which can make that
science. And the process of correcting that inadequacy must follow the
serial steps of an infinite regress (SU 32).

A procura do significado de ‘observador’ proporciona, deste modo,

10 «Qualquer tentativa de ‘animar’ um diagrama de Minkowski pensando num
‘foco de consciência’ a deslocar-se ao longo de uma linha do mundo conduz à regressão
do tipo da de Dunne», Rudy Rucker, A Quarta Dimensão: Para uma Geometria da Realidade de Ordem Superior, trad. A. F. Bastos e L. Leitão (Lisboa, Gradiva, 1991), p. 318.
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duas séries sem limite: a dos artistas, dos cientistas, ou, de modo geral,
dos observadores, e a dos mundos representados pelos artistas, cientistas ou observadores (ND 38). Dunne constrói uma visão do universo
que é uma enorme colecção de pontos de vista subjectivos, um universo de observadores em que cada um transporta consigo um campo
que atribui aos eventos a propriedade temporal do presente, de serem
presente: «Every observing thing has a travelling field peculiar to
itself, and these fields are seldom in exact alinement with those of
other observers» (NI 66-67).
Se a teoria da mente que subjaz à integração dos observadores no
universo físico supõe a separação entre cérebro, sensações subjectivas
e auto-consciência, o argumento por regressão apresenta uma perspectiva em que o observador pode existir independentemente do
suporte físico que circunstancialmente permite a observação. Esta é
uma inferência ousada: «this observer can survive the destruction
of that brain which he observes» (ET 24). A sobrevivência do observador em relação ao cérebro aparece em linha de continuidade com os
poderes que são atribuídos ao primeiro, nomeadamente o poder de
intervenção (ET 24) na actividade do cérebro. É clara a recusa em
aceitar que a mente da pessoa humana se possa descrever segundo a
figura de um autómato consciente (ET 24).
Se Dunne aponta para uma eventual sobrevivência da consciência
em relação ao cérebro e se iniciou o seu argumento com a tese que
durante os sonhos a mente pode percorrer sequências temporais diferentes do passado (o que seria banal) e apreender partes do futuro, é
interessante inquirir o que é que fixa a atenção ao presente? Ou, qual
a força do presente para agarrar a consciência? A resposta de Dunne é
previsível: o hábito é a cola poderosa que une a atenção ao presente
(«Habit in psychology is a terrifically potent thing; and your attention
has been glued to View I whenever possible for longer than you can
remember», NI 70, cf. 74 para um exemplo da força que o Ponto de
Vista I tem para fixar a atenção). Não são graves as consequências de
apoiar um argumento tão sofisticado na aparentemente simples força
do hábito. A semântica de ‘observador’ em Dunne não se esgota na
semântica de ‘observador humano’. Sendo um bom aluno da teoria da
relatividade, ‘observador’ significa sistema físico de referência, ou ainda
máquina de registo de informação, ou ainda relógio. Se inquiríssemos
porque é que uma máquina de registo só funciona no presente, teríamos
que avançar com respostas banais como ‘funcionar bem é funcionar no
presente; se estivesse estragada não funcionaria de todo’.
O ponto que interessa a Dunne é, mais uma vez, provar que
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o observador e o observado se encontram em diferentes sistemas
temporais (SU 70) e que isso apoia a tese da existência de várias
séries de tempo.

O observador último
Se a natureza profunda dos observadores é regressiva, não existe
nenhuma razão para supor a existência de um observador derradeiro
ou absoluto. Dunne, contudo, ao descrever o universo como uma
colecção de pontos de vista, aponta para uma consciência que parece
ser comum a todos os pontos de vista parciais. É difícil caracterizar as
propriedades deste derradeiro observador. É a alma humana? É uma
alma colectiva? O argumento puramente geométrico não permite
muitas liberdades nessa caracterização, mas, numa interpretação não
geométrica do argumento, Dunne insinua que é essa a melhor representação do observador de ordem superior: «altough the ‘higher-order
observer’ is nothing more magnificent or more transcendental than
one’s own highly ignorant self, he is beginning to look perilously like a
full-fledged ‘animus’» (ET 197).
Esta parte da teoria de Dunne não é científica. Ele procura aqui
dar rostos conhecidos aos resultados áridos da análise geométrica.
A aparente infinitude que a consciência humana possui parece
esconder um centelha especial, o observador universal, «the unknown
element which lies at the bottom of self-consciousness and mind» (ET
229). Este derradeiro elemento é caracterizado pela visão sinóptica
comparável à visão de um filme: nela é possível ver todas as impressões sensoriais e todos os estados do cérebro (NI 79-80). Perante o foco
de atenção do Observador 2, a aparente autonomia dos qualia a
respeito dos processos neurofisiológicos é atenuada. Desse ponto de
vista, não existe uma fronteira instransponível entre estas realidades.
O observador superior ou Super-Mente (NI 144-145) possui pelo
menos todas as propriedades dos observadores de ordem inferior e
algumas outras: acompanha a vida humana do nascimento à morte
(ET 182); tem o poder de dividir a atenção num maior campo de observação; e é uma zona de sobreposição que une as atenções particulares
dos indivíduos (mind-sharing, NI 145). (Uma imagem que ilustra a
ligação entre mentes individuais e a Super-Mente é a do arquipélago:
superficialmente, as ilhas estão separadas umas das outras; se, por
alguma razão, o nível das águas descesse, ver-se-ia que todas as ilhas
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estão ligadas entre si.)
A rosa imortal
A teoria serial do tempo em Dunne parte, como se viu, da situação
do conhecimento nas ciências físicas, mas não se limita a essa
situação. Ao propor uma teoria do futuro e da imortalidade pessoal,
Dunne não está a fazer teologia nem a representar filosoficamente a
sobrevivência do observador mental em relação à morte física do
corpo. A visão que tem da imortalidade está em linha de continuidade
com os pressupostos que já conhecemos (a representação mais verdadeira do universo físico é a relatividade e a física quântica, o paralelismo psiconeuronal é uma representação fiel da mente humana).
A perspectiva sobre o seu próprio argumento é muito clara; está em
causa uma teoria científica da imortalidade pessoal: «it [sc. o livro An
Experiment with Time] contains the first scientific argument for human
immortality» (ET 5). Em certo sentido, a obra de Dunne é precursora
das reflexões que alguns cientistas fizeram ao longo do século XX das
implicações da descrição física do mundo. O ponto de partida é científico, o ponto de chegada é uma interpretação dos pressupostos físicos
que não viola o conhecimento científico (pense-se nos primeiros teóricos das cosmologias de princípio antrópico 11, na filosofia da evolução de Teilhard de Chardin, na ecodinâmica do economista Kenneth
Boulding 12, na física da ressurreição dos mortos e na cosmologia do
Ponto Ómega do matemático Frank J. Tipler, etc.).
Dunne faz a denúncia do terror contemporâneo da imortalidade,
devido àquilo que considera ser um incorrecto entendimento da
mesma (SU 36). A descrição que faz da presença da morte no universo
é muito forte: «life was a disappointing thing which opened with
high hopes and sounding trumpets, moved on to frustration after
frustration, and terminated in a disillusioned crawling to the grave»
(NI 11). A regressão dos observadores e das séries temporais permite
contrariar a concepção da morte num universo entendido como
uma câmara de execução (SU 33), ou, mesmo, uma câmara de
execução com alguns atractivos («handsome antechamber to eternal

11 Joseph Zycinski, «The Anthropic Principle and Teleological Interpretations
of Nature», The Review of Metaphysics, XLI: 2 (1987), pp. 317-333.
12 Ver o nosso artigo «O Conceito de Imagem em Kenneth Ewart Boulding. Um
Capítulo da Epistemologia das Teorias Evolutivas», Diacrítica, 8 (1993), pp. 299-316.
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extinction», NI 12).
A morte é uma situação apenas numa série temporal mas não
em todas, e muito menos no tempo real. A irrepetibilidade da morte
diferencia esse evento em relação a outros. Os actos de conhecer ou de
desejar escondem no seu interior uma estrutura infinita. A consciência
que deseja ou conhece alonga-se numa linha infinita. O mesmo não
acontece com a morte, que parece ser um evento de ocorrência única.
«Death — that is to say, the arrival of a travelling field at a boundary
— is, thus, not a serial element. It is, like sleep-gaps and various Time
irregularities in the substratum, one of those solely first-term characteristics, which — as we saw earlier — must exist in any series which
has a beginning» (ET 196).
A originalidade de Dunne é a demonstração geométrica da imortalidade. A «unsuspected immortality of everything» (NI 17) pode-se
demonstrar com auxílio dos mapas de tempo multi-dimensionais.
A imortalidade acontece numa dimensão física superior. Ao nível do
tempo 1 (a quarta-dimensão, três dimensões de espaço mais uma
dimensão de tempo) a morte é inelutável.
Um observador numa dimensão superior tem características
sinópticas. O seu olhar não está fixo num campo de observação virado
para o futuro. Algumas ilustrações podem auxiliar a compreender esta
característica sinóptica do observador último. A vida dos insectos com
metamorfose é completamente transparente ao olhar humano. Apesar
das enormes diferenças entre o estado de ovo, o estado de larva, o
estado de casulo, e o estado de borboleta, sabemos que o indivíduo
‘larva’ é apenas uma secção temporal do indivíduo ‘insecto’. É possível
para um olhar humano afirmar, ao contemplar um casulo, que o
estado de ‘borboleta’ será o futuro do estado ‘casulo’.
Uma ilustração da capacidade de visão sinóptica deriva do
próprio Dunne. A abordagem que os seres humanos têm habitualmente do tempo é semelhante a um remador a subir a corrente de um
rio. A perspectiva do remador volta-se para o percurso já realizado,
isto é, para o passado. Ele vê facilmente de onde veio mas não para
onde vai. A convicção de Dunne é que vivemos num universo onde é
possível alcançar um ponto de vista aéreo sobre o rio, um ponto de
vista que englobe o percurso realizado e o percurso a realizar. Estas
são ilustrações que se aproximam da teoria física de Dunne. Para um
observador num plano temporal superior, cada indivíduo humano que
se vê é apenas uma secção efémera de um indivíduo que se alonga
no tempo segundo o conceito relativista de linha de mundo (world
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line). O observador superior consegue contemplar a totalidade da
sequência temporal dos indivíduos humanos, tal como estes conseguem contemplar a totalidade da vida de uma partícula microfísica
com uma duração de alguns milissegundos, ou a totalidade da vida
de um insecto metamórfico.
Para temporalizar o tempo de vida de uma partícula microfísica
(um mesão, por exemplo), de um insecto com metamorfose ou de uma
viagem de barco a remos num rio, é necessário um relógio exterior à
partícula, ao insecto e ao barco a remos. Para temporalizar o tempo do
relógio é necessário um outro tempo que o mensure. Para temporalizar este outro tempo é necessário um outro tempo de ordem superior.
Conhecemos já como continua a regressão. Dunne discerne nesta
regressão infinita um tempo absoluto (ET 186), um tempo real, ao
modo da ficção que Borges tem no conto El aleph. A partir do ‘ponto
de todos os pontos’ é possível ver todo o passado e todo o futuro.
Em Dunne, o tempo real engloba todos os tempos parciais de uma
ordem inferior:
we shall have a Time which serves to time all movements of or in the
various fields of presentation. This Time will be ‘Absolute Time’, with an
absolute past, present, and future. The present moment of this absolute
Time must contain all the moments, ‘past’, ‘present’, and ‘future’, of all
the subordinate dimensions of Time (ET 186-187).

A representação que Dunne faz da imortalidade é melhor ilustrada com o recurso a uma rosa. Este símbolo da fragilidade da beleza
no tempo é visto por um observador superior como existindo perenemente: a rosa é imortal, se floriu uma vez, floriu para todo o sempre:
«A rose which has bloomed once blooms for ever» (ND 63, e NI 16-17).
Tudo o que surgiu no tempo 1 continuará a existir para sempre no
tempo 2. Aqui, tudo tem início mas não fim: «in second-term time
(which gives the key to the whole series) we individuals have curious
— very curious — beginnings, but no ends» (SU 36).
A porta está aberta para muitas objecções. Porque deveria ser esta
teoria da imortalidade mais interessante do que a morte segura que
termina com todas as dores sofridas no mundo? Uma teoria da imortalidade em que tudo que surgiu no tempo continua para todo o
sempre não é atractiva porque garante também a perpetuidade do mal.
Dunne contorna esta dificuldade fazendo recurso à diferença entre
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conteúdos e interpretações. Nos sonhos premonitórios e nos sonhos
em geral não existe dor; alguns sonhos representam acontecimentos
terríveis mas não existe dor durante o sonho. Como a imortalidade só
existe para um observador de ordem superior, a interpretação dada
aos eventos malignos ou dolorosos será diferente: «Everything that you
have ever known is immortal, but you see it in a new light and
possessed of new values» (NI 82).13

13 Este texto foi apresentado sob a forma de conferência no Colóquio Fim de
Século, Fim de Milénio, organizado pelo Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos da Universidade do Minho a 21-23 de Outubro de 1999. Agradeço à
Professora Orlanda Marina Correia o convite para nele participar.

A viragem morfodinâmica
e a naturalização das Ciências Humanas.
O caso da semiótica narrativa
CRISTINA ÁLVARES
(Universidade do Minho)

Le psychique en soi, quelle que soit sa nature,
est inconscient, probablement de la même manière que tous les autres processus dans la nature
dont nous avons acquis la connaissance.
SIGMUND FREUD

0.

Introdução

Uma das questões sobre a qual algum pensamento pós-estruturalista se tem debruçado é a da objectividade das e nas ciências sociais e
humanas, esse conjunto de áreas do conhecimento que lida com a
linguagem e o sentido. A ideia de base é que o período estruturalista
(1950-1970) foi o momento privilegiado em que estas ciências mais se
aproximaram da objectividade científica, sem, no entanto, terem conseguido alcancá-la. Trata-se então de compreender as razões do desencontro entre as ciências do simbólico e a objectividade científica e, se
possível, elaborar alternativas à actual situação epistémica cuja clivagem
não pode deixar de afectar a produção do saber na nossa época 1.

1 A este respeito, a questão Sokal-Bricmont pode ser tida como um sintoma do
mal-estar epistemológico contemporâneo. Apesar do que julgo serem alguns malentendidos, nomeadamente o de uma continuidade entre estruturalismo e Cultural Studies,
a posição dos dois professores de física contra o relativismo cognitivo teve o mérito
de relançar a discussão em torno do estatuto epistemológico das ciências sociais e
humanas.
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A corrente actualmente dominante no meio universitário das
ciências sociais e humanas, pese embora às designações científicas das
diferentes faculdades, escolas, institutos, centros de investigação
— fundados ou refundados precisamente durante o período de 1950-1970 —, é a que descrê da e desacredita a ciência como formação
impeditiva da liberdade de pensamento, e envereda por uma deriva,
supostamente democrática, de multiplicação de paradigmas e de modelos, cujo único resultado consistente é fazer dos saberes disciplinares expressões mais ou menos directas das ideologias disponíveis
no mercado das ideias e das crenças. Esta corrente devia merecer
por parte de universitários e investigadores um exame aprofundado.
Não será de facto altamente discutível que as exigências metodológicas, teóricas e experimentais da ciência sejam incompatíveis com
a liberdade de pensamento? E que a ciência seja uma actividade
possuindo uma história e práticas socio-discursivas será argumento
suficiente para deslegitimar os seus conteúdos e resultados objectivos?
Desenvolvido ao longo dos últimos vinte anos, o trabalho disciplinarmente transversal (matemáticas, física, biologia, filosofia, epistemologia, linguística e semiótica) de Jean Petitot encontra-se exposto
em duas obras fundamentais: Morphogenèse du Sens (1985) e Physique
du Sens (1992), cujos títulos colocam desde logo o sentido como
objecto privilegiado de uma reflexão situada no campo nas ciências
matematizadas. Estas obras apresentam uma razão para o desencontro das ciências do simbólico e da objectividade científica e uma
saída para o actual impasse epistemológico. A tese de Petitot é que, se
desencontro houve, foi porque faltava ao estruturalismo uma geometria de posição, uma topologia, que a morfodinâmica está hoje em
condições de lhe fornecer. Assim, o estruturalismo não é uma moda
que passou mas, graças à morfodinâmica, está a descobrir-se como
racionalismo estrutural, matematicamente fundado e prolongando o
racionalismo físico numa ordem racional do sentido coextensiva à
ordem natural (Petitot1985:21-2). O estruturalismo morfodinâmico
aponta já para o monismo científico como alternativa à actual configuração do campo do saber, marcada pelo dualismo ciências durasciências moles e por especulações acerca da terceira via (Petitot 1998:
90,97). Petitot afirma com força a unidade da ciência e proclama a
naturalização e a matematização das ciências sociais e humanas, por
forma a fazê-las sair do estádio metafísico especulativo. Este projecto,
que ele regista como uma nova Aufklärung, implica a constituição
transcendental de uma objectividade alternativa para as ciências sociais
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e humanas e o alargamento do conceito clássico de naturalidade de
modo a integrar os fenómenos de estrutura como fenómenos naturais 2 e a tornar possível a objectivação do sentido.
Pour nous, le «post-structuralisme» ne saurait donc signifier
quelque régression littéraire de la pensée dans une sophistique et une
dialectique anti-théoriques mais bien au contraire le relai du structuralisme par les sciences naturelles élargies (Petitot 1992: XIX).

Tratarei então, num primeiro ponto, do que está em jogo no corte
epistemológico que o morphological turn representa; e num segundo
ponto, da revisão ou refundação morfodinâmica do estruturalismo
semionarrativo. Pretendendo apenas introduzir e divulgar os aspectos
da obra de Jean Petitot que mais directamente dizem respeito aos
Estudos Literários, este artigo, sujeito aos constrangimentos do
género, fica muito aquém de toda a complexidade, extensão e alcance
científico e filosófico da obra de Petitot.

I
A MORFODINÂMICA COMO NOVO PARADIGMA CIENTÍFICO

Ao assumir a forma como cientificamente objectivável (a física
das formas), a morfodinâmica sustenta uma nova concepção da relação entre forma e matéria, situada além do conflito entre ciência
moderna e neo-aristotelismo. Esta nova concepção, recolocando a
questão da conexão entre linguagem e realidade, permite a Jean
Petitot, numa crítica radical do empirismo indutivista e do linguistic

2 Esta integração não é nenhuma torção ou forçagem. Num texto mais recente
dedicado à epistemologia do estruturalismo, Petitot desenvolve a tese de que, longe de
se inscrever numa linha formalista, logicista e linguística, o estruturalismo tem uma
genealogia naturalista onde cabem nomes como Lévi-Strauss ou Jakobson (cf. Dosse
1991: 319-20 e Rocha 1989: 291-2). O malentendido resulta do facto de que, contrariamente às formas naturais nas quais o substracto material é dado, no caso das estruturas
cognitivas, semióticas e simbólicas, a matéria não é dada no fenómeno e, por isso, a
objectivação da forma faz-se segundo o modo formalista (Petitot1999).
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turn, afirmar o realismo do sentido e a possibilidade de naturalização
das estruturas.
1.

Um novo primado da forma
1.1. O recalcado da ciência moderna

A morfodinâmica é o resultado de desenvolvimentos da morfogénese e da teoria das catástrofes que René Thom começa a elaborar a
partir dos anos 60. A morfogénese é uma teoria naturalista dos
processos de produção das formas naturais que permite começar a
compreender o processo de organização da matéria e a sua estruturação qualitativa em formas; a teoria das catástrofes procede a uma
modelização matemática compatível com as teorias físicas dos substratos materiais donde emergem as formas. A morfodinâmica visa
compreender físico-matematicamente a génese e a dinâmica (estabilidade, transformação, sucessão) das formas, refundando as abordagens
perceptivas, cognitivas, semânticas, fenomenológicas e semiolonguísticas do conceito de forma.
A preeminência da noção de forma na obra de René Thom
sublinha a novidade que a morfogénese representa em relação ao paradigma científico moderno introduzido pela física matemática no
século XVII. A concepção do mundo como um espaço uniforme e
geométrico de pura extensão e movimento, desprovido de fenómenos
e isento de qualidades sensíveis, pôs fim à ontologia qualitativa do
cosmos aristotélico-cristão. Diz Petitot que o desenvolvimento físicomatemático de uma mecânica das forças fez esquecer durante mais
de trezentos anos uma dinâmica das formas. O resultado foi que o
conceito de forma foi pensado de maneira alternativa e arrumado do
lado do subjectivo como construção psicológica, aparência. E assim se
instalou a falsa evidência de um conflito irredutível entre uma fenomenologia das formas e uma física da matéria. A forma constitui-se
pois como o recalcado da ciência moderna: ela é aquilo que é impossível objectivar. E é Kant que vem tematizar e legitimar esta objectivação impossível da forma. Na Segunda parte da Crítica da Faculdade
de Julgar, Kant considera que a forma e a contingência da forma dos
seres organizados é um enigma para a ciência, pois a produção de
formas pela natureza não é mecanicamente explicável. A ideia de uma
dinâmica da interioridade substancial da matéria é de ordem numenal,
logo insusceptível de conhecimento objectivo. Cientificamente impos-
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sível, a forma só tem lugar no campo estético: ela é necessária à nossa
faculdade de julgar e a falta de objectividade das formas naturais é
solidária do sentimento estético que é um suplemento de subjectividade (o valor significante). Precisamente porque não são mecanicamente explicáveis, as formas naturais são significativas e subjectivas,
de tal maneira que uma falta física é preenchida por um suplemento
semiótico (sujeito simboliza com a natureza). O morfológico não pode
ser julgado de modo determinante mas apenas reflexivo (§75), i.e.,
regulador, subjectivo e analógico (o julgamento estético é destituído de
conceito). De facto, a designação de estética transcendental cobre a
relação, ou talvez melhor a não-relação entre a constituição da objectividade e a ordem morfológica (a estrutura morfológica qualitativa
do aparecer fenomenológico). E é esta não-relação que será extremada
pelo romantismo de Iena e por aquilo que Jean-Luc e Ph. Lacoue-Labarthe chamam l’absolu littéraire.
1.2. A forma emerge da matéria
Como ficou registado acima, a morfogénese, teoria naturalista e
dinâmica, assume que a forma emerge da matéria, da sua interioridade substancial que assim se fenomenaliza. Ainda que procedendo a
uma reabilitação da ontologia qualitativa e substancial de Aristóteles,
Thom recusa o seu postulado de que a forma se realiza ou encarna
na matéria, sendo-lhe ontologicamente estranha. Petitot nota que a
ideia da emergência da forma, enraizando forma e matéria num
mesmo solo ontológico, modifica profundamente a epistemologia das
disciplinas estruturais, as quais, orientadas pelo dualismo formamatéria, postulam que as estruturas emanam de uma forma puramente relacional que se implanta numa matéria amorfa. Pelo contrário, a morfogénese, assumindo que a forma é o fenómeno de
(auto)organização dinâmica da matéria, rompe com o primado ontológico da forma sobre a matéria e torna possível uma ciência naturalista das estruturas.
Esta mesma ruptura pressupõe, ao invés do que afirmavam as
disciplinas estruturais, a prioridade do contínuo sobre o discreto: que
a forma emerge da matéria equivale a dizer que o descontínuo emerge
do contínuo, pois a forma é perceptivamente apreendida como descontinuidade e fenomenologicamente descrita como sistema de descontinuidades qualitativas — em contraste com a homogeneidade da matéria da física mecanicista que se desenvolveria em termos puramente
quantitativos (Koyré 1973: 324). A teoria das catástrofes considera
que uma descontinuidade é um fenómeno crítico induzido por uma
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singularidade do sistema dinâmico subjacente. O exemplo paradigmático de fenómeno crítico é aquilo que a termodinâmica designa como
transição de fase, i.e., a transformação brusca de estado interno de
um sistema.
A teoria das catástrofes é uma teoria matemática que visa compreender matematicamente a génese física da forma: como é que a
forma emerge da matéria; e aqui situa-se um segundo ponto de divergência de Thom com Aristóteles: é que não há antinomia entre matemática e qualidade, a matemática podendo explicar a qualidade. Esta
posição tem consequências epistemológicas relevantes, já que a ciência
moderna assumiu esta mesma antinomia, invertendo apenas os
valores dos seus termos. Além disso, Thom reabre a questão ontológica, colocando o problema da relação entre matemática e realidade,
entre matemática e ser (Thom 1991: 173). Precisemos que a teoria
das catástrofes é uma linguagem formal não lógica mas geométrico-topológica, uma linguagem cuja semântica se encontra geometrizada
(Petitot1985:84).

2.

A constituição transcendental das objectividades
2.1. Matemática e ontologia

A implicação da matemática na realidade constitui o primado do
teórico sobre o empírico e é inseparável da exigência de inteligibilidade e de constituição transcendental da objectividade. Fortemente
inspirada na filosofia de Kant, a perspectiva de Petitot é racionalista e
reconhece valor ontológico ao sintético a priori: são os conceitos a
priori, as categorias e os princípios que comandam a explicação teórica
dos dados empíricos. Há que distinguir entre o real e o empírico, o
objecto e o fenómeno (apercepção e percepção), a explicação teórica e
a descrição experimental. A pergunta a fazer não é : em que condições
um enunciado tem valor cognitivo ? mas antes, à maneira de Kant:
em que condições um conceito tem valor objectivo? (Petitot 1992: 21).
Por outras palavras, pouco importa a forma discursiva do conhecimento; o que importa é o conteúdo objectivo do conhecimento — no
estabelecimento do qual as matemáticas têm uma função criativa
determinante. Criticando o empirismo lógico e as correntes saídas do
linguistic turn da epistemologia, Petitot escreve:
(…) l’insuffisance irrémédiable du logicisme est de supposer résolu
ce qu’il faut expliquer à savoir le «miracle» que des mathématiques

A VIRAGEM MORFODINÂMICA E A NATURALIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS HUMANAS

161

aussi profondes puissent expliquer le réel physique. Le logicisme repose
sur un «réalisme naïf» car «le problème fondamental de l’épistémologie
physique» n’est pas celui de l’expression de l’expérience physique
par des énoncés (le rapport mathématique-monde n’est pas analogue
au rapport syntaxe-sémantique que l’on trouve en théorie logique
des modèles) mais celui de la possibilité de traduire l’expérience physique par un organon mathématique (1992: 21; grifos e sublinhados
do autor).

O papel das matemáticas na explicação teórica e na constituição
da objectividade é crucial. A explicação teórica consiste em : prolongar
o real fenomenal pelo imaginário teórico (subsumir a diversidade
empírica na unidade aperceptiva do conceito); controlar matematicamente este prolongamento (substituir o semantismo das categorias
por uma construção matemática explícita e específica); e redescer, pela
generatividade interna própria às matemáticas, da ontologia imaginária à realidade fenomenal (de modo a ser possível comparar a diversidade construída do modelo à diversidade empírica dada) — operação esta que Kant nunca chegou a conceber 3. Pelas matemáticas, o
a priori e o conceito convertem-se numa realidade objectiva construída
superior à realidade dada que é a manifestação fenomenal. Isto mostra
que as entidades matemáticas são introduzidas por verdadeiras definições criativas que não se confundem com a descrição de um dado
empírico; e que a objectividade — que é a constituição do fenómeno
como objecto matematizável — não é um dado mas é uma conquista,
uma tarefa que exige trabalho e esforço, uma obra da inteligência e da
cultura. Porém, Petitot recusa uma concepção do a priori a-histórico e
desgarrado das matemáticas, bem como a distância absoluta que
separa o empírico e o contingente da estrutura imutável e fechada do
a priori da experiência possível, tal como Kant as formulou (disjunção
entre física empírica e física pura). Para Petitot, essa estrutura é histórica, aberta, regional e material (não formal) e depende do desenvolvimento das matemáticas (idem: 42-4).

3 As duas primeiras operações constituem a esquematização, a terceira define a
modelização: (…) sa fonction est de transformer les concepts théoriques en algorithmes de
reconstruction des phénomènes que ceux-ci subsument (…) la modélisation a pour fonction d’inverser les procédures d’abstraction et de subsomption conceptuelles qui conduisent
de la diversité des phénomènes à des concepts, à des catégories et à des principes unificateurs (Petitot1998:76).
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2.1.1. A esquematização dos conceitos
A constituição da objectividade passa pela esquematização. A esquematização é, segundo Kant, a construção de um conceito numa
forma da intuição, i.e., a geometrização do seu semantismo. Isto significa que o semantismo do conceito, ou de qualquer categoria formal
apriorística, é substituído por uma construção matemática explícita
que constrange fortemente a construção dos conceitos derivados.
A esquematização matemática torna as linguagens de representação
ontologicamente determinantes, constituindo, assim, uma ontologia
regional. Petitot insiste em que isto é radicalmente diferente da
tradução simbólica lógico-formal das categorias apriorísticas que apenas produzem uma metalinguagem mas não uma teoria científica
(explicação teórica). A este respeito vale a pena comparar a opção de
Petitot com a de Jean-Claude Gardin cuja posição anti-filosófica, antiteórica e dualista o leva a identificar o científico com o logicamente
formalizável, materializado numa metalinguagem garantindo um certo
controlo sobre o mundo empírico e representando, para ele, a única
solução viável à proliferação de modelos na área das ciências sociais e
humanas. Nesta perspectiva, a objectividade, definindo-se como resistência das hipóteses ou conclusões à prova dos factos, não é senão validade empírica desligada de toda e qualquer ontologia (Gardin 1991) 4.
Pelo contrário, uma teoria científica é solidária de uma noção de
objectividade completamente diferente, pois ela implica que a modelização dos fenómenos, que tem apenas valor empírico e não constitutivo, seja precedida da constituição dos processos de determinação
objectiva fundando aquilo a que Husserl chamava uma ontologia
regional 5. É justamente nisto que consiste a esquematização, operação
dramaticamente ausente no logicismo (Petitot1985:26). É com ela que

4 Pode dizer-se que Gardin e Petitot participam de dois paradigmas diferentes das
ciências cognitivas: o simbólico-computacional, relevando mais da álgebra e da lógica
formal, e o conexionista-dinâmico, relevando mais da geometria. Reconhecendo tudo
o que a morfodinâmica e as ciências cognitivas têm em comum, Petitot aponta uma diferença essencial: ao contrário do cognitivismo clássico que desenvolve uma concepção
ineísta do a priori, a morfodinâmica sustenta uma concepção transcendental (antiineísta) do a priori (Petitot 1992: 66-7; 1998: 87).
5 Na medida em que a objectividade estrutural em jogo é uma objectividade alternativa, o trabalho de Petitot recorre ao projecto fenomenológico de constituição das
ontologias regionais, recusando porém as facilidades das intuições originárias de
Husserl que o fariam renunciar ao esquematismo kantiano.
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se coloca a questão do alcance ontológico das matemáticas e, em particular e no caso que nos interessa, da teoria das catástrofes na esquematização das categorias da ontologia estrutural, logo na constituição
da sua objectividade. Note-se que a objectividade estrutural é uma
objectividade alternativa, i.e., não física (mas de tipo físico) em que se
repete, através de um novo esquematismo, a constituição da objectividade noutras regiões do ser. Aqui se cava a distância de Petitot em
relação a Kant: trata-se para Petitot de pluralisar a invariante esquemática kantiana (que apenas se aplica à objectividade física), o que
implica retomar, com o projecto de constituição transcendental das
objectividades, o projecto fenomenológico de constituição das ontologias regionais (1985: 283sq).
Não será esta pluralidade que, a bem dizer, caracteriza a condição
pós-moderna de uma ciência que, não se reconhecendo já na constituição absoluta da objectividade em que assentou a ciência moderna
(galilaico-newtoniana), nem por isso renuncia à exigência de racionalidade e de objectividade, pois que uma tal demissão equivale a considerar a ciência, no movimento mesmo da sua rejeição, como absoluto
ou via para para o absoluto.
2.2. A aporia do objectivismo e a clivagem das ciências
Trata-se então, com a morfodinâmica, de refundar o próprio
conceito de objectividade para lá do corte epistemológico da ciência
moderna. Petitot explica em Physique du sens que a morfodinâmica
está em condições de desfazer um dos preconceitos mais tenazes da
ciência galilaico-newtoniana: o de que é preciso arrancar a objectividade ideal e exacta da ciência aos dados originários, qualitativos e
inexactos do mundo, pois que o mundo dado aos sentidos não é o
mundo real. Daí a expressão, que Koyré gostava de empregar, segundo
a qual a ciência moderna explica o real pelo impossível (Koyré1973).
Este preconceito conduz à aporia do objectivismo: não se pode, por
um lado, liquidar o aparecer para fundar a objectividade física e, por
outro, postular que esta objectividade explica causalmente o aparecer.
Segundo Petitot, trata-se de um emprego metafísico, não crítico, da
categoria de causa que supõe implicitamente que a objectividade
física matematicamente determinada é uma objectividade-em-si,
numenal. Foi Husserl que denunciou esta aporia: o ganho teórico da
determinação objectiva exige o recalcamento das formas anexactas
proto-geométricas do fluxo heraclitiano e das qualidades sensíveis
pelas quais os fenómenos se manifestam concretamente — numa
palavra, o Lebenswelt. Por isso, pensava Husserl, e Petitot com ele, a
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ciência plana como num espaço vazio sobre o mundo da vida pretendendo ser apodicticamente válida para esse mundo. Ora, o mundo
intuitivamente pré-dado, imediatamente percebido e linguisticamente
descrito constitui um pressuposto absoluto de toda a prática científica.
A coisa física, diz Husserl, não é estranha ao que aparece corporalmente aos sentidos, mas anuncia-se neste mesmo aparecer (Petitot
1992: 24-5). Numa linha de pensamento muito próxima desta,
Merleau-Ponty dirá que a ciência supõe a fé perceptiva mas não a esclarece, e pressupõe o mundo mas não o toma por tema: (…) la science
a commencé par exclure tous les prédicats qui viennent aux choses de
notre rencontre avec elles (1964: 31sq).
Se, para Petitot, há que distinguir rigorosamente entre dado empírico e objecto teórico (matematizado), isso não quer dizer, como
vimos antes, que a distância entre eles seja intransponível. E o que a
morfodinâmica está em condições de fazer é precisamente realizar
essa mediação.O modelo morfodinâmico fornece pela primeira vez um
vínculo entre a objectividade física matematicamente determinada e o
aparecer fenomenológico linguisticamente descrito. O morphological
turn deve o seu nome ao facto de o morfológico ser o terceiro termo
que faz a síntese entre tradição galilaica e tradição neo-aristotélica, o
que abre a via para a solução da questão fenomenológica.
A questão fenomenológica é a designação do estado actual da
ciência clivada entre ciências duras e ciências moles: de um lado, as
ciências experimentais frequentemente formalizadas e cujo edifício
teórico culmina em teorias matemáticas; do outro, as análises logicoformais das linguagens que descrevem o mundo fenomenológico e
sua estruturação qualitativa. Esta clivagem remonta à divisão do
mundo operada pela ciência moderna, entre mundo real, o da objectividade física, e mundo dado aos sentidos, o da forma qualitativa do
aparecer. Ela conduz a duas posições antagónicas: a da ontologização
da objectividade física com redução do aparecer a uma aparência
subjectivo-relativa (é o caso, entre outros, de Einstein); a da ontologização do aparecer com destituição do categorial e do sintético a priori
cujo valor ontológico é substituído por um estatuto puramente gramatical (é o caso entre outros de Carnap). Este é o linguistic turn — que
bem poderia ser chamado logic turn (Ouellet1987).
2.3. O realismo do sentido
De acordo com Petitot, o linguistic turn aprofunda a cisão entre
mundo real e mundo dado aos sentidos, introduzida pela física matemática, na medida em que assume que a forma do mundo é puramente
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linguística e sem base ontológica e que as duas problemáticas que
são a física e a lógica não se encontram. De um lado, o a priori matemático (objecto), do outro o a priori linguístico (fenómeno). Assim,
para Wittgenstein, a semântica formal vale por uma ontologia reduzida ao convencionalismo linguístico, à gramática. E para Carnap, a
ciência é uma construção linguística convencional constitutivamente
associada à experiência. A crítica a que Petitot submete o empirismo
lógico e o método indutivista, acima brevemente exposta, além de
justificar a opção racionalista e transcendental, indica a posição filosófica e metafísica do autor, aliás implícita já na defesa do alcance
ontológico da matemática: o realismo. Na linha de Koyré, Petitot
pensa que o nominalismo, solo filosófico do empirismo, é cientificamente estéril precisamente porque lhe falta a capacidade universalizante da teoria, o seu poder de subsunção.A pergunta que faz um
nominalista-empirista não é como caem as pedras, mas como cai esta
pedra neste momento e neste lugar (Shapin 1999: 102). O concreto
prima sobre o abstracto e o facto prima sobre a teoria meramente
concebida como um meio formal de ordenar os factos, e que nada
explica da estrutura de um real em que não crê (cepticismo) 6. Com
efeito, do ponto de vista nominalista, só as proposições são articuladas, nunca a substância que é unicamente semântica e estranha à
matéria. A individuação dos fenómenos e a organização dos estados
de coisas 7 são nominais e mentais, i.e., provêm do modo como a
linguagem recorta as formas na realidade (a forma do mundo é linguística). Aqui reencontramos explicitamente a velha questão da relação entre linguagem e mundo que é a que, desde Platão, está no cerne
do debate entre realistas e nominalistas.
Est-ce la langue qui donne à l’être sa place, créant, dans le monde,
ces discontinuités que nous appelons états de choses (…), ces stases
auxquelles, pensant et parlant, nous nous référons; ou est-ce que ce sont
plutôt ces états de choses qui, parfaitement constitués dans
l’étant comme phénomènes, se prêtent eux-mêmes au discours, à quoi
ils donnent leur place dans la pensée et le langage ? (P. Ouellet citado
in Petitot 1985: 41)

6 Isto não significa que o realismo tenha a pretensão de dizer a verdade última
sobre os fenómenos; ele pretende apenas que a teorização dos fenómenos seja conforme
às próprias coisas, i.e., que os modelos sejam compatíveis ao sistema categorial que
subsume a diversidade fenomenal (1992: 55-6).
7 Para teoria dos estados de coisas ou Sachverhalte, cf. Petitot 1985: 39-42 e
1992: 26-31.

166

DIACRÍTICA

Mas esta questão crucial, por velha que seja, surge agora no novo
quadro marcado pela conquista científica de mais um nível do ser, o
morfológico. Ora, se o morfológico é terceiro termo é por ser um solo
comum à linguagem e ao mundo, assegurando a comunidade de estruturas dos dois níveis de realidade: o mundano e o linguístico. A estruturação qualitativa do mundo em fenómenos e estados de coisas
perceptíveis e linguisticamente descritíveis, emerge da matéria, ou
seja, da objectividade física. Deste modo, linguagem e mundo não são
o reflexo ou a representação um do outro, mas a expressão diferenciada de uma mesma organização profunda, o que permite precisamente dizer que, para lá do dualismo semiótica-física, tanto um como
outro são naturais. Daí o projecto científico de uma física do sentido.
Que a forma do mundo seja a forma de uma linguagem implica
que a morfodinâmica se ocupe de dois níveis de emergência das
formas: o nível morfológico propriamente dito, em que se processa o
reconhecimento das formas, e que precede e é condição de possibilidade do nível da linguagem. Esta tem, pois, com o mundo, uma relação genética, na medida em que as estruturas semiolinguísticas são a
herança ou a reprodução (no sentido biológico) das estruturas do
mundo, e não a sua imagem ou representação. Deste modo, que a
forma do mundo seja uma forma linguística não é a referir à subjectividade humana mas à objectividade do real, o que permite fundar o
sentido, como forma coextensiva à ordem natural, na objectividade
morfológica. É, pois, a forma do sentido que é susceptível de ser
elevada à dignidade de objecto matematizável. Objectivar o sentido
não é liquidá-lo (como acontece na lógica formal) nem é tentar aceder
ao seu fundo numenal, mas geometrizá-lo (espacializá-lo evacuando a
sua subjectividade).

II
A REFUNDAÇÃO MORFODINÂMICA
DO ESTRUTURALISMO SEMIONARRATIVO

Em Morphogenèse du sens, Jean Petitot apresenta uma panorâmica da teoria de Greimas que lhe permite fazer o levantamento, no
terreno da semiótica narrativa, de certos problemas e aporias, decorrentes de um excessivo apego de Greimas à lógica formal, e estabelecer
a necessidade de um esquematismo morfodinâmico para os resolver
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(o que será concretizado em Physique du Sens). São as linhas gerais
dessa apresentação que a seguir tento sucintamente articular.
1.

O a priori topológico do estruturalismo

Tomando como referência o texto de Gilles Deleuze À quoi reconnaît-on le structuralisme? — do qual salienta que l’ambition scientifique du structuralisme n’est pas quantitative mais topologique et
relationnelle (Deleuze 1979: 299), e pondo a tónica no topológico em
detrimento do relacional, Petitot afirma que o que faltou ao estruturalismo foi uma geometria de posição, uma topologia que tornasse
possível a matematização dos conceitos de estrutura e de valor posicional (esquematização). A noção de valor posicional é o a priori do
estruturalismo, uma vez que o seu princípio fundamental é o de que os
elementos de uma estrutura, puros traços diferenciais, têm apenas
um sentido ou valor de posição. Toda a estrutura, diz Petitot, é antes
de mais um sistema estruturalmente estável e (auto)regulado de conexões (e não propriamente de combinatórias) entre valores posicionais,
e só existe como tal. Este a priori deve comandar toda a vontade de
teorização autêntica nesta matéria (Petitot1985:62), o que implica ter
presente que as categorias estruturais — posição, junção, conexão —
reenviam a uma intuição topológica. Ora, é precisamente a morfodinâmica que dispõe de uma topologia servindo de base dinâmica ao
estruturalismo que se transforma, por esta via, em estruturalismo
morfodinâmico.A topologia morfodinâmica é a chave para a constituição da objectividade estrutural, uma vez que, permitindo a matematização dos conceitos estruturais, os esquematiza. Será possível
deste modo evitar a deriva do estruturalismo tanto para um vitalismo
especulativo como para um formalismo vazio de conteúdo (idem: 72).
No que toca ao estruturalismo semionarrativo, trata-se de esquematizar o quadrado semiótico a partir das catástrofes elementares. Esta
esquematização demonstra, no plano específico da semiótica, a tese
epistemológica geral de Petitot, exposta em I: a insuficiência, ou mesmo
a deficiência, científica do logicismo. De facto, o que a esquematização
do quadrado semiótico claramente revela é a natureza topológica, e não
lógica, do seu ser formal. Bem mais do que um problema lógico, tal
como Greimas o concebia, o quadrado semiótico é um problema de
morfogénese (emergência da forma a partir de um substracto material).
Assim concebido e devidamente esquematizado, o quadrado semiótico
eleva a semiótica ao estatuto de ciência natural e permite a passagem
de uma metafísica do sentido a uma física do sentido.
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O problema do paradigmático-categorial

Jean Petitot define como problema central do estruturalismo, a
ideia expressa na hipótese princeps segundo a qual a organização paradigmática dos sistemas significantes constrange a sua organização
sintagmática ou ainda que a dimensão sintagmática é uma projecção
e uma conversão da paradigmática. Paradigmático designa aqui não
o eixo das substituições mas o processo de categorização: é o paradigmático-categorial 8. A organização paradigmático-categorial dos
sistemas significantes é puramente relacional e determina unidades
abstractas que não possuem qualquer identidade própria isolável e não
existem senão como puros valores posicionais. Trata-se do axioma
estruturalista do primado ontológico da diferença sobre a identidade
em matéria significante. Estas unidades discretas são definidas e
determinadas pela própria categorização pela qual o discreto emerge
do contínuo.
Un «espace» structural est, nous l’avons vu, un continuum qui se
trouve d’abord catégorisé par un système de discontinuités puis ensuite
discrétisé, et l’axiome du primat ontologique de la différence sur l’identité affirme tout simplement que la valeur des unités discrètes ainsi
isolées est, si l’on peut dire, la trace en elles, la «mémoire», de l’indifférencié dont elles procèdent dialectiquement (Petitot1985:63).

O paradigmático tem uma dimensão taxinómica que não deve ser
entendida no sentido tradicional que procede à classificação de
objectos já definidos, individuados e autónomos, mas no sentido em
que a classificação, enquanto forma, discretiza a substância, categorizando-a, e define as suas unidades discretas por determinação recíproca. Neste sentido, o paradigmático-categorial faz do valor
posicional das unidades o resultado de uma morfogènese da matéria
significante. Por outras palavras, a categorização é uma morfogénese. Ora, os formalismos de tipo lógico que formalizam os factos
semânticos e/ou sintácticos (lógica formal elementar, lógica combinatória, álgebra de relações, etc), repousam todos na liquidação do paradigmático em proveito do sintagmático. Esta liquidação implica, dada
a solidariedade entre o paradigmático-categorial e a morfogénese, que
as unidades discretas são tratadas como não tendo génese. Daí, o
estatismo do estruturalismo formal.
8 A distinção entre os dois paradigmáticos é solidária da distinção entre semântica profunda e semântica lexical; cf. 3. e 4.1.
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Daí também aquilo que Petitot designa como a aporia fundadora
do estruturalismo: uma vez que as unidades discretas são consideradas
como não tendo génese, a formalização só pode consistir numa simbolização literal a qual, em virtude do proto-princípio de identidade que
a condiciona, contradiz o princípio do valor posicional (cf. 5). Nestas
condições a tarefa do estruturalismo dinâmico é desenvolver um
formalismo integrando a génese à forma (à estrutura). Isto passa pela
geometrização do paradigmático que deverá conferir um conteúdo
matemático aos primitivos estruturais de diferença e de valor posicional, e explicar a acção categorizante e diferenciadora do descontínuo fazendo emergir o discreto do contínuo (Petitot 1985: 63,25;
1992: 331).
A liquidação do paradigmático-categorial é um problema de todos
os estruturalismos mas que se coloca de modo especialmente agudo do
caso do estruturalismo semionarrativo, dificultando a compreensão
teórica das estruturas semionarrativas. Petitot fala mesmo de uma
aporia fundadora da teoria greimasiana: o seu objecto é a sintaxe
narrativa mas o seu projecto consiste em conceber o narrativo como
uma conversão-projecção do paradigmático sobre o sintagmático,
sendo aquele uma semântica não manifesta que está na origem e que
constrange o encadeamento do segundo. Na medida em que a elaboração formal e simbólica do sintagmático, desenvolvida por Greimas,
leva forçosamente à liquidação do paradigmático, esta elaboração
é inadequada ao seu projecto (e à sua noção de narratividade). Esta
aporia só pode ser eliminada se se fundar a formalização da sintaxe
narrativa numa matemática adequada ao tratamento das articulações
e das categorizações paradigmáticas (Petitot1985:205). Então será
possível compreender de que modo a sincronia paradigmática constrange o desenrolar sintagmático, característica essencial das estruturas semionarrativas.

3.

As estruturas semionarrativas

Estruturas semionarrativas é o nome que Greimas deu às estruturas profundas que subjazem e precedem a manifestação e a diversidade das estruturas discursivas superficiais existentes num corpus de
mitos, contos, romances, tragédias, etc. Trata-se da forma sintacticosemântica da organização geral da narratividade. A distinção greimasiana entre estruturas profundas e estruturas de superfície acompanha
distinções semelhantes no âmbito do estruturalismo — língua e fala

170

DIACRÍTICA

(Saussure), fonemas e sons (Jakobson), forma e substância (Hjelmslev), estruturas elementares de parentesco e sistemas de parentesco
(Lévi-Strauss), competência e performance (Chomsky), dinâmicas
subjacentes e morfologias empíricas (Thom) —, as quais supõem que
a estrutura é invisível enquanto tal, ainda que a sua realização substancial e os seus efeitos sejam observáveis; as relações entre realizações e estruturas são variáveis mas são sempre as estruturas que
tornam estáveis e inteligíveis as realizações (Petitot 1985: 25).
A gramática semionarrativa tem como interesse principal o de
fazer aparecer uma relação original entre sintaxe e semântica: a projecção ou conversão do eixo paradigmático sobre o sintagmático que é
o problema central do estruturalismo. Esta relação original coloca-se
no plano narrativo, i.e., transfrástico, no qual as estruturas actanciais
têm uma realidade não apenas linguística mas também narrativa.
Com efeito, como nota Pierre Ouellet, não há isomorfismo entre frase
e narrativa, pois, apesar de partilharem algumas categorias, não
apresentam o mesmo tipo de problemas: as estruturas actanciais
narrativas são mais profundas, mais abstractas, mais universais que
as estruturas casuais da frase (Ouellet1987:593) e, por isso mesmo, as
estruturas semionarrativas são, para empregar uma expressão de Gilbert
Durand, estruturas antropológicas do imaginário (Petitot 1985: 49).
O reconhecimento de uma componente sintáctica da gramática
semionarrativa profunda remonta aos trabalhos de Vladimir Propp
sobre o conto. Subjacentes a diversas acções das personagens, Propp
descobriu trinta e uma funções (relações actanciais típicas) canonicamente encadeadas e formando sequências: falta inicial, contrato
herói-destinatário, provas (qualificantes, decisivas, glorificantes).
Escreve Petitot:
Autrement dit, Propp a repéré et formulé des structures actantielles invariantes, stables et universelles, régies par une sintaxe
actantielle qui syntagmatise, le long de ce que A.J. Greimas a appelé un
schéma narratif global, un paradigme actantiel constitué des relations
Destinateur-Destinataire, Sujet-Objet de valeur, Sujet-Antisujet, Adjuvant-Opposant (Petitot1985:49; sublinhados do autor).

Quanto ao reconhecimento de uma componente semântica da
gramática semionarrativa profunda, ele deve-se a Lévi-Strauss e aos
seus trabalhos sobre o mito, os quais procedem a uma transferência do
modelo fonológico para a narratividade. Esta semântica profunda é
a distinguir rigorosamente da semântica superficial, discursiva e figurativa, que distribui e dissemina a semântica lexical nas estruturas
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sintácticas de superfície. A semântica profunda é uma dimensão paradigmática não manifesta que está na origem sintagmática dos mitos e
suporta a sua coerência lógica. Se nos ativermos apenas à semântica
lexical e interpretarmos simbolicamente o semantismo de superfície,
perdemos de vista a função antropológica dos mitos. Esta não se
encontra ao nível da semântica lexical, solidária do paradigmático
entendido como eixo de substituições (que é a concepção de Propp),
mas ao nível da semântica profunda onde funciona a dimensão categorial do paradigmático. A ideia fundamental de Lévi-Strauss é que,
subjacentes às narrativas e, em particular, aos mitos, existem categorizações semânticas profundas articulando valores, constituindo códigos inconscientes (de parentesco, naturais, cosmológicos, etc) e que se
projectam nas articulações sintagmáticas (daqui resulta a ideia de que
a narratividade consiste na projecção do eixo paradigmático no sintagmático). As categorias semânticas profundas são universais do
imaginário distintas do semantismo lexical superficial manifesto.
Petitot explicita assim esta distinção:
La sémantique profonde fonctionne de façon contextuelle et globale.
Elle sélectionne certes dans les figures lexicales superficielles (hautement surdéterminées) des traits sémantiques (des sèmes) spécifiques.
Mais les contenus qu’elle articule (Vie/Mort, Nature/Culture, Homme/
Femme, Divin/Humain, etc) ne sont pas des significations référentiellement définissables. Ce sont des sortes de «prégnances» psychiques (des
pulsions et/ou des idéaux) «donnant sens à la vie» et dont le sens n’est
jamais appréhendable comme tel mais seulement à travers sa conversion
en structures actantielles (Petitot1985:50; sublinhados do autor).

Um dos problemas da teoria greimasiana é precisamente uma
certa vacilação ou hesitação entre as duas dimensões da semântica
que são o sémico (antropologia do imaginário) e o lexemático (psico-linguística).
De Propp, Greimas retira a ideia de uma organização sintáctica
de dimensão transfrástica, e de Lévi-Strauss, a ideia de uma componente semântica das narrativas. O seu projecto é descrever a um nível
profundo, precedendo a manifestação, a forma sintáctico-semântica
da organização narrativa.
Greimas distingue três níveis hierárquicos de organização narrativa, cada um comportando uma componente sintáctica e uma componente semântica. O nível mais profundo é o lógico-semântico onde
as categorias sémicas (semântica fundamental) se desenvolvem em
quadrado semiótico (sintaxe fundamental). A conversão das operações
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lógicas em fazer sintáctico determina o nível actancial e antropomórfico (abstracto, não figurativo) da sintaxe narrativa de superfície ou
sintaxe actancial, na qual os actantes narrativos são puras posições
sintácticas definindo funcionalmente papéis actanciais encarnados
por actores (personagens). Estes dois primeiros níveis constituem o
plano imanente das estruturas semionarrativas. Segue-se o nível
discursivo que conduz das estruturas semionarrativas à manifestação
e que é composto por uma sintaxe (actorialização dos actantes, espacialização, temporalização) e por uma semântica discursiva que
compreende os processos de tematização e de figurativização. É isto
o parcours génératif (Petitot 1992: 328).

4.

A semântica fundamental
4.1. Semas, categorias sémicas e classemas

Vejamos então o tratamento que Petitot dá ao nível que Greimas designa por lógico-semântico. Comecemos pela semântica fundamental.
A semântica fundamental é um inventário de categorias sémicas
susceptíveis de serem actualizadas ao nível narrativo. Os seus componentes são os semas, unidades de conteúdo definidas de modo relacional pelas suas diferenças. Diz Greimas que um sema deve a sua
existência à distância diferencial que o opõe a outros semas e que as
categorias sémicas opondo dois semas são logicamente anteriores aos
semas que constituem.
Greimas concebe o plano do conteúdo como uma substância articulada por uma forma: uma substância categorizada.Mas, diz Petitot,
a categorização não se reduz a uma pura forma relacional aplicada de
maneira aristotélica sobre uma substância amorfa.Pelo contrário, a
forma emerge da organização da substância. Ora, como conceber a
noção categorial de articulação da substância do conteúdo por uma
operação imanente da discontinuidade precedendo a manifestação e
independente da expressão? Será preciso objectivar a forma relacional
dos semas (as relações constitutivas da forma do conteúdo) através da
esquematização, sem a qual se torna impossível definir os semas a não
ser nomeando-os através de novas unidades substanciais metalinguísticas às quais é preciso aplicar de novo a análise sémica. A esquematização é o único meio de evitar uma nova aporia que consiste em
considerar adquirido para a metalinguagem, cujos termos são os da
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língua objecto, aquilo que precisamente está em jogo, a saber, como é
que as relações, ou formas de relação, seleccionam semas constituindo
lexemas ? (Petitot1985:216). A resposta está na esquematização do
quadrado semiótico. Mas, antes disso, há que discernir claramente o
que constitui a estrutura da semântica profunda, o que passa por uma
revisão da noção de sema.
A precedência estrutural das relações sobre os termos leva a negar
toda a existência autónoma aos semas e a definir um sema como termo
de uma categoria sémica. Numa categoria sémica s1/s2 (estrutura
elementar), os semas s1 e s2 são definidos unicamente pela sua relação
de conjunção e de disjunção (pois que se opõem no âmbito do eixo
semântico que os conjuga): a diferença sémica é uma relação de pressuposição recíproca. O que a teoria de Greimas não explica é como
conceber relações de junção e de pressuposição recíprocas que sejam
independentes dos semas cujo valor essas relações determinam como
valor de posição.
Já vimos que, na perspectiva de Petitot, um dos problemas da
teoria de Greimas é a oscilação da noção de sema entre a concepção
lévi-straussiana de código (inconsciente) e a análise componencial
lexical (conhecimento do mundo). É que, para além dos semas tal
como têm vindo a ser tratados no âmbito da categorização da substância do conteúdo (a emergência da sua forma), Greimas prevê ainda
a designação de sema para as sub-unidades em que se decompõe um
lexema. É sabido que Greimas tentou ultrapassar a dificuldade com a
introdução da noção de semema, concebido como composição de uma
figura sémica nuclear e de uma base classemática. Abreviando a teoria
do semema, direi que o núcleo sémico é constituído por semas figurativos, exteroceptivos e intervindo apenas na componente discursiva
(semiológica); por seu lado, os classemas são semas abstractos,
interoceptivos, qui ne réfèrent à aucune extériorité, mais qui, au contraire, servent à catégoriser le monde et à l’instaurer la signification
(Greimas1979:333-4). São eles que, operando ao nível das estruturas
profundas, são os verdadeiros semas, os semas profundos. Resta
referir uma última característica dos classemas: sintagmaticamente
deslocalizados e exercendo uma função global de regulação narrativa,
os classemas são livres. Eles seleccionam os classemas ligados que
são semas contextuais, efectivamente intralexemáticos. Petitot propõe
então que se reserve a designação de classemas — categorizantes,
abstractos, interoceptivos e livres — para o nível semântico profundo,
e a de semas para a sintaxe fundamental (quadrado semiótico).
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4.2. Classemas e pregnâncias
Os classemas livres não são apenas categorizantes mas também
pregnantes, diz Petitot. Esta tese cruza semiótica e psicanálise.
A noção de pregnância vem da etologia de René Thom. Uma forma
é pregnante se o seu reconhecimento é uma condição de sobrevivência
e desencadeia reacções de grande amplitude: a pregnância é pois de
ordem biológica. Para um animal, as formas pregnantes são inatas,
típicas e em número reduzido: formas de predadores, presas e parceiros sexuais. Thom distingue ainda as formas perceptivamente
salientes, caracterizadas pela sua morfologia, i.e., um conjunto de
descontinuidades (Thom 1991:20) e por uma localização espaciotemporal precisa: são Gestalten. Com base na experiência de Pavlov,
que mostra que a pregnância biológica (o alimento) pode transferir-se
para um estímulo saliente (o toque de campaínha) e torná-lo uma
fonte secundária de pregnância, Thom concebe a pregnância como um
fluido investindo por similitude e contiguidade formas perceptivamente salientes (idem:21). Escusado será dizer que o investimento de
uma forma perceptiva (um objecto) pela pregnância biológica transforma profundamente a sua significação e o seu valor para quem a
percepciona: a pregnância transforma os objectos salientes em objectos significantes, o que equivale afinal à emergência do nível do valor
(o sentido) a partir do nível morfológico (a forma). Notarei ainda
que, definida como fluido, a pregnância releva menos da forma do
que da substância articulada.
No caso dos seres falantes, a linguagem vem complexificar a
relação entre a pregnância e a forma saliente, ou se se quiser, em
termos freudianos, entre libido e objecto. E aqui, Petitot faz uma
síntese magistral daquilo que é a lição essencial de Jacques Lacan:
Affirmer une corrélation entre le fait que l’homme soit «sans
instincts» et le fait qu’il soit un être parlant, c’est affirmer que l’apprentissage du langage est solidaire d’une «catastrophe généralisée» de la
prégnance biologique et que les sources de prégnance sont «inconscientes», en quelque sorte des «trous noirs» de la représentation, des
pulsions (Petitot1985:219; cf.1992:318-9).

Não sendo este o lugar apropriado para a exposição de um debate
entre Petitot e Lacan, tratarei apenas de articular, seguindo o raciocínio do autor nas suas linhas essenciais, as consequências desta
concepção pulsional da pregnância para a semântica fundamental e
para uma teoria da produção do sentido e da narrativa.
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A distinção pregnância-saliência permite a Petitot propô-la como
modelo analógico da distinção entre classema livre (semântico) e classema ligado (semiológico): l’accrochage da pregnância à forma saliente
é análogo ao do classema livre ao classema ligado, o que permite
desfazer a circularidade entre semântico e semiológico, denunciada,
entre outros, por Paul Ricoeur (Petitot1985:261, 1992:374).
Podemos dizer que os classemas livres são pregnâncias sémicas e
que a semântica fundamental é paradoxalmente a-semântica, porque
os semas são da ordem da regulação e não da significação. «Vida/
morte, homem/mulher, etc, são lexicalizações metalinguísticas de pregnâncias a-semânticas, as quais, ainda que destituídas de significação
intrínseca, são definíveis num dicionário. De facto, há que distinguir
entre nomes e proposições: le langage peut parfaitement nommer ce
dont il ne peut rien dire (Agamben1998:94). Ora, apesar de nomeáveis,
as pregnâncias a-semânticas escapam à representação (o que é congruente com a distinção entre pregnâncias e saliências), podendo ser
apenas presentificadas pelas várias modalidades possíveis de ficção 9.
No caso da ficção narrativa, elas só acedem à representação graças
à mediação dos percursos sintácticos que as fazem circular como
valores. Trata-se, pois, ao nível da semântica fundamental, de sentido
sem significação e sem representação. O sentido greimasiano é indizível:

r
Il est indicible. Il concerne un imaginaire de nature métapsychologique, un imaginaire du corps dont le contenu est régulatoire et
pulsionnel, affectif, bref, thymique. C’est un imaginaire organisé par des
prégnances. Il serait à son propos nécessaire de reprendre le concept
husserlien de chair (Petitot1992:375; sublinhados do autor).

Note-se como, nesta frase, Petitot desliza do corpo para a carne.
De acordo com Husserl e Merleau-Ponty, a carne é a distinguir do
corpo que é Gestalt, forma saliente. Em Le stade du miroir, Lacan faz
da imagem do corpo reflectida no espelho a representação ideal formadora do Eu como instância imaginária, na medida em que a unidade
da imagem (a sua qualidade ortopédica) é uma miragem que antecipa
a maturação e o domínio dos movimentos sobre a insuficiência e
descoordenação motora do infans (Lacan1966). O corpo-imagem é

9 A ficção é uma modalidade da representação. Les représentations non-fictionnelles sont des points de vue portant sur des réalités qui existent indépendamment de
l’activité qui en élabore la représentation. De ce fait on peut détacher ce qui est visé de
l’agent sous lequel cela est visé (Schaeffer 1999: 229).
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uma categoria a distinguir cuidadosamente do corpo que as pulsões
desmembram e reduzem às zonas erógenas em que intervêm. Destituído da sua unidade e da sua identidade, destituído dos seus contornos e da sua imagem, o corpo pulsional é mais carne do que corpo.
Assim, este imaginário metapsicológico, sem sujeito e sem significação, l’imaginaire comme chair, só pode ser um imaginário sem
imagens, irrepresentável, anicónico 10.

5.

A sintaxe fundamental e o quadrado semiótico

Cabe ao quadrado semiótico a tarefa da articulação elementar da
pregnância a-semântica de que é feita a substância semântica, articulação essa que é a condição da produção e da apreensão do sentido.
Esta articulação tem uma componente morfológica que é de ordem
taxinómica e que trata das relações constitutivas entre os semas
profundos (os classemas livres); e uma componente sintáctica que
transforma as relações taxinómicas paradigmáticas em operações
sintagmaticamente ordenadas (as quais introduzem por conversão à
sintaxe actancial). Tal transformação é a chave de todo o percurso
generativo porque vai permitir interpretar por conversão as operações
logico-semânticas como fazeres antropomórficos. O quadrado semiótico é, pois, gerador de narratividade. Por outras palavras, ele estabelece a mediação entre as duas fontes lévi-straussiana (semântica
fundamental) e proppiana (sintaxe actancial) da teoria das estruturas
semionarrativas. A articulação da pregnância em paradigma, ou seja,
o seu processo de categorização (cf.2.), a que o quadrado semiótico

10 De acordo com o projecto de Greimas, que visava à junção da antropologia, da
semântica e da psicanálise (Dosse 1991: 261-2), o imaginário como carne é antropológico e metapsicológico. Tal como as pregnâncias a-semânticas, os arquétipos do imaginário antropológico de Durand não têm imagem: eles são antes formas dinâmicas
vazias, matrizes de imagens simbólicas, categorias vitais da representação (Durand
1969: 16-66) . Mas o imaginário arquetípico durandiano releva do inconsciente colectivo
de Jung, no qual o arquétipo se define como tendência instintiva imemorial comum aos
homens e aos animais (Jung 1988: 115-8). A distinção entre pulsão e instinto — implicada na noção freudiana de Trieb — deixa então de ter sentido. Ora, a catástrofe generalizada da pregnância biológica causada pela linguagem no sujeito falante substitui a
pulsão ao instinto e confere ao imaginário como carne (ou seja, à semântica fundamental) uma dimensão metapsicológica de cariz freudo-lacaniano que pouco tem a ver
com a psicologia das profundezas de que Gilbert Durand se inspira em grande parte.
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procede, cria as condições para a representação narrativa dos semas
profundos irrepresentáveis, através dos percursos sintácticos que os
fazem circular como valores. O quadrado semiótico institui o paradigmático-categorial como um inconsciente estrutural subjacente ao
nível sintagmático (Petitot 1992: 375). Para Petitot, o interesse e o
valor da teoria greimasiana está em considerá-la não como teoria
semiótica geral (Dosse 1991: 262) mas como uma morfogénese actancial das pregnâncias a-semânticas, i.e., como antropologia da
apreensão narrativa de estruturas profundas do imaginário.
Se Greimas faz suportar ao quadrado semiótico toda a energeia
semiótica — uma vez que o define como instance ab quo, forme canonique, universel formel, principe d’articulation du sémantique et principe
générateur du narratif — como compreender, pergunta Petitot, que o
reifique, postulando que o seu ser-formal é de natureza lógica
(Petitot1985:223).
O quadrado semiótico é um sistema de relações de natureza
morfológica que desenvolve uma categoria sémica s1/s2. A propósito
de uma das questões mais delicadas da teoria, a do estatuto equívoco
dos termos neutros/complexos, situados nos dois eixos dos contrários
e dos subcontrários do quadrado semiótico, Petitot afirma que a
analogia das transições de fases, permitindo tratar as diferenças sémicas como limiares,i.e., como um fenómeno dinâmico, revela que o
problema posto pelo quadrado semiótico como arquétipo de articulação da substância semântica está muito mais próximo de um
problema de transição de fases (diferenciação) do que de um problema
lógico. Diz ele que uma oposição qualitativa s1/s2 é esquematizável
por uma catástrofe elementar de conflito, sendo o seu esquema o do
cusp. A esquematização morfodinâmica do quadrado semiótico e
da estrutura actancial pelas catástrofes elementares constitui o âmago
de Physique du Sens (cf. 5.1.1.)
Desenvolvendo a sua tese de que o ser formal do quadrado semiótico não é lógico mas topológico — pois que os conceitos primitivos de
posição e de junção, para os quais reenviam respectivamente as relações de oposição e de pressuposição e de conjunção e disjunção articuladas pelo quadrado semiótico, são primitivamente topológicos e
não lógicos — Petitot especifica o que separa os pressupostos da lógica
dos de uma semiótica fundada no paradigmático. Para a lógica, os
objectos e as estruturas compondo a semântica são objectos construídos, identitários e autónomos, simbolizados sintacticamente,
enquanto que para a semiótica, as unidades estruturais não são
objectos mas valores posicionais, o que significa que só existem rela-
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cionalmente e não são susceptíveis de serem simbolizadas como
objectos (por letras). Assim, na formulação lógica do quadrado semiótico, os semas não são definidos pela diferença mas são unidades identitárias, o que tem como consequência a reificação da diferença em
oposição lógica, em negação. Para a lógica, a semântica é uma interpretação de símbolos puramente denotativa, enquanto que para a
semiótica, a semântica não é uma interpretação denotativa de símbolos, mas a articulação de uma substância, a sua diferenciação. Para
a lógica, a sintaxe traduz enunciados susceptíveis de valores de
verdade, enquanto que para a semiótica, a sintaxe é uma conversão
actancial da articulação semântica (Petitot 1985: 223-30).
5.1. A sintaxe das operações e o problema da conversão
A sintaxe fundamental, segunda instância da gramática fundamental, transforma as relações taxinómicas paradigmáticas em operações sintácticas sintagmaticamente ordenadas e serve assim de
patamar àquilo que, por conversão, resultará em sintaxe actancial.
Para Petitot, a passagem da morfologia taxinómica à sintaxe operatória implica uma transformação do estatuto ontológico das entidades
consideradas, uma vez que se trata de passar do domínio de um substrato diferenciado para as unidades discretas, i.e., para os puros
valores posicionais. Por outras palavras, trata-se da condição de
discretização a que Petitot chama a pré-conversão. Uma vez admitida
a possibilidade de uma pré-conversão projectando o paradigmático
(morfologia taxinómica) sobre o sintagmático (sintaxe operatória) e
transformando os semas profundos em unidades discretas, torna-se
possível mudar de nível e passar da sintaxe fundamental à sintaxe
narrativa actancial. É a conversão.
A conversão consiste essencialmente em substituir as categorias
semânticas profundas em valores axiológicos investidos em objectos
sintácticos, as relações taxinómicas em enunciados narrativos de
estado (conjunção ou disjunção do sujeito e do objecto) e as operações
sintácticas da sintaxe fundamental por fazeres sintácticos antropomórficos regendo enunciados de estado. Notemos que i) a conversão
reenvia à pré-conversão; ii) a conversão postula uma equivalência,
pela via de uma antropomorfização abstracta, não figurativa, entre as
estruturas actanciais elementares e a dinamização sintagmática da
articulação paradigmática das pregnâncias a-semânticas. i) e ii) apontam para uma equivalência entre a sintaxe fundamental e a sintaxe
actancial.
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5.1.1. A solução morfodinâmica para o problema
da conversão
É o estatuto eidético e racional da conversão, responsável pela
passagem do modelo constitucional ao modelo actancial modelizado,
que está em jogo e que a teoria greimasiana não consegue elucidar 11.
Como conceber afinal a relação formal entre os níveis profundo e
de superfície da gramática semionarrativa? Segundo Petitot, converter relações lógicas em eventos sintácticos é eideticamente impossível.
Tal conversão reduz o narrativo ao lógico. A solução deste problema
encontra-se numa apercepção topológica das estruturas que torne possível deduzir a sintaxe actancial da sintaxe fundamental (das operações).
O esquematismo catastrofista resolve o problema da conversão na
medida em que permite unificar modelo fundamental e modelo actancial. Aí, a conversão é reconduzida a uma dupla leitura das mesmas
estruturas topológicas, ou a duas realizações de um mesmo esquema.
Deste modo, o quadrado semiótico é uma realização paradigmática
das catástrofes elementares mais simples, e o modelo actancial é uma
realização sintagmática das catástrofes elementares mais simples.
O esquematismo morfodinâmico propõe uma teoria morfogenética
das estruturas elementares: o quadrado semiótico é uma estrutura
elementar de dois termos (desenvolve uma categoria sémica binária),
explicitando a génese das relações de pressuposição recíproca entre
dois termos. É o modo de articulação dos termos, e não o seu número,
que se complexifica. A génese e desenvolvimento do quadrado semiótico até ao modelo actancial é matematizado através de uma cadeia ou
procissão de catástrofes elementares (Petitot1992:330): cusp, queue
d’aronde, papillon dual, que esquematizam a oposição qualitativa
entre os dois termos. Petitot compara a morfogénese do quadrado
semiótico à embriogénese:
(…) le développement d’une structure est en quelque sorte le déploiement morphogénétique de son mode d’articulation, le nombre de termes
ainsi relationnellement définis demeurant constant. (Petitot 1992: 344;
sublinhado do autor)

A demonstração e a explicação da esquematização do quadrado
semiótico pelas catástrofes elementares, a que procede Physique du

11 Este defeito não é grave numa teoria conceptual-descritiva mas é-o numa
teoria que se pretende dedutiva e formal.
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sens, revela que a esquematização pelo papillon dual, que é uma morfologia tridimensional, é ao mesmo tempo sincrónica e dinâmica. Esta
temporalidade sincrónica, dinamizando o quadrado, permite resolver
o problema da pré-conversão da morfologia elementar em operações
sintácticas, na medida em que a sintaxe fundamental é reduzida à taxinomia fundamental morfodinamicamente esquematizada. A sintaxe
das operações, cuja função era apenas o de assegurar a mediação entre
o nível semântico profundo e o nível da sintaxe antropomórfica, pode
agora ser substituída pela esquematização morfodinâmica. E a esquematização morfodinâmica da taxinomia (paradigmático-categorial)
transforma-a em sintaxe topológica, permitindo passar directamente
da morfologia elementar à sintaxe actancial, sem passar pela sintaxe
das operações (Petitot1992:353). Dito de outra maneira, a préconversão é absorvida na conversão (cf.5.1.) 12.
Tal esquematização dá uma resposta eideticamente satisfatória ao
problema da relação formal entre morfologia elementar e sintaxe actancial, i.e., da conversão. A introdução da dimensão do tempo nas taxinomias sincrónicas é, para tanto, um factor essencial. Petitot explica:
Considérée synchroniquement, une catastrophe élémentaire est
un modèle taxinomique où les relations sont associées à des centres
organisateurs. Dès que l’on introduit des chemins dans son espace
externe, ces relations synchroniques sont ipso facto converties en événements syntaxiques: la dynamisation d’une catastrophe élémentaire
par cheminements dans son espace externe est un soi une projection
du paradigmatique sur le syntagmatique (Petitot 1992: 354; sublinhados
do autor).

Deste modo, o modelo actancial, ainda que invariante, canónico
e arquetípico, é o lugar intrínseco de variantes e de transformações:

12 Na sintaxe topológica, que é uma sintaxe evenemencial da acção, os actantessujeitos ou actantes operadores são apenas deixis, i.e., lugares atravessados pela circulação de objectos-valores ou ainda, como Petitot prefere chamar-lhes, proto-actantes
posicionais. Esta redefinição do estatuto dos actantes-sujeitos foi proposta pelo próprio
Greimas numa reformulação da estrutura actancial orientada por uma interpretação
topológica da narrativa. A concepção topológica da sintaxe actancial permite ainda
projectar nela uma parte da programação espácio-temporal que Greimas situa unicamente na componente discursivo-figurativa. Da mesma maneira que os actantes são
prefigurativos e não se confundem com os actores, existem lugares pré-figurativos cuja
articulação é constitutiva da sintaxe actancial (Petitot 1985: 250). A programação
espacio-temporal é a imersão no espaço-tempo figurativo de uma organização espacio-temporal (local) imanente à sintaxe actancial.
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uma estrutura elementar e irredutível pode incluir em si a diversidade
e a novidade (enquanto que, em Greimas, diversidade e novidade estão
confinadas ao nível discursivo-figurativo).

6.

De novo, o semantismo profundo
6.1. A conversão metapsicológica

Mas a conversão por temporalização das relações taxinómicas em
eventos sintácticos é puramente formal (pois é a esse nível que intervem a teoria das catástrofes) e nada diz do semantismo profundo que
é preciso integrar ao esquematismo morfodinâmico para completar
a teoria das estruturas semionarrativas. Para tal, Petitot propõe um
retorno à concepção metapsicológica da actancialidade.
A concepção metapsicológica da actancialidade constitui a primeira proposta de Greimas. Aí se postula uma intencionalidade ao
actante sujeito. Os sujeitos realizam-se conjugando-se a objectos de
valor, i.e., a suportes sintácticos de valores que a taxinomia fundamental articula como semas (cf.4.2). Petitot comenta que esta concepção é claramente metapsicológica e só é compreensível se se
enraízar o modelo actancial num semantismo profundo constituído
por pregnâncias. Numa reformulação da concepção da actancialidade,
solidária da sintaxe topológica (cf.nota 12), Greimas propõe então uma
concepção formal que esvazia os actantes da intencionalidade e lhe
substitui a operação de um meta-sujeito E. Neste segundo modelo, os
actantes, esvaziados do seu desejo são puros lugares de transferência
e circulação de objectos valores; a intencionalidade dos actantessujeitos é substituída pela identificação do meta-sujeito operador
E a tal actante-deixis. O meta-sujeito torna-se então o sujeito genérico
do fazer sintáctico e a sintaxe actancial uma interacção topológica
de lugares.
Um retorno à concepção metapsicológica coloca alguns problemas. Primeiro porque esta concepção não deriva do desenvolvimento
morfogenético do quadrado semiótico, pois não releva da forma do
conteúdo mas sim da articulação da sintaxe actancial com uma substância do conteúdo, uma substância não figurativa, a do nível semântico oposto ao semiológico (Petitot 1992: 373). Depois, e consequentemente, porque a introdução de um semantismo substancial
numa teoria que se pretende formalista coloca problemas eidéticos.
É necessário que um tal semantismo constitua uma instância interna
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e não uma instância externa subordinando a teoria das estruturas
semionarrativas a uma psicologia ou a uma psicanálise (idem:374).
Para Petitot, isto é possível graças à definição dos semas profundos
como pregnâncias. Como vimos em II,4., as pregnâncias a-semânticas
constituem o buraco negro da representação e, ainda que lexicalizáveis, só acedem à representação através dos percursos sintácticos que
as sublimam em valores suportados por objectos. Por outras palavras,
a narratividade é a instância funcional que transforma em significação
o imaginário constituído por pregnâncias:
Cet imaginaire comme chair, cet imaginaire asémantique, n’est
pas subjectivable en tant que tel. Il doit par conséquent être subjectivé
— c’est à dire transformé en signification — à travers un procès de
subjectivation. Ce procès est précisément celui que décrit le parcours
génératif: ce que l’on appelle la saisie du sens. La saisie de l’imaginaire
comme chair. Et dans une certaine mesure la thèse fondamentale de la
sémiotique narrative est que cette assomption ne peut se faire qu’à
travers une syntaxe actantielle: la narrativité est l’instance fonctionnelle de subjectivation des prégnances (Petitot 1992: 375; sublinhados do autor).

Temos então uma axiologia. A sublimação das pregnâncias em
valores traduz-se na sua localização em objectos de valor e esta localização é correlativa da sua subjectivação, sendo a pregnância subjectiva (valores existenciais e/ou ideológicos) que desencadeia programas
de conjunção ao objecto descritos pela sintaxe actancial. Sem entrar
no detalhe da explicação de Jean Petitot, notarei que esta correlação
(…) permet (…) d’établir un lien entre la conception formelle-énonciative
et la conception métapsychologique de l’actantialité (idem:379).
Assim, a articulação da semântica fundamental, constituída por
pregnâncias (semas), e da sintaxe actancial, constituída por uma topologia esquematizada (catastrofista), realiza a dialéctica semio-narrativa (idem:322). Daí que a narratividade seja a instância de mise en
forme do sentido a partir da sua substância (cf.5.).
6.2. Pulsão e estruturas narrativas literárias
Como prolongamento possível da semiótica morfodinâmica,
Petitot retoma a definição das pregnâncias como pulsões (cf.4.2.).
Se as pregnâncias são pulsões e os actantes-objectos são objectos
de pulsões (pois que os valores que suportam resultam da sublimação
narrativa das pregnâncias), resta integrar à teoria narrativa uma lógica
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pulsional (idem:387). Neste ponto, Petitot estabelece uma distinção
entre dois tipos de estruturas narrativas: por um lado, os mitos e os
contos (os géneros estudados por Propp e Lévi-Strauss), por outro, os
universos romanescos e/ou trágicos, i.e., as narrativas de heróis problemáticos (idem:idem). De que se trata aqui senão de destacar as narrativas literárias do conjunto formado por mitos e contos? Ainda que
Petitot não fale explicitamente em literatura, as características que
apresenta como próprias dos universos romanescos e/ou trágicos são
as que identificamos como literárias: a deconstrução das axiologias e
das ideologias socialmente dominantes, a denúncia dos objectos como
trompe l’oeil e da narratividade como simulacro (da ficção como tal),
a problematização dos sujeitos actores, a substituição da demanda
heróica de objectos-valores pré-programados pelo drama da errância
entre objectos-valores problemáticos, inautênticos, parciais. Tomando
como modelo a terminologia empregue por Lévi-Strauss para as estruturas de parentesco, podemos designar cada um destes tipos de narrativas, como estruturas semio-narrativas elementares (mitos e contos) e
estruturas semio-narrativas complexas, ou seja, literárias.
Trata-se afinal de uma distinção que, como muitos outros autores,
Lévi-Strauss considerou de forma mais ou menos explícita, nomeadamente ao sustentar que, a partir dos séculos XVI-XVII, o mito abandona a literatura para se refugiar na música. A narrativa literária passa
de mítica a romanesca (Lévi-Strauss 1971: 583). Note-se a oposição
entre os géneros mítico e romanesco naquilo que Lévi-Strauss considera o campo narrativo literário. A modalidade moderna da literatura
é o género romanesco que evacua da narrativa as estruturas do pensamento mítico (idem: idem). Olhando, porém, para a história da literatura ocidental, cabe perguntar se a literatura, na sua modalidade
moderna, não terá aparecido bem antes quando, no século XII, a estrutura do romance arturiano, porque apresenta as características que
Petitot aponta como distinguindo as narrativas romanescas e/ou
trágicas das narrativas míticas, comporta uma complexidade e uma
problematicidade irredutíveis à estrutura narrativa elementar. Nessa
medida, não há, a bem dizer, literatura que não seja moderna.
Para formular a distinção entre, por um lado, mitos e contos e,
por outro, narrativas de heróis problemáticos, Petitot recorre à noção
lacaniana de Outro que tem uma tradução semiótica na noção de
Destinador (Petitot 1992: 387). Nos mitos e contos, o Outro é hipostasiado num Destinador transcendente garante dos valores, o que não
acontece nas narrativas literárias. Na terminologia lacaniana, isto
equivale a dizer que, à semelhança do que acontece com as estruturas
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de parentesco, as estruturas narrativas elementares são solidárias de
um A completo e sem falha, i.e., uma ordem simbólica fortemente
consistente — o Outro existe (Lacan 1966: 549, 583) —, enquanto que
às outras corresponde um A ou seja, uma estrutura inconsistente,
incompleta, esburacada. A é um matema característico da fase em que,
sob influência das obras de Lévi-Strauss, Lacan trabalhava a noção
de simbólico como ordem transcendente e coerente — un univers à
l’intérieur duquel tout ce qui est humain doit s’ordonner (Lacan 1978:
42) —, enquanto que A remete para uma elaboração do simbólico
como não sendo assim tão ordenado, o que culmina na afirmação: o
Outro não existe (como defesa contra o real e/ou quando a pulsão
sexual se emancipa). É o simbólico dirigindo-se para o real, pois é nas
falhas da estrutura que irrompe a pulsão.
Por isso, Petitot afirma que a lógica pulsional da narrativa só
tem sentido nas estruturas complexas cujos universos axiológicos
são abertos:
Dans le cadre d’une analyse des mythes et des contes une telle
composante ne serait pas à proprement parler opératoire car, de même
que l’Autre est hypostasié en un Destinateur, les valeurs sont axiologiquement normées (et en général d’origine sociale). Mais il n’en va plus
du tout de même dès que l’on aborde les univers romanesques et/ou
tragiques qui, précisément, «dé-construisent» les axiologies et les idéologies socialement dominantes, qui intègrent à leur «intelligence
syntagmatique» un démasquage des objets comme «trompe-l’oeil» et
de la narrativité comme simulacre, qui problématisent les sujets (les
sujets acteurs) et qui ont pour ressort non plus le ressort héroïque d’une
quête d’objets-valeurs préprogrammés mais le ressort passionnel
(dramatique) de la méconnaissance quant aux valeurs. Pour décrire
adéquatement de tels univers, une «logique pulsionnelle» est à notre
avis indispensable (Petitot 1992: 387-8).

Nesta lógica pulsional, o modelo dos objectos-valores é o objecto
a enquanto semblante de ser: o objecto não é suporte de valor devido ao
seu ser mas porque é simbolicamente marcado, o que leva o sujeito da
falta (le manque à être) a idealizá-lo e a elegê-lo como objecto de
demanda. Mas as transformações de junção sujeito-objecto não são
controladas por destinadores, ou são-no parcialmente, na medida em
que as relações contratuais entre sujeito e destinador respeitantes à
circulação de (objectos) valores, são inconsistentes, amorfas
(idem:388). Vêm assim integrar-se à sintaxe actancial os matemas lacanianos A, S, a.
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Este prolongamento da semiótica morfodinâmica é certamente o
mais estimulante para os estudos literários e, em particular, para o
estudo do romance. Ele aponta para uma especificidade das estruturas
semionarrativas literárias, fundada numa afinidade entre literatura e
pulsão. Tal afinidade merece ser pensada, aproveitando as vias abertas
pela morfodinâmica e confrontando a teoria das estruturas semionarrativas com a teoria lacaniana de pulsão — o que passará, eventualmente, por colocar a pulsão em termos de topologia e não de lógica.
O confronto entre a semiótica narrativa morfodinâmica e a teoria da
pulsão não deixará de trazer problemas difíceis nem de criar novas
aporias, nomeadamente no que diz respeito à concepção do real em
geral (o realismo lacaniano não é o realismo petitoniano) e à assimilação da pregnância e da pulsão em particular. Pode a função bio-reguladora da pregnância ser compatível com a acefalia entrópica do para
lá do princípio do prazer que caracteriza a pulsão ? Será possível estabelecer uma relação entre o número limitado de pulsões e o número
também limitado de arquétipos do imaginário ? Além disso, a assimilação pregnância-pulsão implica uma dimensão libidinal, sexual, do
imaginário antropológico (cf. 4.2.) que a elaboração de Petitot não
explicita. A introdução dessa dimensão e suas implicações poderia ser
um dos contributos mais importantes da teoria lacaniana para a
semiótica narrativa morfodinâmica, problematizando a questão da
produ-ção do sentido e, por aí, da relação entre real e sentido.
Além disso, se admitirmos que a introdução de uma lógica
pulsional na sintaxe actancial é própria de estruturas narrativas
complexas que me parece legítimo classificar como literárias, então o
prolongamento da semiótica narrativa morfodinâmica proposto por
Petitot poderá colocar os estudos literários na via da objectividade
científica (cf.2.1.1.). A área de conhecimento oficialmente chamada
Ciências da Literatura seria então mais merecedora da sua designação.
7.

Conclusão

Como pensar o humano de que o científico se apoderou? Outrora,
o cosmos e o corpo, depois o vivo e a evolução, agora o espírito e o
social. O fim do dogmatismo da transcendência social, resultante da
naturalização das ciências humanas, coincidirá com o que Merleau-Ponty chamava o Grande Objecto (Merleau-Ponty1964:31)? Ou, numa
perspectiva mais mediática, virá essa mesma naturalização ao
encontro daquilo que, a propósito dos actuais progressos da genética
e das biotecnologias da reprodução, se designa como o pós-humano?
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Para Petitot a resposta é negativa, já que a irredutibilidade dos
domínios éticos não naturalizáveis consitui o resto do monismo científico, resto esse que pertence à filosofia, em particular à filosofia
moral (Petitot1998:97-8). Petitot considera que o racionalismo só diz
respeito às ciências e que o «racionalismo» político é uma patologia
sistémica da razão (idem:100). Por outras palavras, mantem-se a heterogeneidade entre razão pura (o que posso saber?) e razão prática
(o que devo fazer?) que é o campo em que opera a faculdade do desejo.
Graças a Kant, algo do sujeito humano escapa às leis do mundo físico
e tem de ser pensado em referência à lei moral. O que levou JacquesAlain Miller a considerar Kant como um ponto de apoio para pensar o
sujeito numa dimensão diferente da das neurociências (Miller2000:25)
— essas mesmas neurociências de que Petitot faz agora a chave do futuro
científico do estruturalismo, uma vez que a matéria do pensamento, da
cognição e do sentido é a matéria neuronal (Petitot1999:114,120).
Nos termos de Lyotard, a heterogeneidade entre as duas razões
define a ciência como um jogo de linguagem com regras próprias, sem
vocação para legiferar sobre ou regulamentar outros jogos, nomeadamente o ético (Lyotard1989:82-3). Não há unificação nem totalização
possível dos jogos de linguagem num metadiscurso que Lyotard identifica como a metalíngua da lógica (idem:88). Ora, do ponto de vista de
Petitot, a divisão entre ciência e ética e a impossibilidade de metalinguagem não constituem obstáculo à racionalidade e à objectividade
científicas. Mas, para tal, as regras do jogo científico não podem ser as
da descrição empírica, como está implícito em Lyotard, mas antes as
da explicação teórica. Petitot recusa a ideia de que a deslegitimação
da ciência como metalinguagem unificadora possa legitimar, por sua
vez, a pluralidade dos jogos de linguagem dentro do campo científico
(ciências naturais, ciências sociais e humanas). Para ele, a pluralidade
pós-moderna abandona o domínio das regras do jogo científico e
instala-se na própria objectividade (objectividades alternativas) e nos
níveis heterogéneos de realidade (ontologias regionais).
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Soldados, Fidalgos e Estudantes
Voltairianos
LUÍS A. DE OLIVEIRA RAMOS
(Universidade do Porto)

Em Maio de 1789, o Jornal Enciclopédico apresentava, na sua
secção intitulada «Miscelânea», a Colecção das obras correctas de
Voltaire, acompanhada deste cauto e elucidativo comentário sobre o
filósofo-poligrafo:
«Não sirva de admiração o seguinte anuncio: Voltaire, bem conhecido pelos seus grandes talentos escreve excelentes coisas em todas as
matérias e deu também à luz obras indignas e insípidas frioleiras, já
com mão sacrílega atacando o santuário da religião, já introduzindo na
inocente mocidade detestaveis maximas»1.

Quer dizer, Voltaire aos «grandes talentos… em todas as materias», acrescia a sedução que sabia capaz de incutir na «inocente mocidade», flagelando o catolicismo através de «detestáveis máximas». Por
isso, se publicavam então as obras correctas, ou seja, expurgadas, de
tal sorte que Luís XVI de França, embora tivesse proibido as obras
completas, participara na subscrição desta edição censurada. O facto
compreende-se pois Voltaire serviu-lhe, entre outros, de autor de cabeceira, enquanto esperava pela guilhotina no cárcere 2.
Com clareza, julgo, na frase anterior estão expressas, por um
lado, a projecção de Voltaire em todos os níveis sociais, por outro as
duas correntes maiores sobre a forma de olhar a sua obra. A primeira
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«Jornal Enciciopedico» vol. VI, p. 258.
Cf. CHARTIER, René, Les Origines Culturelles de la Révolution Française, Paris,
1990, p. 107.
2
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integrava aqueles que ele convencia, verberando, à luz da ironia e da
razão, matérias de toda a natureza, criticando incisivamente questões
religiosas. A segunda, compreendia os que da sua obra joeiravam o
ortodoxo do heterodoxo, feito este último de incursões no «santuário
da religião» através de «detestáveis máximas».
Preso no forte de Junqueira, o marquês de Alorna, em correspondência com sua filha Alcipe, isto é, D. Leonor de Almeida Portugal,
constituem um núcleo familiar onde o velho se identifica com esta
última posição e a filha alinha com os admiradores do escritor francês.
Reclusa, em Chelas, com a mãe e a irmã por ordem de Pombal, leu
Verney, Teodoro de Almeida, Melo Freire, Bossuet e Fenelon, mas
também Buffon, Diderot, Condillac, Wolff, Voltaire, etc. Destes, explica
em carta ao pai, o mais célebre é Voltaire, que «não está tonto, antes o
vigor e as graças do seu engenho admiram ainda», conservando-se, em
seu aviso, à frente de uma multidão de sábios. Grande admiração
votava também a Rousseau, D’Alembert e Diderot, considerando o dito
Rousseau «o génio filosófico mais raro e mais estranho». E há outros
textos epistolares 3.
Não admira, pois, que abertura de espírito, a raiar pela heterodoxia, de D. Leonor, alarme o pai e os amigos. De facto, além de elogiar
os «filósofos», defende, na senda de Voltaire, as doutrinas de
Copérnico, de Newton e «outros hereges», não sem proclamar que «em
matéria científica vale mais um dito de um sábio herege do que um
santo ignorante». Aliás, essa atenção às novidades fica patente numa
outra epístola, onde a futura marquesa faz a seguinte reflexão:
«Sobre Voltaire não acho que dizer, por que V. Ex.ª entende de
aquelas matérias melhor do que eu; sobre a controversia sou proibida
de falar por todos os principios, e até devo a S. Paulo a obrigação de me
escusar o meu parecer incomparavelmente.
Contudo ele é reputado por um grande filósofo e como o
assombro deste século. Eu me lastimo dos seus erros, mas não posso
deixar de confessar a V. Ex.ª, que me vieram as lágrimas aos olhos,
quando vi que V. Ex.ª lhe dava sentença de queima. De que servem
homens queimados, meu querido pai? Por ventura reconhecem eles a
verdade na fogueira? Não é Deus só quem deve pôr o termo aos nossos
dias? Se Deus sofre os homens miseráveis sobre a terra, que direitos
têm os outros homens para os não sofrer? Eu conheço que V. Ex.ª tem
muita virtude e muito juízo para decidir bem mas eu que sou mulher
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BOLAMA, Marquês de Ávila e Marquesa d’Alorna, Lisboa, 1916, p. 101.
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com o coração muito pequeno, quando se fala em matar sempre me
aflijo pelo sentenciado, seja quem fôr. Não está mais na minha mão.
Deus terá piedade da minha fraqueza se não é boa, em consequência do
preceito — de amar o próximo como a mim mesma. Queria Deus que
eu nisto não diga alguma tolice, que desagrade a V. Ex.ª; mas copiei o
meu sentimento e desfarça-lo parecia-me pior.»

Desde cedo, as obras de Voltaire circulam no arcebispado de
Braga, conforme sabemos pelos processos da Inquisição de Coimbra 4,
como ainda pela pena do grande prelado que foi D. Fr. Caetano
Brandão. Em pastoral, este bispo increpou os «filósofos» dizendo as
suas doutrinas ímpias e fautoras da Revolução francesa 5. Do mesmo
modo, o procurador geral da mitra bracarense, Dr. Inácio Peixoto,
ataca os referidos autores e articula os seus conceitos filosóficos com
o processo revolucionário. Por isso, escreveu: «a revolução se opõe
à religião, ao estado eclisiástico, à monarquia, à nobreza. É ela um
aborto de filósofos irreligionários e de materialistas» 6.
À sua conta, numa denúncia inquisitorial, João Pereira Coutinho
de Vilhena, de Vila do Conde, refere que tivera de empréstimo livros
de Voltaire e Rousseau, graças ao fidalgo braguês, D. Luís de Sousa.
O facto ocorre nos meados do século XVIII, quase cinquenta anos
antes da pastoral de D. Fr. Caetano e das anotações memorialísticas do
magistrado Inácio Peixoto. A propósito, refira-se que D. Luís de Sousa
vem nomeado nas Memorias deste último 7.
Falando do mundo em 1755, e em particular de Frederico II e de
outros príncipes alemães, Peixoto nota: «Estes grandes homens eram as
delícias de Rousseau e de Voltaire. Os ateístas e deístas entraram a
renascer e faziam então a sua sementeira», mormente em Portugal 8.
Grandes leitores de Voltaire mostram-se, todavia, os membros da
rede descoberta quando da devassa inquisitorial contra José Anastácio
da Cunha e os militares heterodoxos de Valença 9. Trata-se de uma
malha com núcleos maiores em Valença, Coimbra, Lisboa e ramifica-

4 Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Inquisição de Coimbra. Ver os processos
da Devassa de Valença, citados no trabalho indicado na nota 10.
5 BRANDÃO, D. Fr. Caetano, Pastoral de 20-04-1800.
6 PEIXOTO, Inácio José, Memórias Particulares, Braga, 1992, p. 132.
7 A.N.T.T., J.C. Denúncia 17.155. D. Luís de Sousa pertencia a uma família ligada
ao comércio e ao cabido segundo Inácio Peixoto.
8 PEIXOTO, ob., cit., p. 31.
9 RAMOS, Luís A. de Oliveira, A Fortaleza de Valença do Minho, Foco de Irradiação
Cultural e Ilustrada no século XVIII — (Observações sobre uma minoria de pensamento),
Lisboa, 1992.
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ções que iam, por exemplo, até Santiago de Carreiras 10, próximo de
Braga, passando por Ponte do Lima e outras terras minhotas, tal qual
consta de muitas folhas do Santo Ofício 11 e particularmente da espontânea auto-denúncia e subsequente processo inquisitorial do quintanista de Cânones, Jerónimo Francisco Lobo, agora publicada no
Apêndice deste texto.
Clara e bem articulada nos seus parágrafos, a referida denúncia
explica o processo de formação e o teor dos problemas de fé e pensamento que povoaram a mente daquele escolar, cuja carreira, passadas
dezenas de anos, há-de culminar à frente da Intendência Geral da
Polícia. Este texto e o de outros processos esclarecem-nos sobre o tipo
de investidas no campo da consciência católica sofridas pelos leitores
de Voltaire. Outrossim, explicam o espírito crítico que neles incutia o
filósofo por via das «detestáveis máximas» invocadas pelo redactor do
Jornal Enciclopédico, anos depois.
Logo no ponto I da sua confissão perante os inquisidores Lobo
explica: (Folha 2) «em uma conversa que tive no sitio da Junqueira.
junto da cidade de Lisboa» com um indivíduo que agora é professor de
Retórica na cidade da Guarda, ele «me referiu que Voltaire dizia que a
confissão auricular fora inventada por um papa e que Deus não condenava alguém ao inferno: mas creio que ele só referiu isto como ditos de
Voltaire». Sobre a matéria trocou impressões com um frade franciscano de Lisboa se bem que «já por isto mesmo eu aplaudia a este
ímpio», ou seja Voltaire.
Depois de uma estadia, nas férias grandes, em Valença conhece
directamente os membros daquele que foi um dos mais famosos cenáculos voltairianos do país, onde pontificam soldados e oficiais, alguns
estrangeiros, do regimento de artilharia aí estacionado, a par de estudantes de Coimbra originários da fortaleza, ou em descanso no Alto
Minho. Entre eles distingue-se o terrível ateu, José Maria Teixeira,
como Lobo, quintanista de Cânones. Esta estadia firmou Jerónimo
Lobo nas suas novas convicções. De volta a Coimbra manifesta-as com
particular ardor, o mesmo fazendo em Lisboa, depois da formatura,
junto de condiscípulos e correligionários.
Em certa ocasião, explica, no ponto XVI da sua confissão, o
seguinte: «Deus a ninguém condenava ao inferno, nem o havia por isso

10 A.N.T.T., J.C., Proc. 9.741. RAMOS, Luís A de Oliveira, A Irreligião na Província
vista do Santo Ofício pelos fins do século XVIII, «Revista de História», II série, vol. V,
Porto, 1988, p. 173 e segs.
11 Ibidem.
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mesmo. Assim o escutara pela primeira vez na conversa já mencionada
com o professor da Guarda e ainda da boca de José Maria Teixeira. de
Valença, de João da Costa, de Lisboa, e bem assim de João de Sousa
Paller, ajudante da Casa do Risco da Ribeira das Naus, etc».
Quer dizer, além de convertido, Lobo era um prosélito de pequenas, mas corrosivas opiniões heterodoxas, com base, especialmente,
em Voltaire, em Frederico II da Prússia, Rousseau, Mirabeau, Barão de
Bielfelt, Montesquieu, cujo teor poderíamos invocar.
Ora, o que esta auto-denúncia deixa transparecer é um clima de
leitura pessoal, aliado ao diálogo de leitores-admiradores de Voltaire e
de outras figuras, formulado em estilo proselítico, graças ao bater
convicto dos temas e ao seu carácter provocador, alicerçado na autoridade do admirado nome de quem as redigira.
Por outro lado, sente-se o choque entre o que é oficial, perfilhado
pelo Trono e pelo Altar, e o que resulta de opinião pessoal de quem o
testemunha. Mesmo nos aspectos mais simples, existe, para além do
desrespeito pela ortodoxia, o gosto pela conversa intelectual que ainda
não visa a Coroa, senão e fortemente a Igreja, em virtude da aliança
entre o trono e o altar, enquanto colunas da monarquia.
O ponto de referência e o acicate de tais atitudes, temo-lo na lição
dos «filósofos», entre os quais prima Voltaire e, bem assim, no farol
que da razão provém. Eis o que o mesmo Lobo afirma antes de dar
conta do seu arrependimento perante o tribunal da Fé, que é a Santa
Inquisição, mesmo se já então secularizada por Pombal. Diz ele:
«tenho referido tudo quanto me lembra de haver proferido e ouvido
proferir contra Deus e contra a Igreja, confessando que eu, José Maria
Teixeira e João da Costa e Sousa temos combatido a religião católica
romana desde os seus primeiros fundamentos, o mesmo Deus, julgando
por apócrifos e mera invenção dos homens os livros sagrados do Antigo
e Novo Testamento, tendo por talvez falsos todos os verdadeiros dogmas
da nossa religião; e por verdade somente os extravagantes delírios de
uns alucinados ímpios e as caprichosas máximas da minha cega razão,
querendo só achar nesta o seguro caminho da verdadeira, inda quando
então mesmo conhecia que achava nos meus princípios uma total
oposição».
Em Valença, durante as férias do estio, radicara-se na sua mente
«o mais ímpio libertinismo» 12. Na verdade, Lobo convivera com o seu
colega José Maria Teixeira, mas também com os artilheiros Manuel

12

A.N.T.T., J.C., Proc.
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do Espírito Santo Limpo, João Manual de Abreu, depois lentes das
Academias militares criadas por D. Maria I, José Barreto, ultriormente
viajante e professor e muitos outros, então de serviço na fortaleza.
Os últimos eram, como José Maria Teixeira, naturais do Minho e
leitores atentos de Voltaire. João Manuel de Abreu individualizou-se
nos interrogatórios do Santo Ofício, dado o interesse que lhe merciam
as questões de natureza científica abordados pelo filósofo.
Qual o significado de tais leituras, em setecentos?
Comecemos pelo último ponto que esclarece pontos já aqui
abordados.
Segundo Kant, na Crítica da Razão Pura, o século XVIII distinguese por ser século da crítica, a qual há-de incidir sobre toda a espécie de
matérias. Quem «pretender a sincera estima que a razão outorga»,
submeter-se-á «ao seu livre e público exame para a merecer». A essa
exigência não se podem furtar a «religião, alegando a sua santidade e
a legislação a sua magestade».
Progressivamente, em setecentos, o veredicto da razão deixa de
estar nas mãos dos reis, dos poderes constituídos, das forças conservadoras. Formula-se em cafés e salões, nos jornais e na praça pública,
nas horas de ócio castrense e inclusive no pátio das escolas superiores
e das sociedades ou academias, onde pontificam os ilustrados, tantos
deles estranhos às ordens privilegiadas, amiúde oriundos de extractos
mais baixos. O juízo dessa gente acontece independentemente do que
manda o soberano, do que dita a religião, do que traduz a lei, graças a
espíritos livres, tolerantes, que julgam em nome da razão.
Tal situação foi possível porquanto o respeito pelos resultados da
aplicação da razão constituem o inverso do respeito pelo que está, pelo
que é tradicionalmente imutável 13. E agora quem pensa, julga e decide
são as mentes livres que, um dia, num dado país, levam trágicamente
os seus reis ao cadafalso.
Com estranha liberdade para a época, em Portugal, também
dessas matérias se fala nos cafés, nos botequins, nas lojas dos gazeteiros, nos tempos livres da tropa, em tempo de paz. Proíbem-nos falar,
levam-nos à inquisição, mas não se calam as bocas, nem se dominam
os espíritos, nota um contemporâneo 14. Confirmam-se antes os traços

13 RAMOS, Luís A. de Oliveira, Cultura e Política no Século XVIII. Notas de Leitura,
in «As Sociedades Insulares no Contexto das Interinfluências Culturais do Século XVIII»,
Madeira, 1994, pp. 9-10.
14 PEIXOTO, Inácio, ob. cit.
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distintivos de uma opinião feita de notícias trazidas por estrangeiros,
por viajantes, por marinheiros, notícias essas também inseridas em
jornais. Tal opinião não provém de qualquer academia neo-clássica,
nem se rege pelos exemplos das repúblicas e das monarquias da Antiguidade. Resulta antes da crítica livremente exercida por homens de
diferentes origens sociais, como acontece no caso de Valença, onde
ombreiam nobres e plebeus, oficiando o livre exame, a claridade da
razão, usando a crítica nos assuntos mais sagrados.
Por outro lado, a esfera pública literária tende a politizar-se,
baseada nos diversos domínios da socialidade intelectual, dos salões,
aos jornais de cultura, que inserem juízos críticos das obras, enquanto
naqueles emerge um mundo cultural autónomo, cunhado pela igualdade entre os que praticam o confronto de opiniões e ideias e cuja
competência crítica nasce do saber adquirido e não do privilégio ou de
qualquer orientação régia ou académica. Dai uma profunda transformação das práticas culturais, agora sopesadas na esfera pública.
Ultrapassando o campo literário, o livre exame ilimitado e só a si
sujeito, desliga-se das autoridades instituídas. O facto verifica-se na
esfera literária, depois na esfera religiosa e, de um momento para o
outro, atinge o campo político, pois a monarquia assenta na aliança
entre trono e o altar. Emerge uma opinião a partir do confronto de
pontos de vista individuais. O particular julga por si, em liberdade,
obras e ideias, práticas religiosas e, em breve, politicas 15.
Como funcionam as mentes dos leitores dos filósofos, nomeadamente de Voltaire, em Valença do Minho, praça raiana, fonte das teias
intelectuais que a partir daí atingiram pontos fulcrais da vida cultural
portuguesa, como, por exemplo, Coimbra e Lisboa.
O que sabemos então acerca de João Manuel de Abreu, de José
Barreto e de outros jovens militares e estudantes universitários da
sua roda?
«João Manuel de Abreu, soldado artilheiro do regimento do Porto, …
aquartelado na praça de Valença», era solteiro, natural e morador na
vila, onde vivia seu pai, Luís José de Abreu. Notam os inquisidores,
«que ele pela sua própria confissão estava convicto no crime de haver
cometido heresias dos incrédulos, dos libertinos, e dos filósofos
chamados espíritos fortes …». Deveras, em Valença campeia a dúvida,
o espírito crítico, enquanto corolários da liberdade de pensamento,
expressa através da discussão e escuta-se com tolerância os pontos

15

Ibidem.
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de vista deste e daquele. Assim o inculca esta citação e bem assim
outros testemunhos que adiante reproduzimos. Por agora, diga-se, no
tocante a leituras, João Manuel de Abreu, mais tarde lente da
Academia da Marinha, lera Voltaire e com ele acreditou, a propósito do
valor do sufrágio pelos mortos, que uma missa bastava para livrar
todas as almas do purgatório. Julgava ainda desnecessário, e sem
razão, pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Em particular, interessava-se pelas passagens de Voltaire referentes às matemáticas e à
astronomia e discutia-as com o cadete valenciano Barreto e com o
cabo Manuel do Espírito Santo, militar que, como ele, há-de chegar a
lente, ensinando este na Academia das Fortificações e de Artilharia,
muito depois da condenação de todos pelo Santo Ofício. Por outro
lado, Abreu costumava trocar impressões sobre leituras com António
Lira, clérigo in minoribus, morador na quinta de Verdial, freguesia da
Lapela (Valença), com o cónego de Santiago, João Ângelo Patinho e
com o sargento Manuel António Mourão, o mesmo sucedendo com
António Pereira. A este e ao estudante conimbricense José Maria
Teixeira, outro natural de Valença na Inquisição apelidado de impenitente ateu, emprestou livros, analisando com eles pontos repletos de
impiedade, mas de molde a significar a qualidade cultural dos seus
estudos, que politicamente, dizemos nós, punham em causa a harmonia e a força do altar no seio da monarquia portuguesa. Os tomos
cedidos ao primeiro incluíam o livro de Voltaire sobre a lei natural, a
par do Cidadão Genovês de Rousseau. Ao segundo passou obras de
Voltaire, não identificadas.
Nos processos inquisitoriais de Valença, ao lado de constantes
referências a autores ilustrados, a orações de cunho naturalista,
perpassa um estado latente de dúvida, aliado à crença sincera num
Deus todo poderoso. Quanto a autores, a par de outros, descobrimos
volumes de Voltaire, inclusive traduções portuguesas de José
Anastácio da Cunha, livros de Rousseau, entre eles o Emílio, onde
perpassa uma educação de feição naturalista.
Como atrás foi notado, João Manuel de Abreu, que viria a ser
um insigne matemático, deixou-se atrair por tópicos científicos voltairanos. Informa que «havendo lido, em um dos volumes das obras de
Voltaire, o sistema de Voltaire fundado no de Copérnico, que a terra se
movia, e o Sol estava, contra o texto da Escritura …», discutira o
assunto para mostrar erudição.
Num interrogatório posterior, os inquisidores perguntaram-lhe
que interesses tinha em explicar «o sistema de Newton, aprendido em
Voltaire, se sabia que ele repugnava com a Escritura e que um como
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outro autores são hereges». Respondeu «que não tivera outro interesse mais do que mostrar a beleza daquele pensamento de Newton».
O diálogo revela não só ignorância rotineira por parte dos inquisidores, como principalmente o espírito atento às verdades científicas
de Abreu.
Além disso, Voltaire pusera-o ao corrente de que a passagem do
Mar Vermelho, contada na Bíblia, não fora milagre e fizera incidir as
suas reflexões sobre este ponto: «que a América se não comunicava
com nenhuma das três partes do Mundo … é questão se ela é península ou ilha, o que não estava bem averiguado na náútica. Sendo isto
certo (isto é, ser ilha) tirara por consequência que Adão não fora o
primeiro homem, pois era certo que os primeiros navegantes que a
descobriram já lá acharam habitantes, o que indica que os tais habitantes não podiam ser descendentes de Adão, por falta de meios naturais
como navegar e andar …».
Na sua simplidade, a dedução implícita no raciocínio de Abreu
evidencia a argúcia de um leitor em sintonia com o quadro de desenvolvimento da civilização, quadro esse a testemunhar a carência de
meios de navegaçao usados pelo homem em séculos passados.
O facto de Voltaire declarar, nos Poemas, que não temia a eternidade e a tentativa de demonstrar, conforme a lei natural, a impossibilidade do dilúvio universal, impressionara-o, enquanto outras dúvidas
surgiram na sua mente sobre questões da época e sobre problemas
bíblicos. De facto, aquele filósofo ataca, por exemplo a Inquisição,
defende a falta de valor dos sufrágios, despreza as bulas da cruzada,
outrossim notando que só os ricos podiam casar com parentes
próximos, mediante pagamento.
Nos interrogatórios, João Manuel de Abreu dá conta aos inquisidores de que não se desobrigara, pois o confessor aconselhara-o a
delatar-se. A razão desta confissão fora a leitura de Bossuet. Mas não
seguiu a sugestão do clérigo. À falta de absolvição, falsificou a certidão
de confesso exigida pelo capelão regimental.
Em boa verdade, quase acreditara em tudo o que dizia Voltaire.
Por isso, atacara a pureza de Nossa Senhora e discutira a eternidade e
a imortalidade da alma. De modo libertino, referira-se à disciplina da
Igreja e às esmolas das missas, dizendo os eclesiásticos membros
inúteis ao Estado. Crente na teoria de que o observante da religião
natural se salvava, duvidara também do Sacramento da Eucaristia.
Se, de início, Abreu procura mostrar que nunca se afastara da
Fé, finalmente confessa que vivera dominado por um evidente estado
de perplexidade e dúvida.
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Além de Voltaire, outros autores passaram pelas mãos de João
Manuel de Abreu, como sabemos, e os testemunhos coevos evidenciam. Manuel Pereira Barreto confessa, ao delatar os réus de Valença,
«que o sobredito João Manuel … por algumas vezes lhe leu as sentenças
e algumas passagens de Pope, na língua inglesa, que contem outras semelhanças ou piores proposições contrárias aos verdadeiros dogmas da
nossa santa religião católica …».
Muitas destas posições surgem-nos de novo expressas nos processos de José Barreto, dilecto amigo de Abreu e em declarações de
amigos comuns.
O cadete José Barreto 16, solteiro, de 20 anos, era filho do alferes
do regimento de infantaria local, Salvador Caetano Barreto, oriundo e
residente na mesma praça e pertencia à unidade militar de Abreu. Lera
todos os livros que lhe vinham às mãos «sem indagar nem a classe, nem
o seu merecimento; e por isso teve o desacordo (sic) de ler o Dicionário
Filosófico, as Cartas Persas, as Cartas Chinesas, e as Viagens de Holanda,
todas de autores impios», a saber, e respectivamente, Voltaire, Montesquieu, D`Argens, etc. Conhecedor dos pontos de vista de Voltaire e
Montesquieu, neles falava a toda a gente, a ponto de, num grupo de
amigos, declarar «que não fizessem caso da alma enquanto eram
rapazes», pois «o pecado do sexto preceito do Decálogo não era pecado».
Foi assim que, confessa na Inquisição, «pela lição dos ditos livros que
já se disse e de outros mais que tratavam das mesmas impiedades se
preverteu de forma que chegou a duvidar da verdade da lei evangélica…»
Efectivamente, dominava-o a inquietação mental, desejando «nesta
ansiedade que a religião católica fosse falsa». Em 1776, além de ler os
livros referidos, discutiu o seu contéudo com «os hereges Vilar, criado
do chefe do seu regimento, que pela lingua indica ser natural de França
e pela profissão libertino, com Ricardo Muller, capitão de bombeiros»,
inglês protestante, com outros oficiais estrangeiros, entre os quais o
suíço calvinista, Luís Olav. O comandante do regimento a que se refere
era o brigadeiro Ferrier, e este como os demais, «não foram os seus
mestres, mas sómente os adicionadores da sua prevaricação, persuadindo-o de que a religião católica era cheia de ridicularias», confessa.
Como se verifica, José Barreto mostra-se admirador entusiasta
dos «filósofos», não perdendo ocasião de transmitir conhecimentos aos
seus convivas. Seu irmão, Manuel Pereira Barreto, também cadete
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do regimento de artilharia do Porto, acusa-o de, com o cabo Manuel
do Espírito Santo Limpo, ter tentado levá-lo a abandonar a fé católica,
seus costumes e preceitos, emprestando-lhe livros proibidos que lhe
provocaram alguma confusão no espírito. Efectivamente, José Barreto
e Espírito Santo eram, no dizer de Pereira Barreto, «muito dados, à
lição dos livros franceses e entre estes os de Monsieur Voltaire e alguns
mais proibidos de que lhe não lembra o nome» e lhe «gabaram muito os
ditos livros e o convidaram a que os lesse também …». Das obras mencionadas por Pereira Barreto consta «um tomo de Voltaire àcerca da
filosofia ignorante e outro com cartas ao rei da Prússia», Frederico II, «e
uma Oração mental, cujo objecto principal consiste em que se não deve
temer a morte, nem um Deus que nos criou nos haja de condenar …».
Seu irmão recomendou-lhe que a decorasse. Barreto, com Espírito
Santo e João Manuel Abreu procuraram tirar-lhe as dúvidas «e fazer-lhe crer, que a doutrina que se continha nas ditas proposiçoes era
verdadeira».
Sob o império da admiração por Voltaire, para José Barreto a
certeza personificada, caíra em erro «por entender que Voltaire, como
homem muito sábio, literato sublime e elegante, teria averiguado a verdade de tudo quanto escreveu …». O cadete também atacou a Inquisição e muito sob a influência de Voltaire, dos «filósofos» e dos oficiais
protestantes, expraia a sua irreligiosidade e heterodoxia a outros
campos, que agora não explicitamos.
Autor conhecido do mesmo José Barreto foi Rousseau, através do
Emílio. Confessou « … que também lera um tomo de Rousseau que trata
da educação de um menino, mas não sabia que ele fosse proibido, nem
também percebera da sua leitura que contivesse coisa alguma oposta aos
dogmas da relgião cristã».
A vida cultural corria intensa na praça-forte. De acordo, com tal
ritmo levaram os oficiais à cena a tragédia Alzira, de Voltaire, em
honra de uma alta patente, José Correia de Melo e sua esposa, representação que repetiram por ocasião de uma visita do general conde de
Bobadela. Quer dizer, encenava-se uma obra permitida do filósofo, do
mesmo passo que, há muito, uma activa e renovada minoria de pensamento debatia algumas problemáticas avançadas, bem arredades da
ortodoxia.
A propósito, refira-se que a livraria Roland editou, pelos fins do
século XVIII, a «Colecção de Teatro Estrangeiro», que insere: O Avaro,
de Molière; O Jogador, de Regnard; O Pai de Família, de Diderot e a
Alzira, Voltaire. As traduções deste eram frequentes. A História de
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Carlos XII apareceu em 1739, «As Sátiras», em 1781, a Zaira, em 1785,
Maomé e Alzira. 1785, a Henriade, em 1789 e Brutus. em 1790 17.
Voltando, de novo arrimado a René Chartier, no campo das heterodoxias, dos livros e ideias proibidas, verifica-se, pela explicação
feita, que uma vez adquirido o hábito da crítica nenhum domínio do
pensamento e da acção, a começar pelos mistérios da religião, fica
imune do livre exame. Daí a importância da frase de Kant.
Na verdade, embora haja um laço entre a difusão massiva de
uma literatura e de uma filosofia panfletária, agressivamente desrespeitadora, como é a voltairiana, e as grandes transformações revolucionárias do século, tal ligação não se revela nem directa nem
obrigatória, pois de ler a crer vai uma grande distância.
Sem embargo, os livros tiveram importância, pois as obras filosóficas transformaram a maneira de ler. Perde-se a leitura patriarcal de
certo e venerado livro. Passa-se à leitura individual, íntima, objecto de
reflexão e de exame. Neste exercício diminui, ou desaparece, a hegemonia das obras religiosas, mas não a crítica às respectivas temáticas.
A ligação com o texto pode ser desrespeitosa. Pode incidir sobre textos
proibidos, o que obriga a uma opção, isto é, ao uso da razão para
rejeitar ou para aprovar.
Quer dizer, o mais importante nos livros filosóficos, e designadamente em Voltaire, não é apenas o seu conteúdo imediatamente
perceptível, porventura subversivo, mas o tipo de leitura inédita que
postulam, mesmo se não põem em causa a monarquia. Daí a importância de Voltaire em Portugal, como alhures. Com efeito, dos processos acima descritos resulta, paralelamente, a dessacralização para a
qual os próprios soberanos contribuem, nomeadamente, ao cercearem as prerrogativas eclesiásticas. Ao mesmo tempo, desenvolve-se
uma atitude crítica livre das dependências e de obediências que estão
na base dos princípios e das simbólicas antigas da religião e da
monarquia 18.
Neste sentido, falar de Voltaire, dos seus leitores portugueses, e
das suas preferências, através de alguns exemplos, ajuda-nos a compreender as práticas e o pensamento do século XVIII em matéria de
cultura, de socialidade e de politica.

17

BRUNOT, F., Histoire de la Langue Française, Tomo VIII, 1ère Partie, Paris, 1934,

p. 33-34.
18

CHARTIER, ob. cit.
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APÊNDICE

Confição, que de seus erros faz no Recto Tribunal do S. Officio
Jeronymo Lobo filho de Domingos Francisco Lobo, natural
dos Vidaes, termo de Obidos, e Estudante no 5º anno de
Canones na Universidade de Coimbra 1.
Querendo fazer patente com hum animo sincero, e espirito de verdadeiro
Catholicismo na prezença deste Recto, e piedoso Tribunal toda a minha
irreligião e Libertinage, principiarey com mostrála desde a sua origem; direi
os seus progressos; e depois referirey quantos erros me posso lembrar ter
proferido e praticado; não ommitindo as circunstancias da intenção, com
que o fiz; das pessoas com quem os committi, ou perante quem os pepetrey;
e do animo destas mesmas, quando se pode conhecer pelos factos e pelas
expreçoens.
§.1. Lançarão-se pois os primeiros fundamentos da minha irreligião
pelos annos de 1771 ou 1772 em huma conversa, que tive no citio da Junqueira
junto da cidade de Lixboa em caza do Ex.mo Gonçalo Xavier com Manoel
Rodriguez, que agora é professor de Rethorica na Cidade da Guarda, o qual me
referio, que Voltaire dizia, que a confição auricular fora invenção de hum
Papa, e que Deos não condemnava alguem ao inferno; mas creio que elle
só referio isto como ditos de Voltaire. He certo porem, que estes ditos fizerão
impressão em mim, e que os referi algumas vezes a José Baptista de Souza
da Cidade de Lisboa, meu Condiscipulo então na Filosophia em o Convento
da 3ª Ordem da Penitencia da mesma Cidade de Lisboa; mas não como asserçoens minhas, e sim de Voltaire; se bem que ja por isto mesmo eu applaudia
a este impio; mas inda então não estava escravo destes erros, se bem que a
minha vontade era abraçar, o que eu via repugnar-me ao entendimento.
§.2. Assim vivi athé ao anno de 1776 em o qual indo no mez de Julho a
Velença do Minho, passeando hum dia ja quasi noute com Jozé Maria Teixeira
da mesma Vila pelas muralhas desta Praça, elle me disse que não ha verdadeira
Religião alguma, e entre as provas, que me deu me lembro forão, o dizer, que
Moyses, e Jesus-Christo havião sido huns impostores, e que Maria Santissima

1 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Coimbra, Processo
n.º 8.088.
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não havia concebido por obra do Espirito Santo; mas sim de hum alferes,
chamado Rafael; no que estou certo perguntei eu de onde se sabia isso
pois nenhum Scriptor tal havia dito. Creio, que me respondeu que tudo se
descobria, ou outra cousa deste genero.
§.3. Não me lembro, se dice então mais alguma cousa; mas era natural
que sim, e só sey, que dice eu, que estava ja persuadido do que elle me dizia,
querendo atribuir-me a gloria de dever a mim mais do que a elle estes impios
conhecimentos; radicando-se desde aquelle dia em o meu coração o mais
impio Libertinismo; para o que tambem não forão infrutiferas outras algumas
conversas, que prezenciei em caza de Manoel do Espirito Santo Soldado da
Artilharia na mesma Praça, das quaes só me lembro assistirem o mesmo Jozé
Maria Teixeira e Manoel Espirito Santo, tambem Jozé Barreto cadete de
Artilharia de Valença e Jozé Manoel de Abreu soldado de Infantaria, que ao
depois me parece passou para a Artilharia; e huma vez estando de conversando sobre materias de Religião hum destes mandou calar aos outros porque
passava hum familiar do S.to Officio que era do mesmo Regimento de
Artilharia, e em outra occasião perguntando tambem hum (sem que a sua
pergunta se dirigisse em particular a alguem) quem era o Papa? Respondeu
Jozé Maria estas ou outras identicas palavras – O maior ladrão que há. – Não
me lembro de mais que então se dixe; mas estou seguro que nestas conversas
se pretendia destruir toda a religião não estou porem lembrado que excepto a
Jozé Maria dicesse a outrem alguma proposição contraria a Santa Fé, o que
contudo podia talvez fazer, pois me conheço que estava inteiramente persuadido de todas as impiedades, que tendião a destruir a verdade da Religgião.
§.4. Vaidoso em estes conhecimentos passei de Valença a Lisboa no
Julho do mesmo anno de 76, e nestas ferias me lembro de ter dito ao Bacharel
João da Costa e Souza da cidade de Lisboa, assistente então, e cuido que
ainda agora em caza do M.r Perim para cima de Arroios, alguns destes erros
na Igreja de S. Estevão de Alfama; e só me lembro positivamente que lhe dice,
que a nossa alma não parecia imortal, nem ainda espiritual, a que elle me
respondeu, que os argumentos que lhe punha para o provar (que não me
lembro) estavão ja há muito refutados. Estes argumentos talvez serião so
que usa o Philosopho de Sans Souci (me parece assim intitulado o livro) em
huma carta, na qual se pertendia provar, que a alma não sobrevivia ao corpo;
pela dependencia que deste tem; carta que huma tarde havia lido em Valença
em caza de Jozé Maria Teixeira.
§.5. Não sey que mais tornasse a falar outra vez em semelhantes absurdos nestas ferias, senão huma vez em caza de Francisco Martins como ao
depois direy no §.16, e chegado finalmente o tempo lectivo tornando em
Coimbra a juntar-me com o dito Jozé Maria, entrey largamente a conferenciar
com elle em todos estes absurdos, que depois referirey; querendo eu e mais
elle algumas vezes encher de nossos erros a Jozé Ignacio da Silveira Cordeiro
da cidade de Evora agora do 1º anno do curso Juridico, e a Jozé Julio
Henriques Gordilho Cabral da Villa de Setubal do 5º anno de Leys, falando
de proposito diante delles, de tudo o que ocorria tendente a destruir a nossa
Religião e Crença, e como forão muitos e muitos multiplicados e repetidos
estes actos, eu me não lembro, e não em rarissimos casos dos erros que
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diante delles disse, quando certamente ou serião todos ou a mayor parte dos
que logo referirey.
§.6. Passey a Lisboa acabado o anno lectivo no Mayo de 1777, e ja depois
de passados alguns tempos estando conversando em huma tarde com o ja
dito Bacharel em Canones João da Costa e Souza da cidade de Lisboa no
Rocio junto ao convento de S. Domingos de Lisboa perguntando me elle:
o que pensava eu de Religião? Respondi: Não sei o que hei-de pensar; ao que
me tornou, creyo que por estas mesmas palavras – tudo me parecem petas.
E desta tarde em diante parece-me que não houve conversa, em que não
dissecemos, quantos dilirios haviamos ouvido; e eu na certeza de ter mais
hum partidario, logo escrevi a Jozé Maria dando-lhe esta noticia, a qual
depois lhe confirmei chegando em Outubro a esta Cidade na qual continuamos
a viver nos mesmos erros, e na mesma impiedade athé ao dia, em que este
Tribunal chamou a si este mesmo Jozé Maria. Hé tanta a cegueira de huma
alma enlodada no vicio, e cercada dos seus mesmos erros, que nem inda
então raiou para mim a claridade da razão: passou-se hum e outro mez
athé, que finalmente depois de ter determinado retirar-me de Coimbra e deste
Reino, em o Domingo de Ramos entrando dentro de mim mesmo eu reconheci
quanto havia sido rebelde a Igreja, e que ella como May piedosa ainda me
queria receber se a ella chegasse penitente, eu o determiney fazer, e em signal
do meu arrependimento, eu vou areferir quanto me hé possivel lembrar-me
dos meus abominaveis erros, erros talvez inauditos aquelles mesmos que
diante de si tem visto tantos monstros de abominação. São elles
§.7. Que não havia Deos: este erro o ouvi algumas vezes proferir ao
dito José Maria Teixeira, e João da Costa e Souza como disto intimamente
persuadidos. Eu nunca o estive; mas algumas vezes o dice repetindo este
verso – Le craimte a fait les Dieux, le audace a fait les Roix — verso que
havia visto combatido por impio em o Traité sur le opinion — e isto na
presença do dito Jozé Maria e João da Costa e Souza, e me parece que tambem
o fiz diante de mays alguem.
§.8. Que o dogma da Trindade era ficção humana: hé erro de Jozé Maria
Teixeira, de João da Costa e Souza, e eu tambem me persuadi de elle; mas
não me lembro have-lo dito a alguem. Disto me accuso, e com a maior dor da
minha alma de hum facto, que toda a minha vida me horrorizará. Em huma
noute convidando-me o sobredito Jozé Ignácio da Silveira Cordeiro, a que
escrevesse eu huma carta de descomposição (não me lembro a quem) nella
gravey hum triangulo equilatro em aluzão á Santissima Trindade, e no meyo
deste triangulo pintey aquella parte do corpo, que a natureza só concedeu
ao nosso sexo, escrevendo por baixo esta ou outra semelhante letra: Hé a
Trindade — e assim a mandamos.
§9. Que os atributos de Deos, justiça e clemencia repugnavão entre si.
Li este erro em o Systema da Natureza em francez por M.r Mirabeau, que mo
mostrou o dito Bacharel, João da Costa e Souza, erro que comuniquei a
Jozé Maria Teixeira, e repeti a Jozé Joaquim Barbosa de Andrade natural de
Gondarem termo da Villa Nova de Cerveira, estudante do 4º anno de Leys, e
quer-me parecer que o dice a mais alguem.
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§.10. Que não havia anjos, nem demonios: Só me lembro ter dito isto
com os mesmos Jozé Maria e João da Costa e Souza.
§.11. Que a creação do mundo tal como Moyses a refere parece fabula
e invenção do entendimento humano: Parece-me ter dito isto a Jozé Maria
Teixeira e a João Costa.
§.12. Que o mundo como materia parecia não podia ser criado por
Deos; pois era spirito: ouvi este erro ao dito João da Costa e Souza tirado
do ja citado Mirabeau, e o dice a Jozé Maria, que o abraçou, e tambem a
João de Souza natural de Lisboa Ajudante da Caza do Risco da Ribeira das
Naus, que se me mostrou gostozo destas impiedades; e do mesmo modo
D. Antonio de Menezes, aquelle em o dia, cuido, que 26 de Outubro de 1777
em huma tarde, que o visitey por estar sangrado; este em huma noite deste
anno de 78, em geral depois de ter fallado da prizão de José Maria, e me ter
dito que João da Costa e Souza ficara della sentido e dice mais, que elle
chegava a duvidar da existencia de Deos. Tambem entre outras cousas, que
me não lembra, me dice, que não sabia, como o Spirito podia dar movimento
a materia; para o fim da Creação do Universo; mas não sei a intenção com
que o dice.
§.13. Que o homem, mundo e animaes parecião obra do acaso: Dice
com Jozé Maria Teixeira, João da Costa e Souza e me lembro tambem de ter
dito ao mesmo Jozé Maria, e ao Sobredito Jozé Joaquim Barbosa de Andrade,
que os animaes não tinham sido creados para servir o homem, nem este para
ser o Senhor do universo fazendo o argumento que o dito João da Costa me
havia mostrado no Systema da Natureza: que hé: não ser nada o homem
em comparação dos demais animaes, e os animaes em comparação deste
mundo, e o mundo em comparação de todo o Universo. E me lembro ouvir
dizer ao mesmo Jozé Maria, e a João Manoel de Abreu Soldado como dice,
em Valença, e de tambem em muitas occasioens, que o homem pecava em
matar qualquer animal.
§.14. Que o homem só tinha demais que os outros animaes huma
pouca de sagacidade; e que talvez houvesse na natureza huma gradação desde
o homem athé aos brutos: a 1ª parte deste proposição tenho dito a Jozé Maria,
e a João da Costa, e li tambem como ja referi no §.4. e a tenho ouvido dizer
repetidas vezes aos mesmos: a 2ª parte li em as Instituiçõens Politicas do Barão
de Bielefelt, pareceme que falando dos povos da Laponia na sua 3ª parte; e a
dice sem duvida alguma aos mesmos acima referidos e a Jozé Julio Henriques,
e tambem me parece que ao dito Jozé Ignacio da Silveira e Jozé Joaquim
Barbosa de Andrade; e não sey se huma tarde a Joaquim Vicente de Valença
do V anno Juridico.
§.15. O fundamento deste esrro era a presciencia de Deos. Neste modo
Deos preveo ab eterno, que o homem hade sempre obrar como Deos preveo, e
soube; logo obra necessariamente mais assim que não doutro modo, a esta
necessidade assim pertendida dava o nome de fado.
Que o obrar mal não era culpavel ao homem; pois não tinha liberdade
de obrar: este erro li em huma Carta das Persanas do barão de Montesquieu,
o qual livro era de Jozé Julio Henriques; e com este erro argumentey algumas
vezes ao mesmo Jozé Julio, a Jozé Ignacio, a Jozé Maria, e tambem huma tarde
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a Francisco Mathias Barbosa da Provincia do Minho, o qual e Jozé Antonio de
Souza tambem da mesma provincia, este do 5º anno de Canones, aquelle de
Leys, me convenceraõ deste erro, o que ja em outro tempo havia Jozé Maria
Henriques, que nesta tarde estava junto.
§.16. Que Deos a ninguem condemnava ao inferno, nem o havia por isso
mesmo: ouvi pela 1ª vez, como ja dice, este erro a Manoel Rodriguez professor
na Guarda, e depois por muitas vezes a Jozé Maria Teixeira e ao dito Bacharel
João da Costa, e tambem o ouvi a João de Souza, que ja referi, Ajudante da
Caza do Risco da Ribeira das Naos, e persuadime desta impiedade inteiramente; desde que o ouvi em Valença, e o tenho proferido em frente destes
mesmos, e me parece, que diante de Jozé Julio, Jozé Ignacio. Estou certo que
o dice não como dito meu; mas de Voltaire na prezença de Jozé Baptista
de Souza da cidade de Lisboa, e de Francisco Martins Alfaiate na mesma
cidade morador ao Val de S. Antonio estando este na sua logea com os seus
Officiaes, isto quado vim de Valença nas ferias de 76, e sabendo eu depois
pelo dito Jozé Maria, que elle se escandalizaria de me ouvir, e dissera, que
temia verm-e ir ao S. Officio, eu no dia seguinte torney a sua caza declarando,
que quanto havia referido não era cousa minha; mas dito de hum Francez;
ao que me respondeu, que ainda assim mesmo faria mal em o dizer. Dei manifesta prova deste erro tambem o anno passado escrevendo prezente Jozé
Ignacio, e naõ sey se tambem Jozé Maria a hum Fulano de Moura que na
Cidade de Evora conhecia o mesmo Jozé Ignacio, na qual escrevi: que não
havia inferno, e acrescentava tambem, que se não gloriasse de ser Familiar do
S. Officio, que era o mesmo , que ser carniceiro, e que se regalasse dizia eu
com o Seu Pedro — alludindo aqui a S. Pedro Martir, e não me lembro de nella
escrever mais impiedades, embaixo puz o nome de Voltaire; para cuja carta
concorreu o dito Jozé Ignacio; e antes que se deitasse no Correio mostrey ao
Jozé Julio Henriques na Universidade à porta da Aula de Geometria, que me
dice a não mandasse, cujo conselho não segui, como havia feito de outra vez
no Correio parece-me, que antecedente queimando outra que para o mesmo
sugeito tinha feito mais o dito Jozé Ignacio, creyo, que dizendo o mesmo; pois
só me lembro della, pella circunstancia de a queimar por concelho do dito Jozé
Julio Henriques; em cujas cartas ambas eu obrey em desprezo da Religião, o
que não sey asseverar do dito Jozé Ignacio. E lembro-me tambem em que
vendo huma tarde em os Claustros de S. Cruz hum quadro em que estavam
pintados os tormentos do Inferno estando eu, Jozé Maria e Jozé Julio me puz
a rir de ver o dito painel; mas naõ me lembro de que dicesse alguma cousa.
§.17. Que não havia Purgatorio: ouvi este erro a Jozé Maria pela 1ª vez,
e depois o li no Barão de Bielefelt nas suas Instituiçõens Politicas e tambem
em hum expositor; e repeti muitas vezes diante de Jozé Ignacio da Sylveira,
e de Jozé Julio Henriques e João da Costa e Souza as mesmas Palavras de
Bielefelt, que o Purgatório era huma caza quente; e invenção (acrescentava
com Jozé Maria) dos clerigos y o mesmo diziamos dos Suffragios pelas
Almas. Em consequencia dessa persuazão estando huma tarde na fonte do
Castanheiro com Jozé Maria Teixeira e vendo nos sobre a mesma fonte
pendurado hum painel das almas hum de nos pegou nelle e o metteu debaixo
da pia, dizendo que era para modificar o ardor das chamas; mas estou certo,
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que dali o tirou Jozé Maria, e o tornou a pendurar, e em outra occazião indo
eu a entrar para Caza com o dito Jozé Maria e Ricardo Jozé de Carvalho da
Villa de Setubal e vendo defronte da porta hum painel das almas, dice maliciosamente; Arranquemos aquelle painel. Mas não sey porque motivo o não
fizemos; mas dahi a dias o fez o dito Ricardo Jozé de Carvalho, (certamente
o não fez de mao animo) e vendo Jozé Julio passados alguns dias que parecia
mal andar por ali, segundo imagino, o quebrou em dous pedaços, e atirou
com hum para huns quintaes, e eu fiz o mesmo ao outro pedaço, ao que
dice Jozé Maria, que estava prezente, para o mesmo Jozé Julio, que não era
aquella acção de homem de Juizo.
§.18. Que a religião revelada era invenção dos homens, e que Jesus-Christo, e Moyses não havião sido mais que huns sabios Legisladores: Dice
isto e mais Jozé Maria e João da Costa e Souza, persuado-me que Jozé Julio,
e Jozé Ignacio da Sylveira alguma vez mo ouvirão: certo estou que a Antonio
Jozé de Souza do 5º anno de Canones dice huma vez decendo pela Rua das
Covas, que a Seyta de Mahomet era boa pela simplicidade dos dogmas; o que
não sey onde havia lido.
§.19. Que ao homem sabido bastava a Religião Natural. Quis defender
este erro na presença de Jozé Julio contra o dito Antonio Jozé de Souza da
Silva que delle me convenceu. Este tambem hé erro de Jozé Maria, e João
da Costa e Souza.
§.20. Que era impossivel que dentre tantos povos escolhesse somente
Deos ao Judaico: Não me lembro que o dice ou ouvisse a mais alguem, que a
Jozé Maria e ao Bacharel João da Costa.
§.21. Que o novo e antigo Testamento era obra dos homens: igualmente
o comuiquei com o assima referidos Jozé Maria, João da Costa, e pareceme
com Jozé Julio e Jozé Ignacio da Sylveira.
§.22. Que a columna de fogo que precedia ao Povo de Israel não era
couza milagrosa; mas hum andor de fogo, segundo o costume dos povos
orientaes: Ouvi este erro a Jozé Maria a 1ª vez em huma tarde, que passava
comigo e Jozé Julio Henriques Gordillo junto a ponte das Agoas de Maio;
cuja proposição elle dice tinha visto, e outras muitas em Valença em hum
livro, que me parece chamou Historia sobre a Superstição, cujo livro eu gabei
a João da Costa estas ferias passadas de 1777 na cidade de Lisboa… cuido que
então lhe referiria esta mesma propozição.
§.23. Que o diluvio e passagem do mar vermelho pelos Israelitas milagrosamente erão comentos de Moyses, e que sem milagre algum se podia
atravesar o Mar Vermelho no tempo da baixa-mar, e tambem que era fabulosa
a propagação dos mesmos no tempo da escravidão do Egypto. Tem sido proposiçõens muias vezes repetidas por mim, por Jozé Maria, e por João da Costa e
Souza, que tambem assentavamos.
§.24. Que os milagres de Jesus-Christo, e dos Bemaventurados são
mentirosos: mas ainda que muitas vezes proferi esta proposição como certa,
não me deixava fazer peso que sempre a sua authenticidade comprovada por
tantos e tão irrefragaveis e decisivos monumentos, em todos os temps, e
por homens de diversas Religiõens. Accuso-me tambem de dizer a Jozé Julio
Henriques, que cria não haver milagres; pois a Deos não podia sobrevir causa,
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que lhe fizesse perturbar a ordem estabelecida no Universo. E tambem dice
huma tarde a Jozé Joaquim Cordeiro Mação da Villa de Setubal Estudante
do 1º anno de Medicina que não havia para mim outros milagres mais, do
que aquelles, que a Igreja me mandava crer; mas o meu animo então era negar
todos pelo sobredito fundamento. Tambem dice huma tarde a João da Costa,
que era fabuloso o modo, com que Juliano Apostata vira desvanecido o
projecto de querer redeeficar Jerusalem por rebentarem turbilhoens de
chamas dos seus principiados fundamentos; e que quem desacreditava a este
Imperador, era o odio com que os S.S.P.P. havião escripto sua vida.
§.25. Que não era conforme com a razão de Deos mandar seu filho ao
mundo para a salvação dos homens. Não me lembro ter dito esta proposição
senão a Antonio Jozé de Souza do 5º anno de Canones.
§.26. Que a Virgem Maria não havia concebido por obra do Spirito
Santo: este erro com as circunstamcias ja referidas no §.2. nunca o referi a
ninguem, excepto a João da Costa e Souza, o que nem ainda digo de certo.
§.27. Que os principios do Christianismo erão como os das mais Religioens: este erro me parece haver dito a João da Costa, a Jozé Maria Teixeira,
e tambem me parece que a Antonio Jozé de Souza.
§.28. Que o Apocalipse de S. João parecia ser obra de hum Philosopho
que formava quimeras; e que o fim do mundo por hum incendio universal
era pensamento de Heraclito, e outros Philosophos da Antiga Grecia. Não ouvi
este erro a alguem; mas dice-o a João da Costa e Souza, e Jozé Maria.
§.29. Que as palavras de S. Paulo: melius est nubere, qua muri —, davão
liberdade a toda a fornicação. Nunca proferi isto; porque estive persuadido,
mas por falar; e isto havia lido em hum pequeno livro intitulado — Historia de
D. Bugre — em Francez impresso em Londres. As pessoas diante de quem o
proferi forão Jozé Maria Teixeira, Jozé Julio Henriques, Jozé Ignacio, Jozé
Joaquim Barbosa; e talvez serão mais.
§.30. Que os Imperadores Pagaons havião feito bem em perseguir a
Igreja. Não me lembro de ter diro isto diante de pessoa certa.
§.31. Que o baptismo não servia ao homem pois lhe não tirava a
inclinação para o mal; dice este absurdo a Jozé Maria Teixeira, a João da
Costa e Souza, e Antonio Jozé de Souza, que me dice, que era… a minha proposição.
§.32. Que o Sacramento da Penitencia era invenção de hum Papa; ouvi
este erro a primeira vez ao dito Manoel Rodriguez Professor na Guarda do
modo referido no §.1., e depois o tenho ouvido a Jozé Maria, e dito a João da
Costa e Souza. Persuadido deste erro eu fiz huma confissão nula nos ultimos
de Setembro de 1777 em Lisboa na Igreja de S. Estevão, e o mesmo este anno
por desobriga na Igreja de S. João do Bispo; passando em huma e outra vez
ao sacrilegio attentado de receber o Santissimo Sacramento, não sem
pequenos remorsos da minha consciencia, o que tambem experimentey o
anno passado de 77 chegando a Meza da Comunhão sem me haver confessado
para o fim de comprir assim ao preceito da Igreja; não com temor em todas
estas occasioens da mesma Igreja; mas para o fim de não ser declarado
excomungado; por cujo fim tambem Jozé Maria, como elle me dice, cometteo
hum outro sacrilegio de Confição e Comunhão em a Quaresma do anno
passado, perpetrado tudo na consideração de …
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§.33. Que nas Sagradas formulas não está o Corpo de Jesus-Christo:
erro este, que eu, Jozé Maria, e João da Costa e Souza com effeito seguiamos.
§.34. Que as indulgencias de nada servião ao homem que estava em
graça; Dice este erro na presença de Antonio Jozé de Souza, de Jozé Julio, e
não sey se diante de mais alguem. Tambem o ouvi dizer a Jozé Julio Henriques. Em consequencia deste erro veyo o de dizer eu (e tambem o dizia
Jozé Maria) que as bulas não servião mais que para tirar dinheiro, e do mesmo
modo o escripto que com ellas se dava; e na Loge de Jozé Manoel Livreiro,
que era desta Cidade estando prezentes o mesmo Livreiro, hum Opositor em
Leys, cujo nome ignoro, Jozé Joaquim Barbosa de Andrade, Jozé Julio
Henriques, e Antonio José de Souza ja todos referidos, dice eu, que estava
vendo que daqui mais algum tempo vinha… scripto para outro vintem. Nao
sey o espirito, em que me entenderão esta proposiçao, eu disia na persuasão
que estava de ser afim de tirar dinheirio. Isto parece-me ter sucedido no
principio da Quaresma deste anno de 78.
§.35. Que o celibato não era estado mais perfeito que o do matrimonio.
Lembro-me ter dito esta propozição na presença de Jozé Julio, não sey em que
tempo, mas estou certo, que o mesmo Jozé Julio me dice, que era propozição
reprovada pelo Concílio de Trento, e eu me desdice.
§.36. Que não era pecado o comer carne nos dias que a Igreja o prohibe.
Eu, e Jozé Maria demos muitas provas da persuasão deste erro, comendo
algumas vezes carne em alguns dias da Quaresma do anno passado de 1777
e outros fora da mesma Quaresma, e especificamente me lembro de fazer
em o sabado ultimo antes da Quaresma mandando cozer e comendo huns
paios, que por graça de entrudo haviamos tirado a Jozé Ignacio, e forão
prezentes e tambem comerão desta vez Jozé Julio Henriques, e Jozé Correia
de Azevedo natural de Tentugal do 5º anno de Leys, mas estes 2 tanto o não
fizerão com animo de desprezar a Religião, que logo confeçarão, que havião
pecado.
§.37. Que as excomunhoens se não podiam temer tanto como a morte:
e ainda que acrescentey, como o ouvi dizer, a Antonio Jozé de Souza, porque a
morte não tinha remedio, sim a excomunhão; eu contudo o referi em
desprezo das mesmas penas da Igreja; cujo desprezo eu sey que tinha Jozé
Maria, e o dito João da Costa. E por effeito deste mesmo desprezo eu tenho
deixado de vir denunciar aos mesmos Jozé Maria e João da Costa e Souza, a
Jozé Ignacio da Sylveira Cordeiro do que referi no §.8 e 16., a Jozé Julio
Henriques do que referi no §.34., o que agora faço por esta mesma minha
conficção, e de todos os mais que nella são referidos em alguma cousa
peccarão contra este Tribunal, tanto no que tenho dito mo §.12 de D. Jozé de
Menezes digo D. Jozé Antonio de Menezes e no §.12 e 16 de João de Souza
Ajudante da Caza do Risco na mesma cidade de Lisboa, ou doutro qualquer.
§.38. Que muitos ritos da Igreja erão supersticiosos como as Luzes
nos Templos, o uso da agoa benta, o das vestes sagradas, e a veneração das
Imagens. Estes erros erão comuns entre mim, Jozé Maria, e tambem João
da Costa. São provas disto muitos factos. 1º. Estando em Valença nas ditas
ferias de 76, e dizendo-me huma noute Jozé Maria Teixeira, que seu Pay, e
outros, que chamámos: fanaticos, estavão na Oração em huma capella, que há
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logo a entrada da nesna Villa, eu lhe aconcelhey, que comprassemos tinta de
escrever e a deitassemos na pia da agoa benta para com ella se enxovalharem,
o que Jozé Maria não quiz fazer temendo, que se descobrisse. 2º. Escarnecendo
impiamente das sagradas vestes e paramentos com que se celebra o Santo
Sacrificio dizendo (falava das escolas) a Jozé Maria o que significarião
aquellas tiras, e outras couzas deste genero: o que eu tinha ouvido a hum
João Pereira que agora se olha nas Ilhas, o qual me dice estas couzas, como
de João Xavier de Matos da Cidade de Lisboa. 3º. Dizendo a Antonio Jozé de
Souza que era bem feito ir tirar as varias formas de sera que tinha na parede
a Senhora que estava na Rua das Figueirinhas, e ainda está, mas não lhe
declarey o animo com que isto dizia, encobrindo a minha maldade em dizer
com os Portugueses tudo julgão milagres. Estou também certo, que em outras
muitas occasioens zombei da multiplicidade dos painéis de milagres, que se
vem nos templos: mas não me lembro de dizer diante de quem; como tambem
não me lembro de dizer digo não me lembro a quem dice, que era fanatismo o
rezar por contas, e dizia muitas outras couzas, mas não me lembro dellas. Emquanto a pouca veneração das Imagens, eu não e lembro de mais do que de ter
procurado desacreditar as virtudes de muitos Santos, dixendo a Jozé Maria
que todos havião sido huns hipocritas, e que só havia Santos entre os homens
insensatos. A carta de que fiz menção no §.16. hé prova do meu pouco respeito,
e igualmente o será o § seguinte.
§.39. Que a Inquuisição não hé hum Tribunal recto, e que faz graçar a
ignorancia: Tenho proferido este erro muitas vezes, e diante de muitas
pessoas; as que me lembrão são: Jozé Maria Teixeira, Jozé Julio Henriques,
Jozé Ignacio da Sylveira, Jozé Joaquim Barbosa, Jozé Correa de Azevedo
todos ja referidos, e diante tambem de Bento Afonso Cabral da Villa de
Estremoz, do 5.º anno de Canones. Lembrome tambem de ter ouvido dizer
isto aos mesmos Jozé Maria, e Jozé Julio, e João da Costa e Souza. Igualmente
me lembro de dizer, não sey a quem, que era bem feito largar-lhe fogo quando
estive junto o Tribunal, e vir soltar os que cá estavam prezos: dizendo ser
tirania mandar entregar ao fogo hum hereje pertinaz, parecendo melhor
esperar o tempo da sua conversão, o que estou certo dizer a Jozé Julio
Henriques; e tambem que a pior cousa que o Marques de Pombal havia feito
era não extingir a Inquisição, e falando-se huma vez na loge de João Pedro
Livreiro Francez nesta cidade do restabelecimento da Inquizição de Goa, eu
dice que mais depressa se destruiria esta cidade, o que dice no sentido de que
sendo muitos os reos talvez por essa cauza se perderia o comercio. Estavão
presentes o mesmo Livreiro, Jozé Julio, e outros, dos quaes me lembro era
hum fulano de Moraes Brasileiro, o qual dice, que mais converçoens fazião
as medidas de arroz, que mandavão dar os nossos Reys do que havia de fazer
a Inquisição. E posque tinha ouvido há annos que hum Thomé Barbosa
Brasileiro, o qual se formou no anno de 1776 havia dito, que Voltaire dizia, que
o Glorioso S. Domingos estava no inferno pelo muito, que havia perseguido
aos Albigenses, depois que fui a Valença lembrado disto mesmo, parece me
que repeti este mesmo dito a Jozé Maria e João da Costa e Souza.
§.40. Que as cruzadas tem sido politica dos Papas para afastar os Turcos
da Italia; temendo ver por elles invadidos seus estados. Este conceito o ouvi a
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Jozé Maria, a Jozé Julio Henriques. Não me lembro se a alguem o dice, mas
estou certo que muitas vezes tenho falado com desprezo dos santos pontifices,
e não sey se alguma vez dice que a Igreja não era infalivel.
§.41. Tambem não devo esquecer-me de dizer, que eu tenho algumas
vezes louvado a Voltaire, a Rousseau, ao Rey da Prussia, a Mirabeau e outros
impios da mesma qualidade; mas não me lembro do lugar, tempo, e pessoas
diante de quem o fiz; estou porem certo de que lhe ouvia os mesmos louvores
de Jozé Maria, o qual me lembro (eu não sey se tambem o tenho feito) de
louvar huma vez a Lutero, e dizer estando-o penteando, Manoel Jozé Cabeleireiro, que assiste no Collegio de S. Boaventura, que tomara que houvesse
hum Lutero em Portugal que lhe tirasse o trabalho de ir a Missa.
§.42. Por ouvir Missa me Lembro, de que muitas vezes a não ouvimos
eu, e Jozé Maria no conceito de que não era peccado o deixar de ouvir Missa;
e por causa de encobrir a nossa impiedade sahiamos muitas vezs de caza
fingindo, que hiamos ouvi-la, e me lembro, que em hum Domingo tendo
sahido para este fim encontramos junto do castello a Jozé de Gouveia e seu
Irmão Francisco Cabral naturaes da Vezinhança da Guarda e do 1º anno do
Curso Juridico, que querendo ir a Missa nos os enganamos dizendo que
fossemos a S. Jozé, o que Fizemos para o fim de os deixar sem ella.
§.43. Envenenado meu spirito com estas impiedades, e reputando estes
erros verdades imperteriveis eu procurey estas ferias instruir me nelles mais
ao fundo, e sabendo que João da Costa e Souza tinha em seu poder o dito
Mirabeau; pelo qual como ja dice no §.9. li alguma couza, que foi muito pouco,
e sabendo tambem que no fim desta obra vinha hum resumo della, que o
mesmo João da Costa dice havia de copiar, eu ajustey com elle de me mandar
o mesmo resumo a Coimbra, e a fim de que perdendo-se este, ou alguma
carta se não manifestasse a preocupação de nossas almas ajustamos tambem
em fazer huma nova especie de caracteres os quaes nos somente entendessemos. Fizemos estes caracteres, e nelles escrevi huma carta ao dito João
da Costa, em resposta da qual me secreveo elle dizendo, que queria usar de
novos caracteres, e me mandava outros, dando em razão da mudança o ter
communicado este segredo a Fancisco Jozé de Almeida natural de Lisboa
do V anno segundo creyo de Medecina. Esta carta parece-me, que a vio Jozé
Maria; e por occazião da prizão deste eu a queimei ou ja a havia queimado
como tambem outros papeis, em que tinha os 1.os caracteres; e como eu
repondi a João da Costa era parece-me que em Novembro, que o melhor era
não uzar de nenhus perdendo-se qualquer carta se cuidava logo mal da novidade dos caracteres elle me não respondeu mais, e como ao mesmo tempo me
faltou Carta de Caza eu atribui esta falta, tendo succedido por estes tempos a
prizão de Jozé Maria, a que por este Tibunal se mandassem tirar as cartas
em meu nome por suspeitas que de mim houvesse cujo sentimento comuniquei a Jozé Julio Henriques.
Tenho referido tudo quanto me lembra haver proferido e ouvido proferir
contra Deos e contra a Igreja, confeçando, que eu, Jozé Maria Teixeira, e João
da Costa e Souza temos combatido a Religião Catholica Romana desde os
seus primeiros fundamentos, o mesmo Deos, julgando por apocrifos e mera

SOLDADOS, FIDALGOS E ESTUDANTES VOLTAIRIANOS

211

invenção dos homens os Livros Sagrados do antigo e novo Testamento, tendo
por talvez todos os verdadeiros Dogmas da nossa Religião; e por verdade
somente os extravagantes delirios de huns allucinados impios, e as caprichosas
maximas da minha cega razão, querendo só achar nesta o seguro caminho da
verdade inda quando então mesmo conhecia, que achava nos meus principios
huma total oppozição.
Mas graças a Deos que a para mim raiou a Luz da verdade, e arrependido, e verdadeiramente arrepenido de todos estes erros na verdadeira crença
de todos estes factos em desprezo da Religião; e de todos os mais que obraria
instigado pelo diabolico spirito da irreligião, e da libertinage, de que não hé
possivel se lembre, quem no decurso de quasi dous anos obrou por habito e
sem horror, e sem reparo, tudo quanto lhe lembrou, de tudo isto contrario a
fé, e bons costumes de tudo pesso arrependido o perdão de Deos, e faço sincera
confição neste Recto Tribunal, abjurando com a Santa Madre Igreja tudo,
quanto ella condemna, e anathematiza, certo que o Spirito de Satanaz hé
quem semeou em o meu coração estes impios, sacrilegios, detestaveis erros, e
protestando que somente creyo, quanto a Santa Madre Igreja manda crer, e
quanto ensina como a só columna e fundamento da Eterna Verdade, eu pesso
neste Tribunal a digna penitencia de tantas iniquidades.

Garrett, Fr. Luís de Sousa
e Fr. Gil de Santarém
VIRGÍNIA SOARES PEREIRA
(Universidade do Minho)

Garrett, Fr. Luís de Sousa e Fr. Gil de Santarém. Um liberal e dois
frades. E no entanto Garrett — que os criou e recriou nas suas obras
em número bem razoável 1 —, dizia que não gostava de frades… 2
Que elo de ligação pode então existir entre estes três nomes que os faça
unirem-se num mesmo título?

1 Todos conhecem (e Garrett também) a sedução que o frade em geral (pela aura
poética que romanticamente atinge o «anjo decaído»?) exercia sobre o nosso autor.
Como deixou exarado nas Viagens, com alguma ironia, quando se preparava para apresentar Frei Dinis: «Já me disseram que eu tinha o génio frade, que não podia fazer conto,
drama, romance sem lhe meter o meu fradinho». E, depois de fazer o cômputo dos
frades que entraram em obras suas, conclui: «E aqui tenho eu às costas nada menos de
quinze frades e quarto. Com este Frei Dinis é um convento inteiro.» (Viagens, cap. XIII,
p. 98. Salvo indicação em contrário, todas as citações das Viagens serão feitas com base
na seguinte edição: ALMEIDA GARRETT, Viagens na Minha Terra, Introdução e notas de
Augusto da Costa Dias, Lisboa, Portugália Editora, 1963). Também em artigo do
Chronista (vol. I, 1827, p. 67) escreve: «Depois o estudo dos clássicos é o complemento
do remédio; mas quem se atreverá a receitá-lo? Já por aí me chamarão antiquário e afonsinho; que tanto falo em vidas de santos e crónicas de frades que ninguém pode ler.»
(citado de OFÉLIA PAIVA MONTEIRO, A formação de Garrett, Coimbra, Centro de Estudos
Românicos, 1971, vol. II, p. 196). A ideia reaparece, em termos muito próximos, no
Bosquejo da História da Poesia e Língua Portuguesa, cap. VII.
2 Como Garrett diz nas Viagens, cap. XIII (início, p. 92): «Frades… frades… Eu não
gosto de frades. Como nós os vimos ainda os deste século, como nós os entendemos
hoje, não gosto deles, não os quero para nada, moral e socialmente falando.» Para um
comentário a este texto, veja-se CARLOS REIS, Introdução à leitura das «Viagens na Minha
Terra», Coimbra, Livraria Almedina, 1987, pp. 93-95.
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A resposta a esta questão encontra-se na visita que o narrador das
Viagens na Minha Terra fez às ruínas do mosteiro de S. Domingos
em Santarém e torna-se particularmente patente na sua «viagem» em
pensamento aos recuados tempos em que viveu «o nosso Fausto português», o bruxo que se tornou santo, Frei Gil de Santarém. A associação
entre aquelas três figuras, todavia, não era nova na mente garrettiana.
Na verdade, as peripécias da vida de Frei Gil e o traço notável com que
Fr. Luís de Sousa as retratou tinham já seduzido Garrett nos seus
verdes anos, deixaram reflexos no poema que compôs a Dona Branca
e acabaram por fazê-lo recair, mais tarde — ao tempo das Viagens —,
em mais uma das suas inúmeras, incontroláveis e no entanto frutíferas
divagações discursivas, recheadas de ideias e de projectos… Ora, nessa
divagação ele projectava arquitectar uma possível obra que versasse a
vida acidentada de Fr. Gil, a sua queda no abismo da tentação e a sua
elevação penitente a Deus. Mas estas, a bem dizer, não seriam mais do
que as linhas gerais do seu programa, pois não sabemos como Garrett
desenvolveria, exactamente, esse projecto em torno do santo feiticeiro
de Santarém. Assim sendo, o objectivo do presente estudo consistirá
em tentar saber, através do cruzamento de várias e fragmentadas
achegas colhidas na sua obra, como seria o Fr. Gil de Almeida Garrett
— se acaso tivesse sido escrito —, e simultaneamente entrever e mesmo
enquadrar o seu significado no ideário e itinerário garrettianos.
Almeida Garrett confessou-se, por mais de uma vez, atraído pela
figura do santo de Santarém. Ora, na medida em que a vida histórica
deste frade escalabitano desde cedo se misturou com a lenda 3, não

3 A história da vida de S. Fr. Gil, envolta desde cedo nos mantos da lenda, é um
tanto avara em pormenores para poder ser apresentada com a segurança do rigor histórico. Sabe-se, no entanto, que Gil Rodrigues (este era o seu nome) nasceu nos finais do
século XII (1185 ou 1190) em Vouzela, na região de Lafões, e que frequentou Santa Cruz
de Coimbra, primeiro, e a Universidade de Paris, em seguida, onde alcançou o grau de
doutor em Medicina. Atribuem-se-lhe mesmo algumas obras referentes a matéria
médica. Tornou-se famoso, entregou-se presumivelmente ao prazer e viveu em toda a
plenitude, sem restrições, a vida. Mas o tédio, o fastio de uma vida alcandorada na fama
mas vazia de sentido, fizeram-no meditar na sua condição e, arrependendo-se da existência desregrada que levava, decidiu, à semelhança de outras figuras da época, aderir a
uma nova ordem religiosa, que então firmava os seus primeiros passos: a Ordem de
S. Domingos. Feito o noviciado, talvez em Paris, foi, passados alguns anos, enviado para
Portugal, primeiro para o Convento de S. Domingos de Coimbra e, mais tarde, para o de
Santarém, do qual foi prior. Voltou a Paris, a doutorar-se em Teologia e foi posteriormente eleito Provincial da Ordem na Hispânia. A sua ciência médica, adquirida anos
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cabe sequer perguntar se Garrett se sentiria seduzido pela extraordinária vida do santo ou antes fascinado pela sua história feita lenda,
porque foi sem dúvida essa lenda — conhecida de todos, pelo menos
nos seus traços gerais —, que, como se verá adiante, fascinou Garrett.
De acordo com a lenda, o jovem Gil, natural de Vouzela e oriundo
de nobres famílias, fez os seus primeiros estudos em Santa Cruz de
Coimbra e, desejoso de adquirir uma formação mais sólida em Medicina, decidiu frequentar a Universidade de Paris. Mas o espírito maligno veio ao seu encontro e propôs-lhe uma forma mais fácil de
alcançar saber, poder e glória: bastaria que frequentasse aulas de
magia em Toledo, tendo como mestre o próprio Lúcifer. O jovem
acolheu, entusiasmado, a sugestão e acabou por «vender a alma ao
diabo», ao celebrar com Satanás um pacto assinado com o seu próprio
sangue. Instruído que foi nas artes mágicas, dirigiu-se finalmente a
Paris, onde veio a tornar-se um médico famoso que, graças aos seus
poderes mágicos, alcançava quanto almejava e tinha, por assim dizer,
o mundo a seus pés. Assim decorreram sete anos de ambição e fama.
Um dia, porém, ouviu uma voz que o intimava a mudar de vida. Ainda
resistiu ao chamamento, mas a voz tornou-se mais forte e imperiosa, e
o jovem Gil arrependeu-se da vida que levava. Começou por queimar
os livros da sua perdição e, distribuindo todas as suas riquezas, pôs-se
a caminho de Portugal. Ao que se diz, foi durante esta viagem que
tomou a resolução de ingressar na ordem dominicana, de fundação
recente. A vida de noviço, passada em Palência, e os anos que se lhe
seguiram, já no convento dominicano de Santarém, foram consagrados à oração e à penitência. Mas atormentava-o terrivelmente o
facto de não possuir a cédula que assinara e que continha o pacto com
o diabo. Visões aterradoras de demónios ameaçavam-no com o Inferno
e Fr. Gil, sem forças para reagir a estes tormentos, suplicava ardentemente à Virgem Maria que o aliviasse de tanta dor. E eis que um dia
— ao cabo de sete anos de sofrimento — viu descer, por um orifício
que havia no tecto da igreja, o pergaminho do pacto com a sua letra…
Finalmente livre daquele tormento, redobrou de zelo em oração e
em penitência e sucederam-se as manifestações milagrosas da sua
santidade. Ainda em vida, mas sobretudo depois da sua morte, pois ao
seu saber e ao seu túmulo acorriam muitos necessitados do corpo e

antes, permitiu-lhe dar auxílio aos que dela necessitavam. Da figura histórica pouco
mais se conhece. Como veremos, Garrett não recolheu qualquer destes dados nos passos
em que falou de Fr. Gil.
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da alma, e todos recebiam auxílio do santo. Assim reza a lenda,
mesclada de tal ordem com a história que nem sempre é possível
destrinçá-las 4.
Garrett sabia bem que havia, por assim dizer, dois S. Fr. Gil, o
da história e o da lenda. No entanto, numa época de efervescência
romântica, e «com o Doutor Fausto a trotar na cabeça da gente»
— como emblematicamente a caracterizou nas Viagens 5 —, qual
haveria ele de preferir e escolher: o Fr. Gil da história, que pouco teria
a oferecer-lhe do ponto de vista poético, ou o da lenda, que lhe ministrava a possibilidade de representar a queda de um homem com eventuais rasgos de Fausto e a sua redenção perante a misericórdia de
Deus? Escolheria o Fr. Gil da verdade histórica ou o da verdade
poética? Quem conhece Garrett sabe que a pergunta é pouco mais do
que retórica e que a resposta só poderá ser uma, sobretudo se nos
lembrarmos das palavras famosas que proferiu na Memória ao
Conservatório Real, em 6 de Maio de 1843:
«Eu sacrifico às musas de Homero, não às de Heródoto. (…) Nem o
drama, nem o romance, nem a epopeia são possíveis, se os quiserem
fazer com a Arte de verificar as Datas na mão.» 6

4 Como escreveu Fidelino de Figueiredo, a respeito do santo feiticeiro: «A vida
desta curiosa figura, tal como os agiológios a reproduzem, é um íntimo embrechado de
elementos lendários e elementos históricos, e estes em tão pequena proporção que se
tornam insuficientes para esboçar com verdade a sua completa biografia.» (FIDELINO DE
FIGUEIREDO, «S. Frei Gil», Estudos de Literatura, Primeira Série (1910-1916), Lisboa,
Livraria Clássica Editora, 1917, p. 173; versão actualizada do texto anteriormente publicado em O Instituto 63 (1916) 113-121). Mais recentemente, o dominicano JOÃO DE
OLIVEIRA tentou distinguir entre lenda e história, na obra Frei Gil de Portugal (Médico,
Teólogo e Taumaturgo), Vouzela, Edição da Comissão do Centenário de S. Frei Gil, 1973,
de que foi já feita nova edição. Para dados mais seguros e apoiados em novas provas
documentais, vejam-se os preciosos trabalhos de FR. ANTÓNIO DO ROSÁRIO, O.P., e do
Padre AIRES AUGUSTO NASCIMENTO sobre Fr. Gil, nomeadamente o artigo (que reenvia
para obras importantes sobre a matéria) de AIRES A. NASCIMENTO, « Fr. Gil de Santarém,
o Fausto Português», Colóquio Comemorativo de S. Frei Gil de Santarém, Lisboa,
Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1991, pp. 11-24.
5 Viagens na Minha Terra, cap. III, p. 23.
6 ALMEIDA GARRETT, Obras, Porto, Lello & Irmão, vol. I, p. 1085. Este desvio em
relação à História, em nome da verdade poética, fora preconizado por Friedrich Schiller,
nos seus Textos sobre o belo, o sublime e o trágico, como afirma VASCO GRAÇA MOURA no
artigo «Colóquios tão simples, desfigurações», in Almeida Garrett, vol. 4 (1999) da revista
Camões (Revista de Letras e Culturas Lusófonas), p. 61. Acrescente-se, por outro lado,
que Garrett não tinha, como o seu amigo e émulo Herculano, estofo de historiador.
Apesar de ter sido nomeado Cronista-Mor do Reino, o único contributo deste seu cargo
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Como foi acima sugerido, a atracção exercida por Fr. Gil de Santarém em Garrett deixou as suas marcas em momentos diferentes do
itinerário artístico do autor, a saber, no poema Dona Branca e nas
Viagens na Minha Terra.
Comecemos por ver o que se passa em Dona Branca. Tal como
Garrett dirá mais tarde (nas Viagens), o Fr. Gil deste poema apresenta-se «mal esboçado à pressa». Na verdade, o que nele mais sobressai é o lado mágico, feiticeiro, bruxo, do santo, apostado em afugentar
os demónios que teimam em se alojar na alma dos outros 7. A primeira apresentação e caracterização do frade santareno, que apenas
ocorre já no canto VIII, é esclarecedora e sintomática. O emissário de
D. Afonso III, D. Nuno, vem anunciar que o rei tenciona quebrar o
encanto que envolve a sua filha, D. Branca, e o rei mouro do Algarve,
Aben-Afan, com o auxílio de Fr. Gil. Eis as suas palavras:
(…) com el-rei vem quem sabe
e tudo pode em coisas tais d’encantos,
certo, que nomear tereis ouvido
Fr. Gil de Santarém…

Os presentes ficam um tanto receosos perante tal nome, e
D. Nuno acrescenta:
(…) mas não sabeis quanto mudado
está Frei Gil. Do diabo, a quem vendera
a alma pelo podêr da bruxaria,
o escrito cobrou que lhe fizera
de obrigação, lavrado com seu sangue.

consistiu numa série de lições que se transformaram em peças de oratória endereçadas
a uma plateia arrebatada pelos dotes do orador… Veja-se JOSÉ OSÓRIO DE OLIVEIRA, O
romance de Garrett, Lisboa, Livraria Bertrand, 1952, 2.ª edição, p. 105. De resto, ele
próprio confessava (através de Carlos) que sempre se ria das «ponderações e adivinhações dos historiadores», quando abria um livro de História (Viagens, cap. XLVIII, p. 337).
7 R. A. LAWTON, Almeida Garrett: L’intime contrainte, Paris, Didier, 1966, p. 61, centrando a atenção nos frades da obra garrettiana, opina que há dois tipos de frades:
aqueles que, como S. Fr. Gil, Fr. Hugo ou Fr. Soeiro, no poema Dona Branca, pertencem
à categoria dos que fazem parte do décor, sem qualquer outro valor, ou aqueles que,
como o Fr. Dinis das Viagens, ou o bispo do Porto n’ O Arco de Sant’Ana, ou Manuel de
Sousa no Frei Luís de Sousa, escondem sob a capa de frade ou padre, como em penitência,
o pecado da sua vida passada. O referido estudioso considera que o mesmo Fr. Gil é mais
feiticeiro do que santo e releva da tendência de Garrett para a caricatura.
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E agora o diabo, a quem servira escravo,
como a senhor o serve; e é maravilha
ouvir casos e coisas que se hão feito
por sua intervenção. Peça mais fina
nunca santo a pregou a fino diabo,
do que o padre Frei Fil; fá-lo ir ao côro
rezar c’os frades, ouvir missa inteira,
e confessar-se até.
— Mas quem vê isso?
— Ninguém senão frei Gil: bôa era essa!
Se o vira alguém, forte milagre fôra.8

Esta divertida referência à conversão de Fr. Gil destina-se a justificar o enorme poder do frade sobre as forças demoníacas, bem como
os seus poderes divinatórios 9, além de permitir imaginá-lo a expulsar
diabos com os seus esconjuros e a fazer encantos numa caverna para
erguer da campa um esqueleto, alumiado pela mão morta de um
infante e ordenando à lua que se vele de um negro véu… 10 Como se
vê, trata-se de um desenho da personagem esboçado em tintas ultra-românticas, no qual predominam a feitiçaria negra e até o macabro.
Mas há algo de inconsistente e postiço nesta personagem, como
observou a Prof. Ofélia Paiva Monteiro no comentário que teceu à
forma como Garrett integrou os ingredientes satânicos da figura de
Fr. Gil na trama do poema: «Formado na sagesse cristã e racionalista,
jamais Garrett conseguiu dar-lhes um pouco de verdade poética.»

8 Almeida Garrett, Dona Branca, Porto, Livraria Chardron, de Lello & Irmão,
Editores, canto VIII, estrofes IX e X, pp. 136-137. Em nota a este passo, o próprio
Garrett comenta (ibid., p. 204): «A Igreja reconhece os milagres; e a crença dos fiéis se
deve conformar com esta: mas não se segue daí que não haja neste ponto muita superstição entre o vulgo, e sobretudo naqueles séculos ignorantes. Além de quê, a bem entendida piedade nos deve fazer aguardar a decisão da Igreja antes de prestarmos fé; pois em
verdade muitos falsos milagres teem havido, que para serem tais foi mister que ninguem
os visse; com o que se dá gosto e triunfo a hereges e inimigos de nossa religião.»
9 Consegue saber, com o auxílio do diabo, que D. Afonso III há-de voltar a ver
Branca, a filha raptada pelo príncipe mouro Aben-Afan. O rei deseja ir imediatamente
em busca da filha, mas Fr. Gil adverte-o: de nada valem reis «sem o amparo dos
altares»… De notar aqui uma leve alusão ao episódio que, por vezes, mancha de sombras
a glória de S. Fr. Gil: o apoio que deu às pretensões de D. Afonso III, ao mesmo tempo
que desapoiava o rei legítimo e seu amigo, D. Sancho II. A respeito desta questão, vejase André de Resende, Aegidius Scallabitanus, um diálogo sobre Fr. Gil de Santarém.
Estudo introdutório, edição crítica, tradução e notas de Virgínia Soares Pereira, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da
Ciência e Tecnologia, 2000, pp. 658-661 (nn. 80-89).

r
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A mesma professora de Coimbra, especialista de Garrett, considera
que o poeta desenhou Fr. Gil de forma «insincera» e sob um pretexto
meramente lúdico, pois o clima macabro é fraco e «por vezes tão
alheio é o ponto de vista do Poeta, que ele mesmo se encarrega de
invalidar a seriedade da narrativa» 11. Os versos finais do texto acima
transcrito são disso clara prova. Mas convém não esquecer que Dona
Branca era um poema de factura romântica e, na opinião do próprio
Garrett, o poema romântico reconhecia-se precisamente no facto de
se apresentar comos um misto de traços aparentemente incompatíveis. Como ele dizia: «C’est du sérieux, c’est du sentimental, c’est du
burlesque, c’est du philosophique» 12.
Seja como for, tão ou mais importante do que esta imagem de
Fr. Gil «pintada» no poema Dona Branca, revela-se o conjunto de
observações que Garrett paralelamente teceu sobre essa figura em
carta famosa ao amigo Duarte Lessa, datada do Havre, 19 de Novembro de 1824 (mas concluída apenas em 1 de Janeiro do ano seguinte).
Eis o que aí escreveu, a dado momento:
Lembra-se das nossas conversas de Londres sobre antigualhas
portuguesas e o muito que d’ellas se podia aproveitar quem de nossas
legendas e velhas histórias e tradições fizesse o que tam bem fazem
ingleses e allemães, que é vestil-as dos adórnos poéticos, e saccudir-lhes
a poeira dos séculos com bem assisada escolha e apropriado modo? 13

Nesta mesma carta afirma que foi a leitura de uma dessas «velhas
histórias» — as crónicas de Duarte Nunes de Leão, em particular a de
D. Afonso III —, que o induziu a compor o Dona Branca. Ressalva,
todavia, que tal não o obrigou a seguir pedissequamente o que dizia

10

Veja-se D. Branca, canto IX, estrofes III, IV, XIII, XVIII, XXIII , XXIV.
OFÉLIA PAIVA MONTEIRO, A formação de Garrett, II, p. 260. Uma outra prova desta
asserção pode ver-se no seguinte: na nota D ao canto IX do poema, canto esse no qual se
concentram as proezas mágicas de «o sábio Gil, / d’alta sciência mestre», Garrett,
pronunciando-se a respeito de íncubos e súcubos, considera «pouco decente» a imaginação que deu origem a tais termos e crenças sobre o poder dos demónios.
12 Estas palavras, pertencentes a Esquisse, foram citadas de OFÉLIA P. MONTEIRO,
op. cit., p. 259.
13 Citado de: FRANCISCO GOMES DE AMORIM, Garrett: Memorias biographicas, Tomo
I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, p. 350. Este grande amigo e admirador de Garrett
chama a atenção para a importância da carta a Duarte Lessa e transcreve-a parcialmente. A carta vem reproduzida na íntegra em ALMEIDA GARRETT, Obras, Porto, Lello &
Irmão, vol. I, pp. 1383-1389.
11
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a história/crónica 14. Na verdade, esta não falava em princesas mouras,
mas Garrett fez de cronista e introduziu-as no poema. Além disso,
como esclarece:
A ida da rainha D. Beatriz a Castella para obter do pae a
concessão do Algarve igualmente é histórica; e enfim, até as bruxarias
de Fr. Gil, depois S. Fr. Gil não são fabulas — pelo menos na minha
cabeça. — N’aquelles tempos, vivia, e tam seu devoto foi el-rei
D. Affonso que nos conta o referido historiador, que padecendo muito
da gotta nos derradeiros annos de sua vida, Para mitigar as dôres,
andava arrimado ao bordão de Sam Frei Gil, religioso da ordem de Sam
Domingos, que foi n’aquelle tempo, a que el-rei era mui affeiçoado e muito
seu devoto por sua santa vida e grande erudição (D. N.). Que casta de
erudição fosse essa de S. Fr. Gil, porque lhe el-rei tanto queria, mui
claro nol’ o diz Fr. Luiz de Sousa na historia de S. Domingos onde vem
miudamente contadas suas feitiçarias, pacto com o diabo e mais cousas
que servem de fundamento ás que imaginei. 15

Este texto merece algumas observações. Com uma ironia que lhe
é congenial, Garrett começa por apregoar o fundo verdadeiro da figura
14

Nem seria de esperar outra atitude de Garrett, sobretudo se se tiver em conta
o que deste cronista dirá no cap. XXVI das Viagens, ao considerá-lo «iconoclasta da nossa
história», destruidor de toda a poesia das nossas sagas portuguesas quando quis transformá-las em história. Para aquilatar da importância relativa que Garrett atribuía à
versão popular e à versão monástica de um mesmo tema, recordem-se o final do cap.
XXIX e o cap. XXX das Viagens, dedicados à lenda/história da santa de Santarém. O cap.
XXIX termina com a transcrição da trova (xácara, romance popular) de Santa Iria,
notável pela sua simplicidade (apesar de remodelada pelo poeta, como provou L. A.
COSTA DIAS em Fontes inéditas do Romanceiro português: Os papelinhos de Garrett, Sintra,
Câmara Municipal de Sintra, 1988, pp. 59-61). O cap. XXX questiona a razão pela qual o
enredo desta trova é muito mais simples do que o apresentado pelos frades cronistas,
nas suas le(ge)ndas monásticas. A ambas as versões reconhece o autor qualidades
poéticas, é verdade, mas prefere claramente a versão simples do povo, ainda que se interrogue (ao que parece retoricamente, pois a resposta que daria adivinha-se) se foi o povo
que se esqueceu dos pormenores, se foram os frades que «acrescentaram à escritura»…
Nuns e noutros vê poesia, mas o seu coração pende para a genuína expressão popular
que caracteriza a xácara.
15 Ibidem, p. 352. O texto em itálico é citação das palavras de Duarte Nunes de
Leão, na «Chronica del Rei Dom Afonso o III» (vide D. NUNES DE LEÃO, Crónica dos Reis
de Portugal, Porto, Lello & Irmão Edit., 1975, pp. 145-189). Mas Duarte Nunes introduziu cautelosamente um «dizem que» que Garrett omitiu, ao fazer a sua transcrição.
Diz o texto de Duarte Nunes: «Nos derradeiros annos de sua vida foi [sc. D. Afonso III]
doente de gotta. E para mitigar as dores de sua infirmidade dizem, que andava arrimado
ao bordão de Sam Frei Gil […]». Acrescente-se, a título de curiosidade, que, em nota
ao último período do texto acima citado, GOMES DE AMORIM escreve, indignado: «Até
accusavam Garrett de não ter ainda lido Frei Luiz de Sousa, quando escreveu o drama
d’esse título!».
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e das «feitiçarias» de S. Fr. Gil tal como as representou no poema
Dona Branca, ao distinguir entre fábulas (as da imaginação poética…,
«pelo menos na minha cabeça») e fábulas (as da história?). Depois, e
já no comentário à transcrição que fez do texto de Duarte Nunes de
Leão, ironicamente faz coincidir a «erudição» de Fr. Gil com a ideia de
«feitiçarias, pacto com o diabo e mais cousas», ao mesmo tempo que
afirma ser Fr. Luís de Sousa muito claro a esse respeito. Ora, em rigor,
o autor da História de S. Domingos não é tão «claro» (nem poderia
sê-lo, naturalmente) quanto Garrett pretende fazer crer. Na verdade,
além de insistir nos elevados dotes intelectuais de Gil / Fr. Gil — potenciados, evidentemente, pelo pacto diabólico —, e de dedicar um capítulo à sua «milagrosa conversão», consagra apenas mais um outro
capítulo às tentações de Fr. Gil, vítima dos assaltos do diabo que continuava a ter em seu poder a cédula rubricada com o texto do pacto.
É possível que Garrett aluda a este capítulo, sem dúvida aquele no
qual mais largamente se espraiou a pena do historiador, que imaginou
carrancas de demónios disfarçados de centauros e tartarugas gigantes
e visões infernais a atormentarem, nos primeiros tempos, o novel
frade dominicano. Mas Fr. Luís de Sousa nunca fala, em boa verdade,
de feitiçarias, pois a vitória de Fr. Gil sobre o diabo, ou sobre a doença,
sempre se consuma através de uma intensa fé no poder da oração.
Quanto à última palavra do comentário garrettiano — «imaginei» —,
ela coloca-nos clara e sem tergiversações na senda de um Garrett
que não esteve então preocupado com a veracidade do que disse, mas
sim com o papel por si atribuído a Fr. Gil na ficção que é o poema
Dona Branca.
Vejamos agora o reflexo, nas Viagens, do interesse despertado em
Garrett pela figura do santo nigromante. Nesta obra complexa, que
inúmeras vezes rejeita o arrazoado histórico em nome de uma outra
verdade, a poética, o narrador sintomaticamente adverte, no cap. XXIX,
ao iniciar as suas impressões sobre Santarém:
Muito me pesa, leitor amigo, se outra coisa esperavas das minhas
Viagens, […]. Querias talvez […] que te resumisse a história de cada
pedra, de cada ruína?…Vai-te ao padre Vasconcelos; e quanto há de
Santarém, peta e verdade, aí o acharás em amplo fólio e gorda letra; eu
não sei compor desses livros, […]. 16

16

No passo transcrito (Viagens, cap. XXIX, p. 211), Garrett refere-se ao PADRE INÁPIEDADE E VASCONCELOS, natural de Santarém (1676-1747), que se dedicou a
estudos sobre a sua terra natal e escreveu a Historia de Santarem edificada que dá noticia
da sua fundação e das cousas mais notaveis nela sucedidas, Lisboa, 1740. Na opinião de
CIO DA
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Esta espécie de contrição, que mais não é do que uma declaração
de princípio, logo à entrada do seu relato sobre a visita a Santarém —
que constitui, afinal, o núcleo duro das suas Viagens —, vem a revelarse de extrema importância e significado. Garrett preparava-se, neste
momento, para inserir nas suas Viagens uma série de apontamentos
sobre o que viu e ouviu, sentiu e pensou na visita que fez a Santarém.
Mas, consciente de que o seu espírito detestava as sistematizações, e
disposto a continuar entregue àquele seu vezo de «divagar, como só ele
sabia» 17, rejeitava claramente «o estatuto de mero relator de dados
factuais» 18, e remetia os mais curiosos para uma das principais obras
que, no século anterior, tinham sido dedicadas a Santarém, a História
de Santarém edificada, do Padre Inácio de Vasconcelos.
Não há dúvida de que, ao recomendar uma obra como esta
— referida não sem uma alfinetada à crédula historiografia setecentista —, Garrett pretende deixar bem claro que a sua viagem (e, portanto, o relato que dela fizer) não será de exploração arqueológica,
religiosa ou histórica 19. Que olhar e que roteiro marcarão, então, a sua

Garrett, neste livro misturavam-se inextricavelmente verdades e mentiras. Não sabemos
se esta seria a opinião corrente, mas a obra devia ser muito conhecida e apreciada, pois
só assim se compreende que o autor se lhe refira desta forma tão elíptica («Vai-te ao
padre Vasconcelos»). Veja-se, modernamente, o juízo de J. Veríssimo Serrão, que, a
respeito desta mesma obra, afirma: «obra onde o passado histórico, religioso e arqueológico assenta numa ampla base documental» (J. V. SERRÃO, A Historiografia Portuguesa,
Vol. III, Lisboa, Verbo, 1974, p. 161). Se, contudo, aferirmos o seu valor a partir do que
escreveu sobre a vida de Fr. Gil, a apreciação não poderá ser muito positiva, porquanto
o que o Padre Inácio de Vasconcelos expõe não é mais do que um resumo e paráfrase do
texto que figura no Agiológio Domínico. Esta é, de resto, a única fonte registada como tal
pelo padre Vasconcelos.
17 Veja-se ANÍBAL PINTO DE CASTRO, «Garrett: um dramaturgo moderno, leitor dos
clássicos», in Almeida Garrett, publicado em Camões (Revista de Letras e Culturas
Lusófonas), 4, 1999, p. 33.
18 Como escreveu CARLOS REIS, op. cit., p. 48, n. 5.
19 Embora por mais de uma vez — como acontece, por exemplo, no cap. XXXIX —
o autor fale em continuar os seus «estudos arqueológicos». Particular atenção prestou
VÍTOR J. MENDES à questão dos estudos arqueológicos de Garrett nas Viagens, dedicandolhe um capítulo intitulado precisamente «Narrativa, ruínas e nacionalidade: os ‘estudos
arqueológicos’», no seu livro Almeida Garrett: Crise da representação nas «Viagens na
Minha Terra», Lisboa, Edições Cosmos, 1999, pp. 103-138. De acordo com este autor, os
«estudos arqueológicos» a que Garrett parece dedicar-se na sua viagem pelo livro de
pedra que é Santarém têm o evidente propósito de acentuar o fosso entre o passado
venerando de tão venerandas pedras (agora em ruínas, como o país) e o desleixo do
presente, imerso num exacerbado materialismo.
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viagem/romagem? O seu olhar será o de um português que vai procurar no passado (no que resta dele) as virtudes que já ninguém preza
no presente. Concomitantemente, centrará a sua atenção no que de
mais «interessante» a viagem lhe oferecer, porque essa romagem será
feita de muitas paragens e reflexões, como afirmará no cap. XXXVI, ao
retomar a viagem interrompida pela novela da menina dos rouxinóis:
Fomos de passagem observando algumas das mais interessantes coisas daquela interessantíssima terra em que se não pode dar
um passo sem que a reflexão ou a imaginação encontre objecto para
se entreter 20.

20 «Interessante» é um dos epítetos que mais recorrentemente perpassam pelos
capítulos dedicados à visita aos monumentos (às ruínas) de Santarém. A constatação
pode parecer paradoxal, se se atender a que essa visita às ruínas dá ocasião a divagações
nas quais dominam os sentimentos de nostalgia, de perda, de abandono… Mas a verdade
é que esse epíteto («interessante») ocorre sobretudo quando o narrador está numa
atitude de franca expectativa quanto ao futuro e se pronuncia quanto ao que é genuinamente português. Assim, por exemplo, no cap. XXIX (p. 212): «Santarém é um livro de
pedra em que a mais interessante e a mais poética parte das nossas crónicas está escrita.»
Recorde-se, além disso, que o narrador e o leitor embarcaram numa(s) viagem / Viagens
apresentada(s) sem rebuços, no cap. II, como interessante(s)… Como diz no início deste
cap. II (p. 16): «Estas minhas interessantes viagens hão-de ser uma obra-prima, erudita,
brilhante de pensamentos novos, uma coisa digna do século.» E no início do cap. III
(p. 22): «… nos dois primeiros capítulos desta interessante viagem». Esta viagem é interessante porque tem muitos centros de interesse, obviamente. Veja-se como, logo no
capítulo inicial, «os homens do povo, Ílhavos e Campinos», são apresentados à luz desse
mesmo epíteto (um grupo «notável e interessante», diz o narrador). Referindo-se à
história da menina dos rouxinóis, Garrett apresenta-a como «o mais interessante e misterioso episódio de amor que ainda foi contado ou cantado» (cap. XI, p. 79). Mas no capítulo imediatamente anterior, que pela primeira vez introduz a história da menina dos
rouxinóis, diz o narrador a um interlocutor: «A menina dos rouxinóis, menina com olhos
verdes! Deve ser interessantíssimo. Vamos à história já!» (p. 74). A história começará a
ser contada no capítulo seguinte, mas o leitor já foi despertado para o seu alto interesse.
Foi uma janela que motivou a conversa sobre a história. Ora o narrador diz, a respeito
da janela: «Interessou-me aquela janela.» «Interessantíssimo» será ainda utilizado pelo
narrador a propósito de antigualhas, que dão a conhecer, melhor do que qualquer outro
meio, «os homens e as nações e as idades onde eles mais sinceramente se mostram e se
deixam conhecer» (veja-se cap. XXX, p. 220-221). E, quase no fecho de Viagens, o
narrador comenta (cap. XLIX, p. 343): «Tenho visto alguma coisa do mundo, e apontado
alguma coisa do que vi. De todas quantas viagens porém fiz, as que mais me interessaram
foram as viagens na minha terra» (itálicos meus). Vejam-se outras ocorrências do termo
«interessante» no decurso deste estudo. Um levantamento exaustivo daria conta de outros
passos em que ocorram o adjectivo «interessante» e outras palavras da mesma família.
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Durante essa viagem por Santarém — considerada, com felicidade, uma autêntica peregrinatio ad loca sancta — 21, um dos motivos
que alimentaram a atenção ou o interesse do narrador foi a visita ao
convento de S. Domingos, nessa cidade. O mosteiro em ruínas 22 e o
túmulo de S. Fr. Gil evocaram-lhe outras memórias e deram asas à sua
imaginação, em particular quando visitou a «principal e mais interessante relíquia da profanada igreja — a capela e jazigo do grande bruxo
e grande santo, S. Frei Gil».
O nosso autor detém-se, então, a divagar e a imaginar como se
poderia traçar um vasto quadro da vida deste frade dominicano do
século XIII. Trata-se de um trecho justamente célebre, e por essa razão
muitas vezes citado, no qual o nosso Garrett lembra a imperiosa necessidade de que surjam poetas como Homero e Goethe que cantem os
grandes heróis e, através da poesia, os elevem à fama e à imortalidade,
salvando-os do esquecimento. Garrett — note-se — não pede um
historiador nem um investigador de antigualhas. Pede um poeta 23.
Eis a suas próprias palavras, ao aproximar-se da capela e túmulo de
S. Frei Gil:
Algures lhe chamei já o nosso Doutor Fausto 24: e é com efeito.
Não lhe falta senão o seu Goethe.

21 As palavras são de OFÉLIA PAIVA MONTEIRO, «Ainda sobre a coesão estrutural de
Viagens na minha terra», Afecto às Letras, Lisboa, I.N.-C. M., 1984, p. 573. De notar que
já Feliciano de Castilho, em carta a Garrett datada de 22 de Julho de 1843, na qual o
convidava a colaborar na Revista Universal Lisbonense, dizia: «Hoje me denunciou o
Conde da Taipa que V. Ex.ª fizera muito curiosos apontamentos da sua peregrinação a
Santarém.» (citado de OFÉLIA PAIVA MONTEIRO, «Viagens na minha terra»: O nascer da
modernidade literária portuguesa, vol. III, Lisboa, 1993, p. 63). O próprio Garrett fala na
sua viagem / visita a Santarém como uma via sacra (cap. XXXI, p. 223): «Eram mais de
dez horas da manhã quando saímos a começar a longa via-sacra de relíquias, templos e
monumentos que são hoje toda Santarém.»
22 A este respeito, o cap. XXXIX das Viagens é crucial para se entender a atracção
que a história de São Frei Gil exercia em Garrett. Referindo-se, neste capítulo, ao
convento de S. Domingos, lamentavelmente e por incúria da vereação transformado em
palheiro, Garrett comenta: «Mal pudemos ver os túmulos dos Docens e tantos outros interessantes monumentos que abundam na parte superior do templo.» (Viagens, p. 282).
23 Também no final da nota A à «Memória ao Conservatório» Garrett insiste na
urgência de que surja um escritor que verse o assunto, igualmente nacional, de Inês de
Castro. OFÉLIA PAIVA MONTEIRO lembra-o no artigo «Garrett, Romantismo e
Modernidade», in Almeida Garrett, revista Camões, 4 (1999), p. 30, n. 19.
24 Fizera-o já no cap. XXVII de Viagens, p. 201, descrevendo Fora-de-vila, no alto de
Santarém: «À esquerda o imenso convento do Sítio ou de Jesus, logo o das Donas, depois
o de S. Domingos, célebre pelo jazigo do nosso Fausto português — seja dito sem irre-
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Vixere fortes ante Agamemnona multi. 25
Houve fortes homens antes de Agamemnão, e fortes bruxos antes
e depois do Doutor Fausto. Mas sem Homero ou Goethe é que se não
chega à fama e reputação que alcançaram aqueles senhores. Nós precisamos de quem nos cante as admiráveis lutas — ora cómicas, ora
tremendas — do nosso Frei Gil de Santarém com o diabo. O que eu fiz
na «Dona Branca» é pouco e mal esboçado à pressa. O grande mago
lusitano não aparece ali senão episòdicamente; e é necessário que
apareça como protagonista de uma grande acção, pintado em corpo
inteiro, na primeira luz, em toda a luz do quadro.
Então o seu ardente e ansiado desejo de saber, os seus vastos
estudos, os recônditos mistérios da natureza que descobriu até penetrar
no mundo invisível — a sede de ouro, de prazer e de poder que o perseguia e o fez cair nas garras do espírito maligno — o fastio e saciedade
que o desencantaram depois — o seu arrependimento enfim, e a regeneração de sua alma pela penitência, pela oração e pelo desprezo da
vã ciência humana — então essas variadas fases de uma existência
tão extraordinária, tão poética, devem mostrar-se como ainda não
foram vistas, porque ainda não olhou para elas ninguém com os olhos
de grande moralista e de grande poeta que são precisos para as
observar e entender.
Lembra-me que sempre entrevi isto desde pequeno, quando me
faziam ler a história de S. Domingos, tão rabugenta e sensabor às vezes,
apesar do encantado estilo do nosso melhor prosador; e que eu deixava
os outros capítulos para ler e reler somente as aventuras do santo feiticeiro que tanto me interessavam. 26

verência à memória de S. Frei Gil que, é verdade, veio a ser grande santo, mas que
primeiro foi grande bruxo.» Note-se o cuidado reverente (sincero?) de Garrett na comparação (apenas parcial) que estabeleceu entre o nosso santo e Fausto.
25 Citação de Horácio, Odes IV, 9, 25.
26 Viagens, cap. XXXIX, pp. 282-283. A História de S. Domingos, que Garrett,
pequeno ainda, se via obrigado a ler, era a conhecida obra de FR. LUÍS DE SOUSA, que
historiava não apenas os primórdios da Ordem dominicana, sob a égide do seu
fundador, mas também relatava a vida admirável de muitos outros que se deixaram
atrair pela «religião» de S. Domingos. No volume I desta História de S. Domingos, saído
a lume em 1623, a «Vida de S. Frei Gil», o «santo feiticeiro», ocupa os ff. 83 r-122 r. Sobre
a obra de Fr. Luís de Sousa, veja-se o que diz Garrett, na nota J ao Acto II de Fr. Luís de
Sousa: «Há, na Vida do Arcebispo e na História de S. Domingos, trechos de poesia descritiva — de drama — aspirações de quanto há mais sublime e elevado no coração humano
— que são modelos perfeitíssimos de arte, verdadeira reverberação do ideal em que
unicamente está, e esteve sempre, a genuína poesia.» Se o texto do historiador Fr. Luís
de Sousa relativo a Fr. Gil foi o que mais atracção exerceu em Garrett, é preciso não
esquecer que Garrett conhecia também a já referida História de Santarém edificada, do
Padre Inácio da Piedade e Vasconcelos, para não falar do pouco que, a esse respeito,
podia colher na Crónica de D. Afonso III, de Duarte Nunes de Leão. Não conheceria
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Vale a pena prestar alguma atenção a este extracto das Viagens,
pois permite-nos suspeitar que o projecto em mente resultaria, talvez,
num misto de Dona Branca e Frei Luís de Sousa, isto é, se situaria entre
um poema narrativo que, abandonando os «áureos numes de Ascreu»,
se moveria no universo do maravilhoso cristão e, mais especificamente, nacional, e um drama histórico com o seu contraste de luzes
e sombras e a inevitável presença da ascensão (clímax) e da queda
(catástrofe), seguida esta, embora, de redenção. Garrett desejava
alguém capaz de celebrar, de «cantar» (como diz, recorrendo a uma
palavra da tradição épico-narrativa) as «admiráveis lutas» de Fr. Gil —
forma de dizer que mais sugere o agon dramático do que a luta que
caracteriza o poema épico, e, através do epíteto, reenvia inevitavelmente para o campo dos mirabilia, dos fenómenos difíceis de
explicar 27. Continuando a imaginar, Garrett diz que essas lutas seriam
«ora cómicas, ora tremendas», isto é, o seu registo poético oscilaria

porventura a obra que constitui a fonte onde fora beber Fr. Luís de Sousa: o Aegidius
Scallabitanus de André de Resende. Não conheceria e, em boa verdade, não precisava de
a conhecer, pois o que de importante estava em André de Resende transitou — através
de um elegante exercício de tradução e paráfrase — para o texto de Fr. Luís de Sousa,
que passa, por assim dizer, a ser a fonte de quantos escreveram depois dele sobre o santo
de Santarém. O texto de Fr. Luís de Sousa seduzira-o em pequeno pelo carácter quase
mágico de muitos dos «milagres» atribuídos a Fr. Gil, que surgem, aos olhos de uma
criança, como verdadeiros contos de encantar, ou, utilizando palavras do próprio Garrett
(produzidas, contudo, num outro contexto): «histórias da carochinha» (veja-se Viagens,
cap. VI, p. 40: «Uma Brízida velha que eu tive, quando era pequeno, era famosa cronista
de histórias da carochinha, porque sinceramente cria em bruxas.»). Não será por acaso
que, pensando em Fr. Gil e no que poderia ser o poema que cantasse as suas «admiráveis lutas» com o diabo, Garrett afirma sentir-se alvoroçado e «como tocado, para assim
dizer, de sua mágica vara de condão».
27 Garrett afirmava, com o sorriso que o caracterizou, aceitar de boa mente os
prodígios, quando não havia explicação racional para o caso. Além disso, sabia que
maldições, infernos, diabos, faziam parte da artilharia pesada do teatro romântico de
mau gosto. Assim o diz numa jura-imprecação, no cap. V (p. 33): «Por quantas maldições
e infernos adornam o estilo dum verdadeiro escritor romântico, digam-me (…)». Ou,
como escreveu no prefácio à peça Filipa de Vilhena: «Apolo e suas bem-aventuradas
irmãs os [sc. os actores da peça] livrem do mau-olhado de exaltada e furiosa bruxa
romântica, que à força de maldições, de infernos, de diabos, de gritarias abomináveis, os
façam cair nesse monótono salmear de blasfémias e impropérios que nos vêm cá dizer
que é moda em Paris…» (Almeida Garrett, Obra, vol. II, pp. 1395-1396). Pouco antes,
escrevera, atribuindo embora as palavras a um jornal literário da época, não identificado: «Quem sabe se o autor será ordeiro entre os dois partidos literários? Goethe,
que fora um romântico exaltado, morreu abraçado com a fé ordeira: deve de ser boa
religião literária.» (os sublinhados são do próprio Almeida Garrett).
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entre o cómico e o dramático; na verdade, o epíteto «tremendo», a que
Garrett recorre com frequência e sempre que pretende sugerir impressivamente uma situação de crise 28, aparece carregado de sabor clássico — porquanto significa cumulativamente «portentoso» (na esteira
do mirabile) e «terrífico» (que infunde um medo atroz) —, embora se
apresente já toldado de indefinidas sugestões românticas. Depois haveria que «pintar» um vasto quadro como uma grande acção, que tivesse
como «protagonista» a figura de Fr. Gil e que desse conta das várias
fases de uma vida «tão extraordinária e tão poética» como foi a dele.
Num grande esboço, surgiriam, então, como se fosse um drama em
três actos: 1. o seu grande desejo de saber; 2. o seu grande desejo de
riqueza, de prazer e de poder; 3. o seu arrependimento, a regeneração
pela penitência, pela oração e pelo desprezo da vã ciência humana.
O ponto de viragem, a katastrophê, coincidiria, portanto, com a regeneração da alma arrependida. Estaríamos, em suma, perante um auto
de redenção.
Voltando ao extracto de Viagens em análise, atente-se no último
parágrafo transcrito. Nele Garrett convoca memórias do passado,
lembrando como corria a ler e reler as «aventuras do santo feiticeiro,
que tanto me interessavam». Todavia, como escreve o escritor logo a
seguir, estas memórias regressavam agora outras, em reminiscências
28 Assim, por exemplo, nas palavras do narrador que recorda as sextas-feiras
aziagas da visita de Fr. Dinis à casa do vale e a Francisca, avó de Joaninha (cap. XLIII, p.
303): «Era na sexta-feira que o terrível frade, o demónio vivo daquela mulher de angústias, lhe aparecia tremendo e espantoso diante de seus olhos cegos (…)». Numa dessa
visitas, Fr. Dinis refere o que foi fazer a Lisboa: «Fui, fui saber novas desta horrível
guerra, desta visitação tremenda do Senhor à condenada terra de Portugal…» (cap. XVII,
p. 128). No capítulo seguinte, o narrador, comentando palavras proferidas por Francisca
(que ameaçava revelar toda a nefanda verdade a Carlos): «Saíam com tal ímpeto e com
tão desacostumada energia estas misteriosas e tremendas palavras da boca da velha, que
Fr. Dinis não ousou contê-la […]» (p. 137). No cap. XXIII (p. 168), o pensamento vago de
Carlos detém-se neste Fr. Dinis, sobre o qual «pesava uma acusação tremenda, que o
fizera, a ele Carlos, abandonar a casa de seus pais». No cap. XXXI, p. 223, o narrador fala
nas «profecias tremendas do futuro», inscritas nas pedras do passado de Santarém. No
cap. XXXV, Carlos está prestes a lançar-se sobre Fr. Dinis, para o matar; nas palavras do
narrador: «O mancebo saltou convulsamente como o cadáver na pilha galvânica. Em pé,
hirto, horrível, tremendo, exclamou com um brado de trovão: ‘Demónio, demónio, […]!’»
(p. 249) — itálicos meus. Apesar da frequência e dos matizes de sentido com que ocorre
nas Viagens, este epíteto «tremendo» não consta do rol de adjectivos escolhidos e elencados por AUGUSTO DA COSTA DIAS nas p. LII-LIII da «Introdução» à sua edição de Viagens
na minha terra, sendo contudo registado, embora uma única vez, na lista das pp. XL-XLIII.
Com tais elencos A. da Costa Dias propunha-se pôr em relevo o carácter peculiar e
inovador da adjectivação garrettiana.
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que se cruzavam «com os admiráveis versos do Fausto a acudir-me à
memória, e com uma infinidade de associações que essas ideias me
traziam». Empolgado com o rumo que as letras tomavam na Europa,
Garrett aderiu de alma e coração ao ideário romântico e buscou, nos
delidos e esquecidos tempos da Idade Média portuguesa, uma figura
que pudesse ombrear com o Fausto de Goethe. Desencantou-a lendo
(ou relendo) a História de S. Domingos, de Fr. Luís de Sousa. Lá estava,
na pena larga e romanceada deste famoso historiador dominicano, a
história verídica (a que não faltava unção religiosa) de um mago que
se fez santo. Na sua juventude — sempre fonte de hybris —, Gil desafiara as leis morais e religiosas, pecara, caindo no mais fundo lodaçal
das misérias morais, renegara a religião em que nascera. Mas, atingido
o cume da glória terrena, sentiu uma como que aldrabada no coração
e arrependeu-se. Retirou-se então, ainda na força da vida, para um
convento dominicano, despedindo-se (e despindo-se) dos ouropéis
da glória e amortalhando-se no hábito domínico 29. Assim o retratou o
dominicano Luís de Sousa. Assim o retrataria Garrett.
Os textos acima transcritos ou comentados corroboram o que já
se suspeitava ou sabia: que Almeida Garrett não andava em busca do
Frei Gil pseudo-histórico, do frade escalabitano das crónicas monásticas, da memória histórica daquele que foi «um dos maiores santos
que produziu esta terra de Portugal» 30. O que pretendia era tratar
poeticamente, ou antes, dramaticamente, uma figura da tradição portuguesa que, nos seus traços gerais, antecipara e antecipava a figura
do Doutor Fausto, imortalizada por Goethe. Segundo expressão do
próprio Garrett, ele sacrificava às musas de Homero, não às de Heródoto. É por isso que também nas Viagens, à semelhança do que acontecera no poema Dona Branca, não há qualquer vestígio de que Fr. Gil
ou S. Fr. Gil fora, antes de mais, um consumado médico. É verdade

29 Cumpre notar como estas mesmas palavras poderiam ser quase integralmente
aplicadas a Manuel de Sousa Coutinho, que, por outras razões, se despediu do mundo e
entrou num convento, onde adoptou o nome religioso de Fr. Luís de Sousa. Este episódio
foi por Garrett integrado no drama Fr. Luís de Sousa. Tal similitude autoriza-nos a supor
que Garrett poderia pensar em Fr. Gil nos termos em que pensara o drama trágico de
Fr. Luís de Sousa; nele estaria, assim, «aquela unção e delicada sensibilidade que o
espírito do Cristianismo derrama por toda ela, molhando de lágrimas contritas o que
seriam desesperadas ânsias num pagão, acendendo até nas últimas trevas da morte, a
vela da esperança que se não apaga com a vida», como escreveu na Memória ao
Conservatório Real.
30 Palavras de um velho frade que, vem a saber-se, é Fr. Dinis, tio do Carlos
das Viagens.
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que refere o seu anseio de saber, mas de forma muito vaga, sem
apontar para uma disciplina específica, como a medicina. Em rigor, do
projecto de Almeida Garrett desapareceram todas e quaisquer coordenadas espácio-temporais que pudessem contextuar Fr. Gil no mundo
em que viveu, o que lhe permitiria fazer avultar o que mais lhe convinha, isto é, o lado exemplar e simbólico da figura idealizada.
Na realidade, o romântico Garrett pretenderia essencialmente compor
um grande poema, ou antes, um intenso drama, no qual se debatessem
as duas forças que sistematicamente se têm antagonizado ao longo da
história do homem: o materialismo e o espiritualismo. E assim, a
trajectória do herói garrettiano seria a seguinte: de um Gil mergulhado
no materialismo até à perdição, surgiria um Fr. Gil que, saído das
trevas e lutando consigo e com os outros, estrenuamente e com paixão
de ideal, se encaminha para a luz e se transforma de Fr. Gil em São
Frei Gil, ao ascender da glória terrena à glória divina 31. Assim seria,
na ideia garrettiana, o «nosso Fausto português» 32.
Sublinhe-se, contudo, que as anteriores considerações em torno
do projecto garrettiano de um poema ou drama sobre Fr. Gil, deli-

31 Das trevas para a luz: eis um dos temas que pertencem ao fundo psicológico de
Garrett. Veja-se R. A. LAWTON, Almeida Garrett: L’intime contrainte, Paris, Didier, 1966.
32 Note-se, contudo, que, embora Garrett tenha sempre presente o Fausto de
Goethe, no qual convergem a lenda do mago e o motivo do pacto com o diabo, a verdade
é que o «modelo», eminentemente cristão, de alguém que fez um pacto com o diabo
e se salvou pela conversão, era já antigo: todos conheciam a história/lenda do mago
S. Cipriano de Antioquia (geralmente confundido com o de Cartago) e, num texto já da
Idade Média, a história/lenda do sacerdote Teófilo, que assinou um pacto com o diabo.
Ambas as lendas terminavam com o arrependimento, a conversão e o perdão dos
pecados (veja-se, sobre estas figuras, anteriores à época de Fausto, Rita Iriarte, «Fausto:
a história, a lenda e o mito», in JOÃO BARRENTO (org.), Fausto na literatura europeia,
Lisboa, Ensaio, 1984, pp. 12-13). Mas não seria necessário recuar tanto no tempo para
conhecer uma obra que, não sendo sobre Fausto, era de temática faustiana. A obra
O mágico prodigioso de Calderón de la Barca, publicada em 1637, trata da história do
mago Cipriano de Antioquia, que fez, como farão Gil e Fausto, um pacto com o diabo e
se redimiu pela conversão. Quer Goethe, quer Garrett terão conhecido esta obra. JOÃO
BARRENTO, «Fausto: as metamorfoses de um mito» (in JOÃO BARRENTO (org.), op. cit.,
p. 113) afirma que, no século XVII, a imagem de Fausto (negativa, anedótica e edificante) é sobretudo a que circula nos palcos itinerantes e no teatro de fantoches; «é nestas
fontes teatrais, fortemente influenciadas pela commedia dell’arte italiana, que o próprio
Goethe vai beber as suas primeiras impressões da história de Fausto.» A Goethe não terá
sido desconhecida a peça de Calderón de la Barca. Garrett, por sua vez, poderia ter lido
a lenda de Teófilo nas Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, que noutro passo da sua
obra revela conhecer.
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neado nas Viagens, nada trazem de verdadeiramente novo. Todavia, se
atentarmos no contexto em que se insere o referido projecto e se
tivermos em conta que se assiste, no decurso daquela obra, a uma
importante e deliberada interferência da lenda egidiana no fluir histórico contemporâneo do poeta, então talvez se possa contribuir com
uma pequena — mas talvez significativa — achega para a
compreensão do pensamento de Garrett nas Viagens na minha terra.
Aquele projecto — recorde-se —, surgira na sequência de divagações a que o narrador das Viagens se entregou quando rumava, cheio
de curiosidade, à capela e ao túmulo de Fr. Gil. Pois bem! Quando o
narrador finalmente se aproximou daquele lugar sagrado, o desapontamento que o atingiu foi indescritível. O túmulo tinha sido remodelado e o corpo do santo desaparecera. Interroga-se, então, o narrador:
Quem me roubou o meu santo? Quem foi o anátema que se
atreveu a tal sacrilégio? 33

Note-se como o estratagema retórico da interrogativa resulta em
pleno: além de reavivar o interesse pelo santo de Santarém — que o
narrador dramaticamente fazia seu —, o estratagema permitir-lhe-ia
deslocar as referências ao santo do domínio da lenda poética e da divagação excursiva, em que até então se movera, para o nível diegético da
narrativa da viagem, através do narrador, ao passo que, por outro lado,
lhe dava ensejo para preparar a sua transição para o plano diegético da
história da menina dos rouxinóis (encaixado no da viagem), através de
uma das personagens. Assim acontecerá, efectivamente, no capítulo
seguinte 34. Graças ao narrador, vem a saber-se que o corpo do «bemaventurado S. Fr. Gil» 35 fora levado por Fr. Dinis (com outros dois
frades) para um convento de freiras franciscanas (as Claras), a fim de
ficar a salvo do ataque de soldados sacrílegos. E o narrador comenta,
quase a fechar o episódio:

33

Viagens, cap. XXXIX, p. 284.
Sobre a mistura destes níveis narrativos e a inegável falta de «inocência literária» que tal «performance» revela, veja-se F. J. VIEIRA PIMENTEL, «As Viagens de Garrett:
uma ‘obra digna do século’», Mathesis 3 (Viseu, 1994) p. 134.
35 Fr. Dinis, o autor destas palavras, dissera pouco antes (Viagens, cap. XL, p. 288):
«este é o santo corpo de um dos maiores santos que produziu esta terra de Portugal
quando era abençoada. Hoje é maldita e não devia conservar as suas relíquias». Veja-se
comentário a este passo e à importância simbólica das relíquias (sagradas ou laicas) nas
Viagens, em VÍTOR J. MENDES, op. cit., pp. 116-119 e 127-129.
34
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Assim desapareceu do túmulo o corpo de S. Frei Gil de Santarém.
Ninguém sabia dele: soube eu e guardei o segredo religiosamente 36.

Que querem dizer, em rigor, estas palavras? Quando tudo parecia
indiciar que Garrett se revelava, subitamente, interessado na vertente
histórica da questão, no destino e conservação das relíquias do santo,
verificamos que o leitor foi vítima de um ludíbrio e que o narrador não
apenas se desdiz revelando o que afirma guardar religiosamente, como
também afirma limitar-se a contar o que lhe contaram. E é evidente
o artifício de quem conta um conto… Na verdade, os documentos
históricos, contemporâneos do autor das Viagens, revelam que parte
dos restos mortais de Fr. Gil fora, alguns anos após a extinção das
ordens religiosas masculinas, por ordem do governo de então, transladada para a capela da família do santo, em Vouzela, ficando ainda uma
parte em Santarém. A tampa da arca tumular fora, por sua vez, levada
para Lisboa e encontra-se no Museu Arqueológico do Carmo 37. Será
que Garrett pretendeu «encenar» o desaparecimento do corpo do
santo, que já tinha ocorrido? E com que intenção atribuiu a autoria
desse aparente «furto» a Fr. Dinis, um frade que carregava com um
passado de crimes hediondos, quando deveria atribuí-lo às autoridades da época? Parece haver aqui algo de incongruente e até mesmo
de paradoxal, sobretudo quando o referido furto, cometido por frades,
se converte em salvaguarda de uma memória em risco de se apagar
para sempre. Pretenderia Garrett, deste modo (isto é, alterando a
verdade histórica), censurar os desmandos liberais e resgatar um
homem — um frade, em suma — que, preocupando-se com salvar o
passado, se preocupava ainda com o futuro? Não será este, afinal, o
reverso da medalha da atitude de quem, um dia, transformou o liberal,
o homem do progresso, num barão que representava o materialismo
reinante e rejeitava tudo quanto rescendesse a passado e ideal? É preciso não esquecer que, neste final, o valor de representação do corpo
de S. Fr. Gil é resgatado do esquecimento e salvo por intervenção de

36 Ibid., p. 290. E, no cap. e página seguintes, o narrador, referindo-se ao episódio
do «roubo» do «corpo do bem-aventurado S. Frei Gil» (como disse Fr. Dinis), esclareceu:
«Assim se passou aquela cena e assim ma contaram. Do que mediara entre ela e o acontecido com o frade, Carlos, Joaninha, a avó e a inglesa, disso é que nada pude saber.»
37 Veja-se, a este respeito, M. CADAFAZ DE MATOS, «S. Frei Gil, do Scriptorium universitário de Coimbra e de Paris ao renomado túmulo escalabitano», Colóquio Comemorativo de S. Frei Gil de Santarém, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses,
1991, pp. 75-77.
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um daqueles frades que Garrett tantas vezes verberara. Teríamos
assim, nesta reelaboração da história das relíquias de Fr. Gil, um passado (visto agora com outros olhos) a resgatar um outro passado, para
que nem um nem outro se perdessem no turbilhão dos acontecimentos
daquele tão agitado tempo das lutas entre liberais e absolutistas.
Esta inesperada articulação da lenda egidiana com a história
contemporânea confere uma nova dimensão à inclusão da lenda de Fr.
Gil nas Viagens. O principal móbil da simpatia de Garrett por S. Fr. Gil
radicava, sem dúvida, na índole desta figura facilmente transformável
num herói romântico. Como escreveu a Prof. Ofélia Monteiro, «O vulto
misterioso de S. Fr. Gil, a sua vida acidentada, o seu misto de santo e
de bruxo, tornaram-no, naturalmente, uma personagem interessante
aos olhos dos Românticos.» 38 Mas o desejo garrettiano de tratar (ou
de ver tratado) o tema do Fausto em versão portuguesa deve filiar-se
também no seu entranhado amor às coisas portuguesas (passado e
futuro), um amor, esse, que pervade todo o livro das Viagens e toda
a sua obra 39. É mesmo curioso verificar que as primeiras impressões
sobre os arredores de Santarém surgem associadas, no espírito do
narrador, aos versos iniciais do Fausto de Goethe, que são inclusivamente traduzidos 40. Assim sendo, Fausto não é convocado apenas
para o enquadramento da lenda de S. Frei Gil, mas também para a
visita a um Portugal, sagrado e profano, cristalizado metonimicamente
nas pedras que constituem o livro de Santarém.

38 ALMEIDA GARRETT, Viagens na minha terra, Introdução, Selecção, Notas e Glossário de Ofélia Paiva Monteiro (2.ª edição corrigida e aumentada), Coimbra, Atlântida,
1973, tomo II, p. 10, n. 18.
39 Veja-se como, em toda a sua obra (romanceiro, romances históricos, peças de
teatro, tratados, etc.), a preocupação garrettiana pelas figuras heróicas da história pátria
é constante. De muitas delas ficaram apenas breves apontamentos, como se conclui de
anotações do próprio autor existentes no seu espólio e do trabalho de A. CRABBÉ ROCHA,
O teatro inédito de Garrett, Coimbra, 1949. Infelizmente para o nosso propósito, o espólio
de Garrett não contribuiu com qualquer achega egidiana.
40 Viagens, cap. XXVIII, p. 208-209: «Lembraram-me aqueles versos de Goethe,
aqueles sublimes e inimitáveis versos da introdução do Fausto: […]». Note-se que este
capítulo constitui uma espécie de ante-câmara daquilo que se verá na cidade de
Santarém. Cria, por isso, expectativas quanto ao que vai seguir-se, mas, na medida em
que se passa do espaço envolvente (espaço miticamente rural e natural) para o espaço
nuclear (urbano) da cidade de Santarém, contribui para acentuar as diferenças entre um
e outro. Sobre o significado mítico-simbólico desta oposição deliberada, veja-se OFÉLIA
PAIVA MONTEIRO, «Ainda sobre a coesão estrutural de Viagens na minha terra», Afecto às
Letras, Lisboa, I.N.-C.M., 1984.
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Por outras palavras: o movimento romântico devolvera o prestígio
às figuras populares e míticas da Idade Média, que era essencialmente
cristã. Daí que a figura do «grande mago lusitano», do «Fausto» português, se tenha revelado um achado para um romântico como Garrett.
Conciliava nele, na sua história de bruxo transformado em santo, o
imaginário medieval, a busca de absoluto e a salvação no seio da religião cristã. Com esta importante particularidade: essa salvação não
excluía os frades que Garrett disse, um dia, detestar. Assim como o
liberal se transformou em barão — e no entanto houve bons liberais —,
assim também o frade — e apesar de ter havido maus frades — pôde
reabilitar-se ou ser reabilitado. Na mente poética de Garrett, foram
afinal as relíquias do santo, tão desprezadas naquele tempo, que
tiveram a «virtude» de redimir o passado «tremendo» de Fr. Dinis.
Todavia, como foi este Fr. Dinis a salvar do abandono e do esquecimento as relíquias de Fr. Gil, poderá concluir-se retomando o que foi
dito atrás: teremos assim, nesta reelaboração garrettiana da história
das relíquias de Fr. Gil, um passado (visto agora com outros olhos) a
resgatar um outro passado, para que nem um nem outro se perdessem
no turbilhão dos acontecimentos daquele tão agitado tempo das lutas
entre liberais e absolutistas.

O lugar do intertexto clássico
nos Estudos Queirosianos: grandezas
e misérias de uma (des)fortuna cultural
MANUEL DOS SANTOS ALVES
(Universidade do Minho)

No sin alguna vanagloria yo había iniciado
en aquel tiempo el estudio metódico del latin.
Mi valija incluía el De viris illustribus de Lhomond, el Thesaurus de Quicherat, los comentarios
de Julio César e un volumen impar de la Naturalis
historia de Plinio, que excedía (y siegue excediendo) mis módicas virtudes de latinista.
JORGE LUIS BORGES, Ficciones
Qu’y a-t-il de plus passé de mode que les langues mortes? Être passé de mode, pour l’art, c’est
le commencement. Où la mode finit, la postérité
commence.
SAINT-SAËNS, Harmonie et Mélodie

Os trabalhos de investigação que temos vindo a fazer provocaram
inevitavelmente bastante perplexidade e suscitaram toda uma série de
interrogações perante o contraste que se verifica entre a comprovada
importância que o intertexto clássico assume no universo da obra
queirosiana e a quase inexistência de estudos sobre o assunto — que a
ênfase concedida a outras vertentes, sobretudo a realista, torna ainda
mais flagrante. Por isso, este trabalho tem como objectivo chamar a
atenção para tal lacuna e examinar-lhe a etiologia.
Segundo Paul Ricoeur, «o texto, enquanto todo e enquanto totalidade singular, pode comparar-se a um objecto que é possível ver a
partir de vários lados, mas nunca de todos os lados ao mesmo tempo».
Considera ainda o ilustre hemeneuta e autor do Conflit des InterpréDIACRÍTICA, n.º 15 (2000), 235-257
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tations que «no acto de ler, está implícito um tipo específico de unilateralidade. Tal unilateralidade fundamenta o carácter conjectural da
interpretação» 1. Se a unilateralidade é inevitável, já não é tão fácil
compreender a razão da fortuna de que gozam certas «unilateralidades» interpretativas em relação a outras. Poder-se-á mesmo
perguntar porque se não toma uma atitude atencional, que, dentro
de um pluralismo dialogante e tendo em conta a transversalidade dos
saberes, cotege, sopese e integre num todo compreensivo e interdisciplinar as leituras mais diversas que uma obra tão proteiforme como
a de Eça de Queirós não deixará de proporcionar.
Numa conferência recentemente publicada, Frank Kermode 2 considera que a interpretação dos textos está sujeita a um controlo institucional que a condiciona e a limita através de sanções exercidas pelos
contemporâneos do intérprete. Existe, diz ele, uma opinião organizada
que «tanto pode facilitar como inibir o modo pessoal de interpretar,
que prescreve o que pode ser objecto de um escrutínio secreto intensivo e determina se um acto particular de interpretação se deve considerar um êxito ou um fracasso, se deverá ser tido em conta ou não
em futuras interpretações lícitas» 3. E, depois de se referir à instituição
como entidade corporativa que se apodera dos textos e se arroga
o monopólio da interpretação legítima, pergunta: «Pode realmente
falar-se de um cânon de estudos académico-literários?» 4.
Esta interpelação de Frank Kermode coloca-nos perante um
problema extremamente complexo, visceralmente ligado à instituição
da literatura e à literatura como instituição e, portanto às estratégias
do poder, do contra-poder — e até do impoder —, aos mecanismos de
selecção e de exclusão, nem sempre baseados em critérios estético-literários, por vezes difíceis de conciliar com motivações de ordem
vária — política, ideológica, histórica, sociológica etc. Todavia, e do
ponto de vista epistemológico, penso ser esta uma questão crucial e
incontornável, que não se pode ignorar quando se trata da fortuna
cultural de um escritor como Eça de Queirós e, mais em concreto, do

1 P. RICOEUR — Interpretation Theory. Discourse and the Surplus of Meaning, Texas
Christian University Press, 1976. Ed. Ut.: Teoria da Interpretação. O Discurso e o Excesso
de Significação. Tradução de Artur Morão. Introdução e Comentário de Isabel Gomes,
Porto Editora, 1995: 123.
2 «El control institucional de la interpretación», in El CANON LITERARIO, compilación de textos y bibliografía de Enric Sullà. Madrid, Arco/Libros, 1998: 91-114.
3 KERMODE, 1998: 91.
4 KERMODE, 1998: 102.

O LUGAR DO INTERTEXTO CLÁSSICO NOS ESTUDOS QUEIROSIANOS

237

lugar que o intertexto clássico tem ocupado nos estudos queirosianos.
A fortuna cultural de Eça de Queirós, de uma riqueza fora do vulgar,
tem vindo a exprimir-se de há cem anos para cá em vertentes cada
vez mais numerosas e diversificadas, que vão desde o campo literário,
à gastronomia e ao turismo intelectual, passando pela pintura, a
escultura, a fotografia, a medalhística e o cinema 5. Cingindo-nos ao
campo literário, deparamos com um Eça poliédrico, um Eça extremamente diversificado, que, do ponto de vista da crítica literária, dos
estudos interpretativos, dos vários ângulos de abordagem, pode ser
arrumado — com o que de contingente e provisório isso possa ter —,
em três tipos dominantes: o Eça realista, o Eça contra-revolucionário
e o Eça plural.
Numa perspectiva global, podemos desde já dizer que, nos primeiros cinquenta anos após a morte do escritor, foram os dois primeiros que prevaleceram nos estudos queirosianos, numa dicotomia
agonística que correspondia grosso modo ao que no plano político se
passava entre o Regime e a Oposição. Esta privilegiava o Eça da
Questão Coimbrã e da Geração de 70, o Eça da modernidade e da
Europa, o Eça revolucionário e progressista , o Eça das Conferências
do Casino lançando as bases de uma nova escola literária, o Eça do
Realismo definido como uma escola de negações — a negação do
romantismo, a negação do parnasianismo, «a negação da arte pela
arte», a negação da sociedade portuguesa tal como era suposto encontrar-se, na sua provinciana pasmaceira, parada a olhar para trás,
marcada por tiques, infestada de pústulas que era imperioso eliminar,
abrindo-a à Europa, arejando-a, insuflando-lhe um espírito novo que
nos vinha de Além-Pirenéus, em toneladas de livros, de ideias novas e
de novos sistemas filosóficos encaixotados no Sud-Expresso. Era o Eça
das Farpas, do Crime do Padre Amaro, do Primo Basílio e de Os Maias.
Contra este Eça realista da Oposição e da Seara Nova, de António
Sérgio e de Mário Sacramento, insurgia-se o Eça do espólio de
Fradique, o Eça de António Sardinha, o Eca do Integralismo Lusitano,
o Eça da Tradição e do Regime, o Eça da terceira fase, da Cidade e
As Serras, da Ilustre Casa de Ramires, dos contos «São Cristóvão», do
«Suave Milagre». Estes dois Eças digladiavam-se numa guerra ora

5 Neste contexto, deve ser assinalada a obra de GUERRA DA CAL, Língua e Estilo de
Eça de Queirós, que, publicada em 1953, marca uma data e cujo apêndice bibliográfico
foi sendo actualizado em vida do Autor — e deve continuar a sê-lo para além dela —, até
atingir proporções de monumentalidade e o valor de uma referência obrigatória.
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surda, ora tonitruante, prolongando no século XX, de algum modo e
em certos aspectos, a polarização da República das Letras que nos
vinha da segunda metade do século anterior. Extemando as suas
posições, exclusivistas um e outro, conduziram a abordagem do texto
queirosiano a um afunilamento hermeneuticamente redutor, imolando-o aos seus respectivos ídolos, segundo os cânones interpretativos por eles adoptados. Este contexto, naturalmente marcado por
um dirigismo cultural mais ou menos evidente, que segrega os juízes
das leituras ortodoxas e os juízes das leituras heréticas, não era propício — longe disso — à admissão de um Eça plural, que respeitasse
todas as facetas incluindo o estudo do intertexto clássico, que constitui
uma das mais importantes regiões do espaço dialógico em que se move
a obra do escritor.
Mas concentremos a nossa atenção no Eça realista. Como já
tivemos ocasião de dizer noutra contexto 6, «seria arriscado menosprezar e pior ainda ignorar o paradigma realista na produção literária de Eça de Queirós. Com efeito, ele continua a ser indispensável
pela sua operacionalidade, como cobertura conceptual de uma fenomenologia histórico-literária conologicamente demarcada e datada.
Contudo, o facto de algumas das principais obras de Eça de Queirós
serem dele indissociáveis não legitima o mitificante excesso da sua
valorização: ele tem conduzido a abordagem do universo queirosiano
a um afunilamente hermenêutico, responsável pela subalternização
de outros aspectos da obra queirosiana que se revestem hoje de
inquestionável actualidade. Dessa atitude redutora se tem ressentido
de um modo especial o estudo do dialogismo queirosiano de matriz
greco-latina».
Há vários factores que explicam esta grave lacuna nos estudos
queirosianos. Um deles tem a ver com a polarização do campo literário
português, entre a Escola de Castilho e a Escola de Coimbra, provocada por acontecimentos sobejamente conhecidos, como o prefácio
preambular de Castilho ao D. Jaime de Tomás Ribeiro, a Questão
Coimbrã ou Questão do Bom Senso e Bom Gosto, as Conferências do
Casino, as reuniões do Cenáculo, a publicação das Farpas, etc. Ora,
nesta nova querela dos Antigos e dos Modernos, a imagem de Castilho
ficou definitivamente marcada para a posteridade pelo ferrete de
«árcade póstumo», como continuador dos ideais estéticos da Arcádia,

6 Cf. o nosso trabalho «O Tema do Exílio na Obra de Eça de Queirós, in Dedalus
(1996) 6: 305.
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cultor exclusivo da Antiguidade Clássica, tradutor caturra de poetas
gregos e latinos, como Anacreonte, Virgílio e Ovídio. Era portanto visto
como homem do passado, isto é, «passadista». Esta conotação pejorativa constituía para os aguerridos escritores da Geração de 70 de que
Eça de Queirós era membro destacado, uma espécie de delimitação do
território e servia, pela dialéctica dos contrários, os seus objectivos
de auto-afirmação, como homens do presente voltados para o futuro,
para a dinâmica revolucionária, para as transformações sociais, para o
progresso, para a modernidade de matriz iluminista. Segundo a teoria
de Iuri Lotman e da Escola de Tartu sobre a semiótica da cultura,
tratava-se de todo um jogo de oposições dialécticas entre uma estética
da identidade e uma estética da diferença, entre o passado e o
presente, a tradição e a modernidade, o centro e a periferia, o exterior
e o interior 7. Eram dois cânones em confronto que precisavam um do
outro para sobreviver: um já institucionalizado, outro que pretendia
configurar-se, afirmar-se, legitimar-se. Daqui até à conclusão apressada de que nem a obra de Eça de Queirós nem a da Geração de 70
tinham algo a ver com o intertexto clássico, foi apenas um passo.
Ora nada de mais errado que este pressuposto. Expliquemo-nos. Dessa
oposição entre as duas escolas resultaram várias ilações. Uma delas
é a seguinte: sendo Castilho cultor exclusivo da antiguidade clássica e
sendo esse culto depreciativamente associado a esse árcade póstumo
seria um despropósito falar de intertexto clássico na obra de Eça de
Queirós. Que esta ilação é errada, prova-o a reabilitação de Castilho
feita pelo próprio Eça de Queirós já quase um século antes de Osório
Mateus 8.
Com efeito, Eça de Queirós, que na chamada «Questão Coimbrã»
havia tomado uma hábil atitude de distanciamento, sentia-se na
última fase suficientemente à vontade para reconhecer o mérito de
Castilho. Embora não tenha ocultado o reverso da medalha, hábito

7 POSUELO YVANCOS, José M.ª, «I. Lotman y el Canon Literario», in El CANON
LITERARIO, compilación de textos y bibliografía de Enric Sullà. Madrid, Arco/Libros
(1998): 223-236.
8 Para além de outros aspectos da modernidade da obra de Castilho, Osório
Mateus realça o aspecto oficinal da sua escrita, em que vê «uma concepção por vezes
espantosamente moderna de poesia como transformação por via duma técnica — e transformação muito laboriosa — dum certo material no caso concreto a linguagem», ao
arrepio do «mito romântico da `inspiração’ toda poderosa que vai fazer do escritor
uma espécie da Vate, uma criatura privilegiada a quem as Musas à noite visitam…»
(«Um Ofício em Centenário», in Colóquio/Letras, 1975:36-37. Itálicos nossos).
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dialéctico de resto muito característico da sua personalidade e que lhe
equilibrava a contento os pratos da balança perante Gregos e Troianos,
não deixou de lhe fazer justiça em termos inequívocos, no conhecido
texto sobre Antero de Quental:
O velho Castilho, contra quem se ergueram então tantas lanças e
tantos folhetos,não se petrificara realmente numa forma literária que
pusesse estorvo à delgada corrente do espírito novo. Fora, é verdade,
Trovador e Bardo; mas renovara o naturalismo clássico com as suas
traduções de Virgílio; e passara para a nossa língua Molière, um dos
mais nobres avós da família psicóloga. Todas estas almas diversas
(é certo) as moldava dentro de uma vernaculidade arcádica que as
deformava: mas a sua arte de escrever era polida e houve dignidade e
beleza no seu prolongado amor das Letras e das Humanidades. (Seriam
hoje úteis entre nós, um ou dois Castilhos) 9.

Seria curioso frisar que nem Garrett nem Alexandre Herculano
receberam de Eça de Queirós um tal elogio, o que, aliás, não é motivo
de estranheza, segundo a explicação edipiana de Harold Bloom. Não
menos estranho é o silêncio que se tem feito sobre esta reabilitação de
Castilho por Eça de Queirós e que vem a propósito registar aqui e
agora, pois também este ano está a decorrer o bicentenário do nascimento daquele a quem o mesmo Eça chamou «o bom Castilho»10 e
«cantor da Primavera»11.
Mesmo que os jovens escritores da Geração de 70 quisessem
insurgir-se contra o culto da Antiguidade Clássica, não podiam manter
essa atitude por muito tempo. Não lho permitia a sua integração no

9 EÇA DE QUEIRÓS, «Um Génio que Era um Santo», in Antero de Quental, in
Memoriam, Porto, Mathieu Lugan, Editor, 1896: 490-491. Um manuscrito autógrafo que
se conserva na BNL e constitui outra versão do mesmo texto, acrescenta um pormenor
que, pela relevância, merece ser aqui referido. Nele Eça de Queirós diz de Castilho que
«a sua arte de escrever era, apesar de tudo, estética, ou, como hoje se diz, artista»
(E1/294, fól. 35). Os elementos «estética» e «ou» aparecem rasurados, o que faz realçar
o lexema-chave «artista», que, aplicado à «sua arte de escrever», é um evidente decalque
no termo francês «artiste», de importância fundamental no discurso crítico do parnasianismo e no movimento da arte pela arte, para realçar o aspecto oficinal da escrita, o
trabalho e o rigor da linguagem. Eça de Queirós, escritor parnasiano, quer pela sua
prosa «artiste», quer por muitos aspectos da sua concepção estético-literária, estava bem
consciente do que dizia, ao associar Castilho à estética parnasiana, o que não deixa de
ser curioso nem mesmo destituído de fundamento: é que realmente Castilho escrevia
bem e insistia junto de seus discípulos no trabalho da escrita.
10 EÇA DE QUEIRÓS, «Um Génio que Era um Santo», 1896: 487.
11 EÇA DE QUEIRÓS, «Um Génio que Era um Santo», 1896: 491.
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espaço cultural europeu. A própria Europa em cujos braços se lançaram estava impregnada de cultura clássica que lhe circulava nos
interstícios dos textos como seiva revitalizadora. Em França, escritores
como Sainte-Beuve, poetas como Alfred de Musset, Baudelaire e
Rimbaud compuseram poemas em latim 12 sobre temas do seu tempo.
Em Inglaterra, muitos estudantes, depois de lidarem no seu percurso
escolar do ensino secundário com escritores gregos e latinos, iam
servir a marinha em navios batizados com nomes gregos, como
Calipso, Penélope, Ulisses, etc. A imprensa francesa trazia todos os
dias aos olhos do leitor textos sobre questões de literatura, história,
cultura e arqueologia da Grécia e de Roma. Por ocasião do lançamento
de uma obra de Renan, ou de Taine, de um livro de poemas de Leconte
de Lisle , de uma descoberta arquelógica de Schliemann ou de uma
tradução de autor grego ou latino, o que era frequente — apareciam
logo as recensões críticas nos habituais folhetins literários. Todos estes
eventos culturais constituíam a epifania de toda uma Weltanschauung,
ou, como diria Lotman 13, a semiosfera cultural à escala europeia, de
uma Europa à procura da sua identidade comum, uma Europa cuja
unidade não estava nem estará na moeda em primeiro lugar, mas
na matriz greco-latina que a informa e é dela um dos elementos
fundamentais. É sob este prisma que temos de encarar a presença do
intertexto clássico em Eça de Queirós. E sob este prisma, facilmente
se compreende a importância do intertexto clássico e dificilmente se
compreende o ostracismo a que tem sido votado. O culto das Letras
Clássicas, não só não era incompatível com o que se passava na
Europa, mas era uma das facetas e expressões do europeísmo que
caracterizou Eça de Queirós e toda a geração de 70.
Outro equívoco ou ilação errada resultante da Questão coimbrã
consiste em associar o culto da Antiguidade Clássica a mentalidades
retrógradas como a de Castilho tal como era visto pelos mentores
da Geração de 70. Ora não há qualquer incompatibilidade entre esse
culto e a modernidade. O carácter retrógrado não reside no culto da

12 Cf. MOUQUET, Jules — Charles BAUDELAIRE, Vers Latins, avec trois poèmes en
fac-simile suivis de compositions latines de Sainte-Beuve et Alfred de Musset. Introduction
et Notes par — Paris, Mercure de France, 41933; ASCIONE, Marc: «Le Poète Latin», in
Magasine Littéraire, Passages de Rimbaud, N.º 289, juin, 1991: 46-49.
13 POSUELO YVANCOS, José M.ª, «I.Lotman y el Canon Literario», in El CANON
LITERARIO, compilación de textos y bibliografía de Enric Sullà. Madrid, Arco/Libros,
1998: 223-236, passim.
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Antiguidade em si mesmo, mas na maneira como a mesma Antiguidade é encarada — o passado pelo passado e não o passado à luz da
actualidade e dos problemas culturais do presente.
Ora havia de facto, quer no discurso jornalístico, quer no discurso
parlamentar, ambos criticados por Eça de Queirós, algo de sediço, de
arcádico a trair uma retórica falsa e convencional. Mas era esta retórica e esta maneira retrógrada de encarar a Antiguidade que estavam
em causa e não o culto da Antiguidade em si mesma. A traditio, a
memória intertextual nada tem de incompatível com a modernidade
de matriz iluminista e constitui seguramente uma das vertentes principais da modernidade estética em todo o século XIX. Antiquitas e
modernitas não só não se opõem, como o culto da Antiguidade tem
sido uma forma de modernidade. Foi-o em Eça de Queirós, como o
foi em Baudelaire, em Leconte de Lisle, e em Flaubert. E todos nós
sabemos a recepção que estes três grandes escritores franceses tiveram
na obra queirosiana. Os dois primeiros foram idolos do jovem Fradique que vasou os poemas das suas Lapidárias, no «verso marmóreo»,
de Leconte de Lisle. Foi também este grande poeta parnasiano, tão
marginalizado nos estudos queirosianos, que abriu de par em par as
janelas da literatura grega a Eça de Queirós, através das suas traduções, que constituem o grande intertexto dessa pequena obra-prima
que é o conto «A Perfeição» e de certas descrições de grande beleza que
se encontram em A Cidade e as Serras, como aquela em que a leitura
de Jacinto, filtrada pela audição de Zé Fernandes entre o sono e a
vigília, nos faz ver «aquele grande mar da Odisseia», colorindo nos tons
do seu azul imperecível a imperecível fama dos errores e das aventuras
de Ulisses. Este mergulho no mundo homérico apresenta-se como o
termo de chegada de um lento processo de aprendizagem em que a
substituição de uma literatura frívola (o Figaro e George Ohnet) por
uma literatura nobre (Homero) se inscreve na lógica de uma opção
existencial que leva à troca de Paris por Tormes e do cânon literário
dessa «maciça torre de informação» que eram os setenta mil volumes
parisienses, pelo cânon literário de Tormes, selectivamente composto
pelos escassos mas «nobres livros», que eram «um Plutarco, um Virgílio,
a Odisseia e o Manual de Epicteto»14, em pacífico convívio com as
«Crónicas de Froissart» e o Dom Quixote, como que a dizer que Antiquitas e modernitas não são incompatíveis na obra de Eça de Queirós.

14

1901: 29.

A Cidade e as Serras, Porto, Livraria Chardron, de Lello & Irmão, Editores,
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Quanto a Flaubert, um dos mestres do escritor português, bem
consciente estava ele dessa compatibilidade, e a sua obra encontra-se
repleta de referências ao mundo clássico. É o que se pode ver, por
exemplo, pela leitura de La Tentation de Saint-Antoine, de Salammbô e
de toda a sua Correspondência. Nesta última, por exemplo, pode ler-se
a seguinte exclamação: «Ah! que je voudrais être savant! que je ferais
un beau livre sous ce titre: De l’interprétation de l’antiquité! car je suis
sûr d’être dans la tradition; ce que j’y mets de plus, c’est le sentiment
moderne» 15.
Também Eça de Queirós, impregnado, como Flaubert, «d’un sentiment moderne», recusa toda a visão arcádica e retórica do passado,
como forma de alienação e carência de criatividade, tão frequentes
no discurso jornalístico e na retórica parlamentar. E, neste aspecto
serve-se do intertexto clássico como arma de arremesso e instrumento
de crítica social contra a falta de senso com que são usadas no discurso
corrente referências à Antiguidade Clássica.. Na «farpa» de Junho de
1871, insurge-se nestes termos contra o jornal a Nação, a propósito
do termo «toga»: «A Nação vive exclusivamente no passado, na arqueologia: não sabe que hoje já se usa o frack, pensa que ainda se vai na
toga!» 16. Logo a seguir, imagina como esse jornal descreveria um baile:
Se a Nação tivesse de descrever um baile (assim ela se pudesse
desprender das contemplaçöes seráficas para se dar a estes exames
térreos!) aí está como ela descreveria um baile, a Nação!
« — Então o nobre marquês de Ávila, erguendo de leve a alva
clâmide, adiantou o coturno com meneio gracioso. Por seu lado o sr.
Carlos Testa levantou a túnica tinta em púrpura, e fez chaine de dames,
erguendo o pâmpano!…Tinham ambos as cabeças coroadas de rosas.
No meio do festim o nobre presidente do conselho recebeu um papiro
que escravo lacedemónio lhe apresentou em lavrada lâmina. As damas
reclinadas nos triclínios respiravam aromas, e nos seus olhos brincavam
os jogos e os risos. Circularam até tarde as taças de Falerno. O sr. Macário dedilhou na harpa eólia concertos maviosos. Velhos legionários, encanecidos em Marte, faziam, apoiados aos gládios, a polícia nos átrios.
Na via esperavam numerosas quadrigas!» Nação, Nação, boa amiga!

15 FLAUBERT, Gustave, Correspondance, Deuxième Série (1850-1854), Paris, G. Charpentier et C.ie, Éditeurs, 1889: II, 184.
16 EÇA DE QUEIRÓS, Uma Campanha Alegre. Das Farpas, I, Lisboa, «A Editora»,
1908 (sic, por 1890): 125. Este texto é ainda muito elucidativo acerca do poder mimético
e evocativo que Eça de Queirós viria a evidenciar na sua teorização do romance arqueológico e nos seus quadros de reconstituição histórica.
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não nos queiras mal. Tu és velha, tu és fabulosamente velha, tu és de
além da campa! […].»És tão viva como Eneias. Tão contemporânea
como Telémaco 17.

Como é óbvio, Eça de Queirós não está neste texto a condenar a
Antiguidade Clássica, o que, aliás, seria contraditado por toda a sua
obra. O que ele condena é a visão retrógrada e alienante como ela é
encarada e o uso retórico que dela é feito. Nele permanece bem vivo
o sentimento da dicotomia em que a uma antiquitas florescente, incarnação dos valores do espírito e sua capacidade criativa, se opõe um
presente de degenerescência. Essa dicotomia já remonta aos textos da
Gazeta de Portugal que viriam depois a ser reunidos por Jaime Batalha
Reis nas Prosas Bárbaras. Naquele cujo título primitivo é «Lisboa. —
Et Nunc et Semper. (Divisa dos Príncipes de Este» (13/10/1867), Eça de
Queirós opõe a capital portuguesa às duas grandes cidades matriciais
do imginário ocidental, Atenas e Roma: «Antigamente a cidade, urbs,
era o lugar que pensava e que falava, que tinha o verbo e a luz. Roma
criou a Justiça, Atenas idealizou a carne …» 18. Mas Lisboa «Não
quer criar, pensar, apostolar, criticar. Escuta e aplaude toda a voz, ou
sejam as imprecaçöes de Danton ou os versos do poeta Nero» 19;
«Como Roma, ela tem as sete colinas, como Atenas tem um céu tão
transparente, que poderia viver nele o povo dos deuses […]. Todavia,
Lisboa o que faz? Come» 20. Enquanto «Atenas produziu a escultura»
e «Roma fez o direito», Lisboa «criou» «o Fado»: Fatum era um Deus
no Olimpo; nestes bairros é uma comédia» 21.
Contudo, esta oposição entre uma antiquitas valorada e um
mundo moderno depreciado não a restringe Eça de Queirós ao caso
português, mas alarga-a a toda a Europa. E, neste aspecto, dá um
enorme salto, pois passa de uma postura de identificação com a
cultura iluminista burguesa inerente ao realismo que aparentou perfilhar com toda a pompa e circunstância nas célebres Conferências do
Casino, para proceder a uma feroz desconstrução dessa mesma cultura e suas grandes metanarrativas, tornando-se dessa maneira um

17

Uma Campanha Alegre. Das Farpas, 1890: I, 125-126. Itálicos nossos.
EÇA DE QUEIRÓS, Prosas Bárbaras, com uma introdução por Jaime Batalha Reis,
Porto, Livraria Chardron, Lello & Irmão, Editores, 1903: 103.
19 Prosas Bárbaras, 1903: 104.
20 Prosas Bárbaras, 1903: 105.
21 Prosas Bárbaras, 1903: 111.
18
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precursor daquilo que de há vinte anos a esta parte se costuma chama
a pós-modernidade.
Com efeito, em texto publicado em 9/2/1881, diz ele sobre a ideologia do progresso:
Aqui estamos sobre este globo há doze mil anos a girar fastidiosamente em torno do Sol, e sem adiantar um metro na famosa estrada
do progresso e da perfectibilidade: porque só algum ingénuo é que ainda
considera progresso a invenção ociosa desses bonecos pueris que se
chamam máquinas, engenhos, locomotivas, etc., e essas prosas laboriosas e difusas que se denominam sistemas sociais. Nos dois ou três
milénios de existência trepámos a uma certa altura da civilização; mas
depois temos vindo rolando para baixo numa cambalhota secular 22.

Mais curioso é verificar que essa atitude desconstrutivista, seja
feita através da exaltação da Antiguidade clássica, numa dicotomia
entre um presente de decadência e um passado florescente:
Já não falo de gregos e romanos: ninguém hoje tem bastante génio
para compor um coro de Ésquilo ou uma página de Virgílio; como escultura e arquitectura, somos grotescos; nenhum milionário é capaz de
jantar como Lucullus; agitavam-se em Atenas ou Roma mais ideias
superiores num só dia do que nós inventámos num século; os nosso
exércitos fazem rir, comparados às legiões de Germanicus; não há nada
equiparável à administração romana; o boulevard é uma viela suja ao
lado da Via Ápia; nem uma Aspásia temos; nunca ninguém tornou a
falar como Demóstenes: — e o servo, o escravo, miséria da antiguidade,
não era mais desgraçado que o proletário moderno 23.

É curioso verificar que sete anos depois, num texto publicado em
20/3/1888, próximo ainda da publicação de A Relíquia (1887) e a escassos meses da aparição de Os Maias (1888), se mantém a mesma visão
da Antiguidade greco-latina, também em oposição ao presente:
As árvores que nos cobrem, não são mais frescas nem mais frondosas que as que davam sombra aos homens do Lácio: e a geada, o vento
leste, a poeira não nos incomodam menos do que no tempo das Geórgicas.
Verdade seja também que o homem não melhora nem se aperfeiçoa no que lhe é inato. Não possuímos hoje, decerto, mais força nos
músculos do que os soldados da invasão persa, mais beleza nas linhas

22 EÇA DE QUEIRÓS, Cartas de Inglaterra, Porto, Livraria Chardron, 1905: 52-54.
Itálicos nossos.
23 Ibid.: 53-55. Itálicos nossos.
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do que os modelos da estatuária grega; não nos podemos também gabar
de mais coragem que Leónidas, de mais génio que Platão, de mais
poesia que Virgílio, de mais virtude que Marco Aurélio 24.

A seguir, o escritor tempera o radicalismo da sua visão pessimista,
com o reconhecimento de um certo progresso e a esperança de um
futuro melhor. Mas nesta ligeira inflexão é ainda a velha Grécia que
aparece como ponto de referência:
Mas o conjunto dos homens, a sociedade, progride cada dia pela
sucessiva acumulação do esforço, do trabalho, da virtude, do génio, da
poesia, da coragem de cada geração que passa. E se realmente não
pensamos mais profundamente do que em Atenas, sob os plátanos da
Academia, nem combatemos mais heroicamente do que no desfiladeiro
das Termópilas — temos de certo repartido entre nós mais justiça do
que no tempo dos Gracos, e há mais saber divulgado entre nós do que
no tempo de Aristóteles. E nesse seculo XX, de que já nos ocupamos
com tão paternal solicitude, haverá ainda mais saber espalhado, e
haverá mais justiça realizada 25.

No texto «A Sociedade e os Climas» 26, refuta a teoria dos climas
elaborada por Montesquieu 27, através do contraste que estabelece

24 EÇA DE QUEIRÓS, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron. 1909: 215.
Itálicos nossos.
25 Ibid.
26 Publicado em 17 e 18/2/1895 e recolhido depois nas Cartas Familiares e Bilhetes de Paris (1893-1896), Livraria Chardron, de Lello & Irmão, Editores, 1907: 107-108.
27 «O solo e a atmosfera de Atenas não mudaram desde que essa atmosfera e esse
solo criaram a raça que repeliu as invasöes do oriente, deu à humanidade os maiores dos
filósofos e os maiores dos artistas, e foi a mãe augusta da civilização. Como sucede então
que, nesse mesmo solo e sob essa mesma atmosfera, vive e respira hoje apenas uma
populaça ignara, onde não há um filósofo nem um artista, e tão frouxa que não consegue
desembaraçar-se sequer das quadrilhas de salteadores, ela que outrora sacudiu como
simples pó os exércitos de Xerxes? O mesmo fácil argumento se podia transpor para
Roma, que conserva o mesmo solo, o mesmo ar, e que todavia (sem fazer ofensa aos seus
generais, aos seus poetas, aos seus oradores), não é a Roma dos Cipiöes, dos Césares, dos
Virgílios, dos Tácitos, dos Catöes. Mas é sobretudo Paris, o próprio Paris, que deve embaraçar Montesquieu. O imperador Juliano, que muito tempo habitou entre os parisiense,
nestas margens do Sena, diz no seu livro do Misopogon que o que mais o encantava
nesses parisienses era a gravidade do seu carácter e a austeridade dos seus costumes!
Ora o mesmo rio corre entre as mesmas margens: ainda nelas restam as ruínas do
palácio de Juliano e das Termas que ele edificou: e o mesmo solo, segundo a teoria
de Montesquieu, devia produzir os mesmos caracteres graves, e a mesma atmosfera
devia produzir os mesmos costumes puros. E onde estão elas hoje, essa austeridade e
essa pureza?» (Ibid. Itálicos nossos).
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entre a Atenas e a Roma de outrora, bem como o Paris do imperador
Juliano, com essas mesmas três cidades tais como eram vistas em fins
do séc. XIX. A superioridade das primeiras em relação às segundas
conduz à ideia de degenerescência condizente com a mentalidade
decadentista e contradiz a tese de Montesquieu, que teve apenas em
conta o espaço e esqueceu a outra coordenada — o tempo.
Através das oposições entre a Atenas «grandiosa» e a Atenas
«reles», entre a Roma dos Cipiões e a Roma da Itália unificada, entre
o Paris do imperador Juliano e a cidade que ele habitava em 1895 —
este texto reforça a ideia negativa que Eça de Queirós tinha não só
de Portugal, mas também da Europa. Neste aspecto, a sua obra é
verdadeiramente representativa da literatura europeia, de que a visão
decadentista constitui uma das mais imortantes facetas. O investigador H. Peyre refere-se a escritores como Flaubert, Leconte de Lisle
e Renan, nestes termos: «les Athéniens seront un peuple d’aristocrates, habiles à saisir les plus fines nuances de l’art et de la pensée;
rêver à la Grèce sera pour eux accabler de leur mépris les bourgeois du
XIXe siècle». Contra o seu «espírito prosaicamente pacífico e mercantil», exaltam com prazer «o heroísmo dos guerreiros de Salamina, dos
espartanos de Leónidas, ou a dedicação cívica de Harmódio e de
Aristogíton». E depois termina o capítulo desta maneira:
Enfin, par réaction encore contre son temps, cette génération de
poètes et de romanciers artistes trouvera dans son culte de la Grèce un
refuge consolant contre la foi au progrès universel, qui menaçait de
devenir la béate religion de leur siècle. La célèbre préface de Leconte
de Lisle, les lettres de Flaubert, en répétant que le rayonnement de la Grèce
constitue le point le plus lumineux de l’histoire de l’humanité, affirmeront
ainsi la décadence du monde moderne et proclameront, à travers
leur hellénisme, ce pessimisme qu’ont partagé tant de bons esprits
au milieu du siècle dernier 28.

O próprio Renan olha para a cultura semitica como um pagão
rezando sobre a Acrópole de Atenas. Mas em geral todos os espíritos
superiores, recitam a sua «Prière sur l’Acropole» e buscam na Antiguidade Clássica a compensação para as frustraçöes do presente,
desde L. Ménard a Anatole France, passando por Baudelaire, Leconte
de Lisle, Th. Gautier, e Th. de Banville. Numa Europa fin-de-siècle

28 PEYRE, Henri — Bibliographie Critique de l’Hellénisme en France de 1843 à 1870,
New Haven, Yale University Press. 1932: 8-9. Itálico nosso.
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mergulhada na crise de valores e de paradigmas, em busca de uma
identidade colectiva, perdida ou por achar, é esse passado que emerge
no imaginário do texto, como o lugar de referência preponderante, em
defesa da aristocracia do espírito contra as ameaças da modernidade
iluminista e aquilo a que desde H. Heine se chamava o «filistinismo
burguês».
O mesmo se passa na obra de Eça de Queirós. E, se o escritor
português é um espírito verdadeiramente europeu, é-o também — e
em dose não menor — pela forte presença desse mesmo passado, que
constitui uma das facetas da modernidade estética na literatura europeia do séc. XIX.
Todos estes passos citados serão suficientes para mostrar à evidência o lugar que ocupa o intertexto clássico na obra de Eça de
Queirós. Mas até aqui temos estado a lidar apenas com textos não-ficcionais 29, e, não obstante o seu valor argumentativo, até nem são
estes os mais importantes para documentar a presença do intertexto
clássico em Eça de Queirós. O seu interesse reside, sobretudo no
seu alcance cognitivo quanto à hermenêutica da obra ficcional do
Escritor, dadas as relações paratextuais que com ela mantêm. Sendo-lhe paralelos e até certo ponto marginais, apontam para ela, enquanto
eco, reflexo, programa estético, prefácio, posfácio, em suma, metaficção. Neste aspecto — não deixa de ser curioso assinalá-lo — as três
fases em que, com o seu quê de discutível mas também com bastante
pertinência, tem sido «arrumada» desde Luís de Magalhães a obra do
Escritor de acordo com a sua evolução literária, de resto mais sinuosa
que linear —, podem-se aplicar também à presença do intertexto clássico na obra queirosiana, segundo estas três facetas sucessivas: como
meio de evasão no tempo e no espaço na primeira fase, elemento de
crítica social na segunda, visão decadentista na terceira 30.

29 Esta distinção, já introduzida por GUERRA DA CAL entre textos ficcionais e não-ficcionais, adoptamo-la por motivos de ordem não apenas semântica, mas também
pragmática, conscientes como estamos do carácter difuso das fronteiras que separam
em certos casos uns e outros num escritor como Eça de Queirós.
30 Para os objectivos deste trabalho, apenas interessam as segunda e terceira
fases, mas a presença clássica verifica-se nas três fases e participa das características que
os críticos têm assinalado a cada uma delas. Na primeira, o mundo antigo aparece
também largamente representado como o imaginário lugar de refúgio, como referência
da evasão no espaço e no tempo, chegando mesmo a integrar-se no fantástico queirosiano. Pelo paganismo que o caracteriza em oposição aos valores do Cristianismo, e sob
a influência do Fausto de Goethe e da Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, da poesia
de Baudelaire e de Leconte de Lisle, surge sob o signo de satã, conotado portanto com o
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A perspectiva epistémica em que nos situamos nada tem a ver
com uma postura positivista que não tenha em conta um plausível
enquadramento teórico, e se limite à magnificação da Antiguidade
Clássica através do inventário pelo inventário, da simples acumulação
de dados, do estudo microscópico do pormenor em si mesmo. Esta
fixação empiricista no passado pelo passado tem ressaibos de arcadismo póstumo e pouco interesse tem para o conhecimento da obra de
Eça de Queirós. E, se as fontes têm para a nossa investigação grande
importância, tal se deve ao seu carácter ancilar, pois sem elas não se
pode estudar devidamente a actividade intertextual, isto é, as transformações introduzidas pelo escritor nos seus modelos textuais. A tónica
é posta não na fonte em si mesma, como acontecia na chamada «crítica
das fontes», mas no estudo da obra através da análise das semelhanças
e das diferenças face ao(s) modelo(s), sendo as semelhanças tidas em
conta apenas para realçar pelo contraste as diferenças. Estas é que nos
indicam o grau de inovação, de independência e de originalidade da
obra literária em relação ao respectivo intertexto; em suma, definem
uma estética da recepão e uma estética da produção, que são duas faces
da mesma moeda dentro do mesmo escritor-leitor.
Segundo os objectivos que têm norteado a nossa investigação, a
tarefa prioritária consiste a nosso ver em integrar a matriz greco-latina
no campo do signo, estudar a função semiótica que, a par de todos os
outros elementos sígnicos, ela desempenha no conjunto da obra de
Eça de Queirós, sobretudo nos textos ficcionais, relativamente à
criação de ambientes e situações, aos retratos dos personagens e
à própria estrutura da narrativa. É aqui que reside, segundo cremos,
o valor e a actualidade do objecto estudado.
Passando agora à exemplificação, pense-se no profundo valor
simbólico e sígnico de que se reveste a estátua de Vénus Citereia no
jardim do Ramalhete (Os Maias) 31. No que diz respeito à estrutura da

satanismo. Contentemo-nos apenas com este exemplo: Ganimedes é, no texto «O Senhor
Diabo», «um pagem perfeito como uma das estátuas antigas que fizeram na Grécia a
lenda e a beleza», «tinha os olhos inertes e fixos dos Apolos de mármore. Dos seus vestidos
saía um cheiro a ambrosia. A testa era triste e serena como as dos que têm a saudade
imortal de uma pátria querida. Trazia na mão uma ânfora esculpida em Mileto, onde se
sentia as suavidade dos néctares olímpicos» (EÇA DE QUEIRÓS, Prosas Bárbaras, Porto,
Livraria Chardron, de Lello & Irmão, Editores, 1903:121). Itálico nosso.
31 É admirável o partido que o escritor tirou da mitologia greco-latina, então
muito em voga no campo literário, graças às descobertas arqueológicas, a imprensa
periódica e o desenvolvimento dos museus e da estatuária antiga.
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narrativa, desempenha um papel primacial o célebre episódio do peixe
da Dalmácia, que constitui para o desiludido Jacinto o último grande
fiasco da civilizaçao parisiense, impelindo-o decidadamente para a
definitiva decisão de trocar Paris por Tormes. Ora esse episódio elaborou-o habilmente Eça de Queirós com base em toda uma tradição
de literatura gastronómica cuja matriz é uma sátira de Juvenal 32.
No que diz respeito à caracterização das personagens, fixemo-nos
por momentos na personagem Valadares do Crime do Padre Amaro.
O narrador mostra-nos como ele sabia de cor as Metamorfoses de
Ovídio e citava Virgílio com todo o a-propósito. Mas não basta saber
isso. É preciso saber porquê, saber que esses atributos funcionam
como signos dessa personagem de gabinete que, mergulhada no
mundo livresco da erudição e, portanto distraída e alienada, vive fora
do mundo da realidade, ignorando os problemas da diocese e a vida
escandalosa de Amaro. Pelo contrário, tinha este seu subordinado
em tão alta conta que, ainda sob a influência das leituras de Fénelon,
o virá a comparar comicamente ao par Telémaco-Minerva, que, nas
Aventures de Télémaque — uma espécie de reescrita da Odisseia —
aparecem como modelos de castidade (ele) e de prudência (ela). Este
exemplo revela bem a eficácia cáustica que Eça de Queirós imprimiu
à sua obra, graças ao hábil aproveitamento dos seus conhecimento da
Antiguidade Clássica, no âmbito do seu programa de crítica social,
próprio da fase realista. Quanto à última fase, esse investimento é
ainda maior, em relação à estutura narrativa, como vimos acima, e à
caracterização de personagens como Teodorico Raposo, Jacinto,
Ulisses e Fradique Mendes, como passamos a demonstrar.
O pícaro herói de A Relíquia, numa visão fantástica que reflecte
nitidamente o universo de La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, e
proporcionada por intervenção do diabo, observa em sonho
«como brilhavam na Grécia as religiöes da Natureza. Aí tudo era
branco, polido, liso e sereno: uma harmonia saía das formas dos
mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e
das destrezas dos atletas: por entre as ilhas da Iónia, flutuando na
moleza do mar mudo como cestas de flores, as Nereides dependuravam-se da borda dos navios para ouvir as histórias dos viajantes; as

32 Cf. o nosso trabalho «Entre o Uno e o Diverso. Uma Visão Antropológica da Res
Literária», in Dedalus, Revista de Literatura Comparada, N.º 5, 1995:107132 (especialmente 108-116).
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Musas, de pé, cantavam pelos vales: e a beleza de Vénus era como uma
condensação da beleza da Helénia» 33.

Quanto a Jacinto, é elucidativo o seu diálogo com o amigo Zé
Fernandes. Depois de este lhe ter feito a maliciosa insinuação de que,
em vez de ler Homero, passara inutilmente o tempo em leituras fúteis
como O Figaro e Jorge Ohnet, Jacinto desfecha-lhe a pergunta com que
abre o seguinte diálogo:
— Tu leste a Ilíada?
— Menino, sinceramente me gabo de nunca ter lido a Ilíada.
Os olhos do meu príncipe fusilaram.
— Tu sabes o que fez Alcibíades, uma tarde, no Pórtico, a um
sofista, um desavergonhado dum sofista, que se gabava de não ter lido
a Ilíada?
— Não.
— Ergueu a mão e atirou-lhe uma bofetada tremenda.
— Para lá, Alcibíades! Olha que eu li a Odisseia! 34

r

Tal insinuação aponta para um um critério selectivo de leituras,
que opõe dois tipos diferentes de literatura: a literatura fútil representada pelo discurso jornalístico e a obra de Jorge Ohnet, que desfrutava
então dos efémeros fogachos da fama junto de uma burguesia plutocrata; e a literatura nobre, aristocrática, séria, já sedimentada ao longo
do tempo e que tinha como referência a Literatura Greco-Latina e
como paradigma os Poemas Homéricos. Estes, que Eça de Queirós leu
na tradução de Leconte de Lisle 35, são o grande arquitexto donde saiu

33

EÇA DE QUEIRÓS, A Relíquia, Porto, Livraria Chardron, 1887:124-125.
EÇA DE QUEIRÓS, A Cidade e as Serras, Porto, Livraria Chardron, de Lello &
Irmão, Editores, 1901:272,
35 Conforme nos foi possível demonstrar no nosso trabalho «De Eça de Queirós
a Homero através de Leconte de Lisle», in Arquivos do Centro Cultural Português, Volume XVII, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982: 253-333. Leconte de Lisle foi,
na segunda merade do séc. XIX, uma figura cimeira e uma figura-chave no panorama
literário francês, animador de salões poético-literários, excelente declamador de poemas
e mestre atentamente escutado por muitos discípulos. Não admira, pois, que tenha sido
um dos modelos de Eça de Queirós E, se em vida o seu renome ultrapassou mesmo o de
Baudelaire, o silêncio post mortem, quer em França, quer em Portugal, constitui um
daqueles fenómenos a que por elegância se costumam chamar os caprichos da fortuna,
para encobrir realidades por vezes bem escuras que ensombram a instituição literária.
Felizmente, nas últimas décadas tem sido atentamente estudado e editado pelo investigador francês Edgard Pich, da Universidade de Lyon, que dele é hoje, sem dúvida, o
maior especialista. Mas Leconte de Lisle, para além de poeta, foi um excelente tradutor
34
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outra curiosa personagem, que é o Ulisses queirosiano. Esta figura
emblemática da Antiguidade Clássica, que domina essa pequena obraprima que é o conto «A Perfeição», atinge foros de flagrante actualidade, pois incarna, como Jacinto, Fradique Mendes, José Matias e
Gonçalo Mendes Ramires algumas das grandes preocupações do
homem finissecular do séc. XIX — a busca de um modelo de felicidade
talhado nos moldes da humana condição inserida no tempo, na contingência e na transitividade por um lado e por outro a fuga a todas as
formas de alienação desumanizante, como o tédio do ócio, a segurança

de poetas Gregos e Latinos, adoptando métodos inovadores inspirados no movimento
filológico-científico da época, mas que «ofendiam» a memória acústica dos Gauleses
bem instalados na tradição e no sistema da língua. Daqui a polémica suscitada pelas
suas traduções, que, por outro lado, desempenharam uma função mediadora e metacomunicacional de suma importância, tornando presente e acessível às novas gerações a
poesia greco-latina. Do impacto que sobre elas exerceram constituem testemunhos
eloquentes as personagens de Marcel Proust e as memórias de André Gide. Quanto ao
seu valor, ele é avalizado pelo parecer de um linguista da estatura de George Mounin,
que o considerou como um dos maiores tradutores franceses.
Por isso nos congratulamos com a notícia de Público/Leituras (n.º 3786 de
29/7/2000), segundo a qual os poetas Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner já
são leitores de Homero nas traduções de Leconte de Lisle, nomeadamente a da Odisseia,
“recentemente reeditada». Como poetas que são e dos melhores, vão com certeza, sob a
inspiração da musa homérica, actualizar, valorizar e prolongar a memória de Ulisses, na
esteira de Virgílio, Dante, Camões, Fernando Pessoa e Manuel Alegre.
O mesmo entusiasmo nos não merece a informação colhida no Bulletin des Études
Portugaises et Brésiliennes (Tome 46-47, 1986-1987: 354-356), sob a rubrica não assinada
de «Positions de Thèses». Aí se afirma que Mimoso-Ruiz estudou na sua dissertação de
Doutoramento (1978) o conto «A Perfeição» «à travers la traduction de Leconte de Lisle»
(p.356), o que é rotundamente falso. Nesse documento académico nem uma vez aparece
referida tal tradução, mas sim a tradução de Victor Bérard, da Editora parisiense Belles
Lettres, que, sendo posterior, nunca poderia ser utilizada pelo escritor português, como
é evidente. Nós mesmo já tivemos oportunidade de tratar dessa questão no trabalho
acima referido e noutro publicado em 1983, sob o titulo de «A Cultura Clássica em Eça
de Queirós através da Cultura Francesa» (in Les Rapports Culturels et Littéraires entre
le Portugal et la France. Actes du Colloque, Paris, 11-16 octobre 1982, pp. 393-410).
Pensamos poder afirmar que, antes dos nossos trabalhos publicados a partir de 1981, a
tradução da Odisseia por Leconte de Lisle, encarada sobretudo como hipotexto
(segundo a terminologia de G. Genette) do conto «A Perfeição» de Eça de Queirós — e é
este o aspecto que para o caso mais interessa —, era pura e simplesmente desconhecida
no mundo da investigação. Tão flagrantes eram os pontos de contacto, quer no plano da
expressão, quer no plano do contéudo, desse magnífico e original conto queirosiano com
o Canto V da Odisseia, que, nos escassíssimos trabalhos existentes sobre o assunto — e
apenas no estrangeiro - a ideia induzida no espírito do leitor era a de que Eça de Queirós
sabia Grego, o que é falso.
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gratuita, a monotonia da mesmice, o comodismo burguês e o platonismo contemplativo 36.
Por último, concentremos a nossa atenção em Fradique Mendes.
Trata-se de uma das personagens mais interessantes do ponto de vista
da Antiguidade Clássica. Sem esta, Fradique nunca teria sido ficcionado tal como o conhecemos. Dela retirou Eça de Queirós a maior
percentagem de referências para o seu retrato fisico, psicológico, literário e moral, as suas qualidades de educação, de inteligência de espírito e de cultura. Apesar dos seus trinta anos, o seu corpo exibia «a
robustez tenra e ágil de um efebo, na infância do mundo grego» 37.
Culturalmente, era um erudito com «vinte séculos de literatura» que,
depois de aprender latim com um frade beneditino e ter estudado em
Coimbra por iniciativa da sua avó materna que considerava a Lusa
Atenas «um nobre centro de estudos clássicos e o derradeiro refúgio
das Humanidades» 38, adquiriu um sólido conhecimento das línguas
clássicas» 39. Assim aprendeu a ler «Sófocles no original» e, também
por isso, foi capaz, «na sua idade de poesia e de literatura decorativa»
de «criar em latim bárbaro poemetos tão belos como o Laus Veneris
Tenebrosae 40. Não fosse ele, aliás, um fervoroso discípulo de um poeta
fascinado pela antiguidade clássica, como Leconte de Lisle. O seu
conhecimento da língua de Platão — que bem pode ser lido como a

36 A caracterização do herói homérico aparece em A Cidade e as Serras (1901:272),
inserida naquela visão que Zé Fernandes experimenta em Tormes, ao ouvir, num estado
ora de vigília ora de sonolência, a leitura da Odisseia que Jacinto lhe faz durante a sesta.
0 passo merece ser citado, quer pelo valor documental, quer pela beleza evocativa, quer
ainda pelos nexos intratextuais que o ligam ao conto «A Perfeição»: «Aquele grande mar
da Odisseia, — esplandecente e sonoro, sempre azul, todo azul, sob o voo branco das
gaivotas, rolando, e mansamente quebrando sobre a areia fina ou contra as rochas de
mármore daquelas Ilhas Divinas, — exalava logo uma frescura salina, bem vinda e consoladora naquela calma de Junho, em que a serra se entorpecia. Depois as estupendas
manhas do subtil Ulisses e os seus perigos, sobre-humanos, tantas lamúras sublimes, um
anseio tão espalhado da Pátria Perdida, e toda aquela intriga em que embrulhava os
Heróis, lograva as Deusas, iludia o Fado, tinham um delicioso sabor ali, nos campos de
Tormes, onde nunca se necessitava de subtileza ou de engenho, e a Vida se desenrolava
com a segurança imutável com que cada manhã sempre o Sol igual nascia, e sempre
centeios e milhos, regados por águas iguais, seguramente medravam, espigavam,
amadureciam… « (Itálico nosso).
37 «Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889: I, 274.
38 «Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889: I, 263.
39 «Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889: I, 532.
40 «Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889: I, 519.
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projecção da consciência de uma lacuna sentida pelo próprio Eça de
Queirós —, havia-lhe impregnado o espírito de uma mentalidade helénica que fazia dele «um dos derradeiros crentes do Olimpo, devotamente prostrado diante da forma, e transbordando de alegria pagã»,
pelo que «visitara a Lacónia, falava a língua dos Deuses, recebia deles
a inspiração» 41. «Num sonho repassado de emoção e sensibilidade», o
viu o narrador a passear com Ana de Léon, «pela via sagrada que vai
de Atenas a Eléusis, conversando com Sócrates …» 42. Este imaginário
«antigo» reflectia-se na própria concepção estética e no gosto artístico,
que o levaram a decorar uma das salas do seu palácio de Tredennes, na
rua de Varennes, onde se havia instalado, em Paris, com «quatro tapeçarias de Luca Cornélio, contando a História de Hércules, pelo que a
tal sala lhe deu o nome de «Heróica» 43. O seu fino gosto, aliado à
erudição arqueológica tornou-se também um precioso auxiliar da pintura, pois «repetidamente esclareceu e auxiliou, na sábia e pitoresca
composição das suas telas, o paciente reconstrutor dos costumes e da
Maneiras da Antiguidade Classica, o velho Suma-Rabêma» 44.
É essa mesma forte motivação estética que, na sua carta a
Bertrand 45, o leva a exprimir a emoção que sentiria, se visse intacta,
inalterada pelos progressos deformadores da civilização, «como um
dos mais maravilhosos momentos da História Humana» —, a Grécia
antiga, e aí encontrasse «ainda nos seus trajes, nas suas maneiras, na
sua sociabilidade, a grande Atenas de Péricles». Mas, «infelizmente,
esssa Atenas incomparável jaz morta para sempre soterrada, desfeita
em pó, sob a Atenas romana, e a Atenas bizantina, e a Atenas Bárbara,
e Atenas muçulmana, e Atenas constitucional e sórdida». Depois deste
confronto entre as várias metamorfoses, a que não é alheia a obra
de Edmond About, La Gèce Contemporaine (1855), muita conhecido no
seu tempo pela dicotomia entre o Grécia do nosso imaginário e a
Grécia decadente e pobre do século XIX — alarga o seu raciocínio
a um âmbito mais abrangente: «Por toda a parte o velho cenário da

41

«Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889: I, 286.
«Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889: I, 271
43 «Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889:I, 522.
44 «Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1889: I, 536. Suma- Rabêma é a forma paronomástica correspondente a Alma Tadema, pintor holandês
radicado em Inglaterra e muito conhecido pelos seus quadros inspirados em motivos e
temas da Antiguidade Clássica.
45 A Correspondência de Fradique Mendes, (Memória e Notas), Porto, Livraria
Chardron de Lello & Irmão, Editores, 1900: 201.
42
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história está assim esfrangalhado e em ruínas. Os próprios montes
perderam, ao que parece, a configuração clássica; e ninguém pode
achar, no Lácio, o rio e o fresco vale que Virgílio habitou e tão virgilianamente cantou».
No mesmo imaginário radica o prazer da erudição que que ele
mostra, ao informar Guerra Junqueiro — a propósito de A Velhice do
Padre Eterno, que ele desaprova —, sobre a religião de Gregos e
Latinos, numa carta em que associa a certos pormenores eruditos uma
visão muito pessoal e muito parcial da religião entre gregos e romanos.
Para bem a conhecer, convida o poeta a visitar a «Antiguidade Classica,
em Atenas, ou Roma, onde quiser, no momento de maior esplendor e
cultura das civilizaçöes greco-latinas» 46.
Enfim, a partir dos factos registados, poder-se-á induzir uma
ideia aproximada acerca da importância do intertexto clássico em
Eça de Queirós, entendido no seu aspecto semiótico, como um repositório de signos indispensáveis à plena compreensão de muitos dos seus
mais importantes personagens, de algumas das mais belas descrições
e da estrutura de certas narrativas, como o conto «A Perfeição» e
A Cidade e as Serras. Vimos como ele acompanha a evolução literária
do escritor. Associado ao satanismo e ao fantástico na fase das Prosas
Bárbaras, instrumento de crítica social na fase realista, tornou-se, na
fase pós-realista, uma das mais fortes expressões da Weltanschauung
finissecular — com realce para o decadentismo e para algumas das
preocupações fundamentais do homem português e europeu em finais
do séc. XIX. Pensamos, todavia, que esta vertente da obra queirosiana
não tem merecido a devida atenção dos investigadores em Portugal 47.
Por outro lado, a matriz filológica indispensável a este tipo de estudos
entrou nos últimos decénios em franca decadência, inserida numa
perniciosa tendência a que se poderia chamar «a conspiraçao contra a
memória» e que tem tido entre nós efeitos devastadores, e nos colocam

46

«Cartas de Fradique Mendes», in Revista de Portugal, 1890: II, 385.
Também a não tem favorecido uma estrutura demasiado rígida dos curricula
universitários das nossa velhas Faculdades de Letras, com as várias filologias — a
Germânica, a Românica e a Clássica — separadas por compartimentos estanques, cada
uma demasiado voltada para dentro de si mesma. No que às duas últimas diz respeito e
com as quais nos sentimos mais identificado, foi notório o fechamento da Filologia
Românica à matriz greco-latina e, reciprocamente, da Filologia Clássica às Literaturas
Modernas e Contemporâneas. Era indispensável estabelecer pontes, interfaces que
facilitassem a intercomunicação. Este sistema produziu bons especialistas, mas não
favoreceu o diálogo, nem respeitou o princípio da interdisciplinaridade.
47
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mal perante outros países latinos como a França, germânicos como
a Alemanha e a Áustria, e anglossaxónicos como a Inglaterra e os
Estados Unidos, onde, no âmbito das Ciências Humanas, o investigador universitário tem uma melhor preparação de base nas Humanidades Clássicas 48. Mas não é menos verdade que um certo dirigismo
cultural derivado da polarização do campo literário na segunda
metade do séc. XIX, do pensamento sergiano 49 e da Seara Nova tem
feito convergir as atenções dos críticos para determinadas vertentes da
obra queirosiana, com a hipertrofia da faceta realista 50, em prejuízo

48 Neste aspecto, não deixa de ser sintomático o facto de os únicos dois trabalhos
dignos de registo sobre as matrizes greco-latinas em Eça de Queirós, terem aparecido no
estrangeiro: um do lusitanista holandês Marcus de Jong, publicado em artigo na Revue
de Littérature Comparée em 1938 sob o título de «Eça de Queiroz devant l’Antiquité»
(lamentavelmente plagiado numa dissertação de doutoramento apresentada em Paris
em 1978!); e outro do norte-americano Norood Andrews sobre o conto «A Perfeição» e
o Canto V da Odisseia, integrado numa recolha de ensaios em homenagem ao Prof.
Lloyd Kasten, publicada em 1975. Entre nós, nada disso tem aparecido, e dos nossos
licenciados e investigadores formados num sistema de ensino em que predominam as
chamadas «Línguas e Literaturas Modernas» e os «Estudos Portugueses», mas onde
quase não há lugar para o Latim, e o ensino do Grego deixou de existir —, nada há a
esperar. As melhores qualidades de inteligência parecem gastar-se todas em nebulosos
discursos de semiótica e de crítica literária, impregnados de conceitos abstractizantes.
É por isso que deparamos com surpreendentes achados como o título «Dedalus» posto
a uma excelente revista de Literatura Comparada. A invenção é mais feliz que a ortografia. Quiseram um título em latim e encontraram um que nem é latim nem português.
Ao menos assim, não se confunde com uma revista homónima que circula no espaço
anglossaxónico. Mas essa traz o título correctamente escrito — «Daedalus».
49 Num dos seus Ensaios, insurge-se António Sérgio contra o ensino do Latim nas
escolas. O argumento em que se baseia é simplesmente este: não forma latinistas. Como
se o objectivo imediato do ensino de cada disciplina fosse o de formar especialistas
(cf. António Sérgio, «O Clássico na Educação ou o Problema do Latim», in Obras
Completas, Ensaios, Tomo II, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1970: 95-143). Tal argumento,
levado até às suas últimas ilações, implicaria a supressão pura e simples de qualquer
sistema de ensino. As consequências dessa linha de pensamento estão à vista: entre os
discípulos e admiradores de António Sérgio, há já quem reconheça haver cada vez
menos pessoas a conhecer o significado das frases latinas em Eça de Queirós.
50 Esta faceta chegou a atingir foros de referência exclusiva e de ideia-fixa.
O ensaísta da Seara Nova, Castelo Branco Chaves, depois de afirmar — muito erradamente — que Eça de Queirós não adquiriu a «disciplina clássica…na leitura dos
modelos gregos e romanos», mas na «estética do ‘realismo’» —, chegou a citar com
aplausos esta original definição de «clássico» dada por Vieira de Almeida: «Clássico é um
romântico realista» (1932:77-78). Já que se entra assim no fetichismo dos rótulos classificativos, porque não definir «clássico» como um romântico parnasiano? É que o parnasianismo tem muitas mais afinidades com o classicismo, concretamente quanto à
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de outras. Esperamos que a abertura do leque de estudos que se vem
notando nos últimos decénios rompa de vez com o velho espartilho de
dicotomias reducionistas, em proveito de um Eça plural — dialogante
e interdisciplinar — em que a guerra das linguagens dê lugar à fruição
estética do tão barthesianiano prazer do texto. É também aí que o
Eça do intertexto clássico tem, por direito próprio, lugar assegurado.

apreensão do real na sua idealidade, o culto da Antiguidade Clássica e as preocupações
pelo rigor formal, aspectos que estão à margem da escola realista.

A escrita da viagem entre Ulisses
e o Judeu Errante
– Da deriva e da retórica da Viagem
MARIA EDUARDA KEATING
(Universidade do Minho)

«Dérive — j’ai abusé de ce mot, il ne me satisfait guère».
«Cherchez dans les dictionnaires les mots
égarer, s’égarer, se perdre, donc, et garer.
Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour parler du voyage».
(JACQUES DERRIDA)

I.

Preâmbulo

Os termos «s’égarer» e «garer» que Jacques Derrida utiliza para
definir a viagem parecem conter a mesma relação paradoxal que
encontramos ao tentar definir outro conceito corrente quando se fala
de viagem: a deriva. Se consultarmos os dicionários, rapidamente concluimos pelo carácter ambíguo da palavra; ao termo «deriva» correspondem geralmente diversos significados, e podemos encontrar na
mesma entrada do dicionário definições contraditórias:
«Deriva — Desvio de um navio ou avião por efeito de uma corrente ou
vento: «calcular a deriva»; ou «Ângulo lateral com que se deve corrigir
a pontaria de uma arma para anular a derivação» 1, ou ainda «variação
progressiva da marcha de um relógio» 2.

1
2

Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Lello & Irmãos, Sistema J, 1996.
Novo Dicionário Aurélio, A . Buarque de Holanda, Nova Fronteira, 1975.
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Todas estas definições apontam para um movimento regular,
previsível e corrigível. Contudo, ao lado destas, encontramos também,
«deslocação não controlada de um veículo» 3; «sem rumo»; «solto;
perdido; arrastado levado» 4.

O conceito de deriva é hoje vulgarmente utilizado neste segundo
sentido, associado à ideia de «deslocalização», ou seja, de «perda de
rota», quer esta seja de natureza geopolítica (como nos mostram as
notícias quotidianas dos milhares de refugiados expulsos das suas
casas e obrigados a andar à deriva, ou seja, impedidos de retomar o
caminho de sua casa), de natureza psicológica (basta observar a vasta
literatura sobre a deriva do homem pós-moderno, sem referências nem
identidade inequívoca) ou teórica (veja-se, por exemplo, as críticas de
Umberto Eco à deriva interpretativa dominante na análise contemporânea dos textos e as polémicas subsequentes com os «pragmatistas»
e «desconstrutivistas» americanos) 5.
No que se refere mais especificamente à chamada literatura de
viagens, e em particular ao texto romanesco de viagem, podemos
observar que este sub-género literário utiliza sistematicamente as
diferentes acepções da palavra «deriva», conjugando-as e materializando-as no discurso de modos muito diversos. Ao longo deste trabalho tentaremos estudar o modo como a polissemia do conceito de
deriva se constrói e combina em diferentes textos relacionados mais
ou menos directamente com viagens, desde o século XIX, produzindo
obras estruturalmente diversificadas, assim como concepções e reflexões sobre a viagem substancialmente diferentes.

3

Novo Dicionário da Língua Portuguesa, op.cit.
Novo Dicionário Aurélio, op.cit.
5 Cf. Umberto Eco, Les limites de l’interprétation, tr. Fr. 1990, Ed. Grasset; U. Eco,
R.Rorty, J.Culler, C. Brooke-Rose, Interpretação e sobreinterpretação, 1992, tr.port.,
Ed. Presença.
4
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Da(s) ideia(s) de deriva: Ulisses, o Judeu Errante
e Jacques Derrida
«Dérive désigne un mouvement trop continu: plutôt
indifférencié, trop homogène, il paraît éloigner sans
saccade d’une origine supposée, d’une rive encore, et d’un
bord au trait indivisible. Or la rive se partage en son trait
même, et il y a des effets d’ancrage, des effondrements de
bord, des stratégies d’abordage et de débordement, des
strictures de rattachement ou d’amarrage, des lieux de
réversion, d’étranglement ou de double bind».
J. DERRIDA, «Spéculer sur Freud» (1980:279)

Estas afirmações de Derrida sobre a continuidade e homogeneidade do movimento de deriva parecem opor-se ao sentido em que
usualmente falamos de deriva hoje, e que são, aliás, frequentemente
referenciadas a este filósofo.
No livro «a quatro mãos» de Catherine Malabou e Jacques Derrida, La contre-allée 6, espécie de «correspondência» entre os dois
autores sobre a viagem na obra de Derrida, Catherine Malabou estuda
este carácter dúbio da palavra deriva, — desvio regular vs. derrapagem
— considerando a reflexão sobre a deriva como a força motriz do
pensamento de Jacques Derrida e como base de uma reflexão aprofundada e rigorosa sobre a problemática da viagem:
«Voyager avec Derrida revient d’abord à découvrir que tout ce
qui, en Occident, s’est appelé «voyage» … a toujours présupposé,
comme sa condition de possibilité une solidarité indéfectible, voire une
synonymie entre deux termes: dériver et arriver […]. La logique d’une
telle solidarité présuppose que tout ce qui arrive dérive; cet axiome
commande le rapport essentiel que le voyage entretient avec la destination, avec l’événement, avec la vérité.» (Malabou, 1999:12)
«Arriver et dériver se sont séparés. Catastrophe est le nom de
l’écart qui, désormais, les met hors de portée l’un de l’autre. Désormais,

6 Jacques Derrida — La contre-allée, Catherine Malabou/ Jacques Derrida, Coll.
Voyager avec… Edit. La Quinzaine Littéraire ; Louis Vuitton, 1999. Catherine Malabou
procede neste livro a um estudo aprofundado da obra de Derrida, do ponto de vista
da problemática da viagem; alternando com esta reflexão, são apresentadas cartas,
enviadas pelo filósofo a Catherine Malabou durante a redacção do livro, em que este
procede pelo seu lado a uma reflexão de tipo autobiográfico sobre a questão da viagem
e comenta a análise desenvolvida por Malabou sobre a sua obra.
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cela veut dire depuis que Derrida est passé. Depuis qu’il a situé, en
cet écart ou cet écartement, la possibilité même du voyage». (Malabou,
op. cit.: 11)

Ao definir o projecto de Derrida como «um trajecto de desmobilização da deriva» (ibid.), Malabou procede a uma reflexão aprofundada
sobre a obra do filósofo a partir da análise da «metafísica da viagem»,
ou seja, dos fundamentos em que, para Derrida, assenta a concepção
tradicional de viagem, a saber: a estabilidade de um ponto de partida a
que, em princípio, se pode voltar; a existência de um ponto de chegada
— de um destino; o movimento — a deriva — que provoca o afastamento do ponto de partida e a aproximação do ponto de chegada; o
encontro com «o estrangeiro» que transforma um percurso em viagem:
«Voyager implique ordinairement que l’on quitte un rivage familier pour aborder l’inconnu. Le voyageur dériverait d’une origine fixe et
assignalable pour arriver quelque part, en ayant toujours la possibilité
de rentrer chez lui, de regagner la rive de départ. Il dériverait jusqu’à
l’arrivée, accomplissant ainsi le cercle de la destination. Au sein de ce
cercle peut et doit se produire ce qui confère au voyage son sens et
permet de le distinguer d’un simple déplacement: l’evénement de
l’étranger. […] Arriver, en dérivant, à l’étranger: tel est l’ordre qui rend
possible le dévoilement de l’autre» (Malabou, op.cit.: 12-14).

Nesta óptica, a deriva encontra-se tradicionalmente no centro do
conceito de viagem –sobretudo enquanto movimento de desvio, mais
ou menos regular, entre pontos fixos. Esta perspectiva coincide, aliás,
com definições recentes realizadas no âmbito da reflexão actualmente
em curso sobre literatura de viagens:
«Narrating a voyage is telling what you see and how you see when
you are moving from one place to another» (Seixo, 1999:160) 7.

Estas reflexões apontam, de igual modo, para a definição de invariantes na literatura de viagens que destacam precisamente a desco-

7 Ver, a este respeito, as publicações resultantes dos trabalhos do Seminário
«A Viagem na Literatura», coordenado por Maria Alzira Seixo, nomeadamente: Les récits
de voyage — typologie, historicité, org. Maria Alzira Seixo e Graça Abreu, Cosmos,
Lisboa, 1998 e A vertigem do Oriente — modalidades discursivas no encontro de culturas,
org. Ana Paula Laborinho, Maria Alzira Seixo e Maria José Meira, Ed. Cosmos e
Instituto Português do Oriente, Lisboa-Macau, 1999.
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berta e domínio do espaço, a temporalidade definida em função do
regresso a casa e a relação com o outro, e ainda o «espectáculo
da alteridade» (Krysinski, 1996: 295), como constantes deste tipo de
literatura:
«On voit alors que la substance spatio-temporelle, déterminée par
la finalité du voyage, la visite des lieux voulus ou non voulus, la position
du protagoniste par rapport à l’autre occupent la place centrale et
incontournable d’un récit de voyage» (Krysinski, op.cit.:292).

Na óptica de Catherine Malabou, esta concepção, que preside
historicamente à literatura de viagem, significa o predomínio de uma
concepção estável, «situada», da viagem, em detrimento da instabilidade e da «derrapagem»:
«Selon la conception traditionnelle du voyage, tout se passe donc
comme si l’un des sens de la dérive et de l’arrivée (provenance, accomplissement), l’emportait en réalité sur l’autre (détournement, fortune,
accident)» (Malabou, op.cit.).

No entanto, esta segunda acepção de «deriva» enquanto predomínio do instável e do imprevisível constitui historicamente uma das
vertentes essenciais da narrativa de viagem, fundando um tipo de texto
a que Wladimir Krysinski chama, na sua proposta de tipologia da
narrativa de viagem (Krysinski, op.cit.), «récit-relation d’autrui»,
marcado essencialmente pela instabilidade que provoca no sujeito de
enunciação o «espectáculo da alteridade»:
«Le spectacle de l’altérité renvoie à un champ d’observation
instable. […] Les rapports qui s’établissent entre le monde de l’autre et
le voyageur-narrateur-observateur-scripteur de l’altérité se fondent
sur une assez grande divergence de perceptions et de mises en valeur
du spectacle de l’altérité. […]
L’altérité est constamment teinte d’étrangeté. Les rapports
oculaires aux êtres et aux objets observés tendent à déboucher sur une
connaissance, mais celle-ci acquiert une forte marge d’incertitude et
d’impressionnisme.» (Krysinski, op.cit.: 295)

Neste contexto, o paradigma da viagem no ocidente é, indubitavelmente, a Odisseia, a narrativa «tópico-arquetípica», modelo tipológico das narrativas de viagem (Krysinski, ibid.), com e contra o qual
se desenvolveu historicamente a literatura de viagem (e a narrativa
literária tout court). Enquanto narração do aventuroso regresso a casa
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de Ulisses, a Odisseia constrói-se pela combinação dos dois sentidos de
deriva acima definidos, em que o primeiro (desvio de e em direcção a
um ponto fixo) enquadra e dá sentido ao segundo (imprevisibilidade,
derrapagem), integrando assim a aventura. Como observa Jacques
Derrida, a Odisseia é antes do mais a possibilidade de regressar a casa,
pelo que a deriva de Ulisses funciona mais como sinal da origem, da
proveniência, que como «perda de rota» (Malabou, op.cit.:pp.14-15):
«La dérive comme indicateur de provenance l’emporte sur la
dérive déroutante dans la stricte mesure où l’origine n’est pas elle-même
sujette à la dérive qu’elle rend possible; l’origine ne voyage pas «.(ibid.)
«L’oykonomia emprunterait toujours le chemin d’Ulysse. Celui-ci
fait retour auprès de soi ou des siens, il ne s’éloigne qu’en vue de se
rapatrier, pour revenir au foyer à partir duquel le départ est donné et la
part assignée, et le parti pris, le lot échu, le destin commandé (moira).»
(Derrida, 1991:18)

A pertinência do pensamento de Derrida, nesta questão, terá a
ver com a interrogação desta estabilidade do ponto de partida (ou de
chegada) — «… la rive se partage en son trait même … » (Derrida,
1980, op.cit.) — o que leva Catherine Malabou a definir como objectivo
central do trabalho do filósofo,
«inquiéter le schéma dérivatif qui gouverne la métaphysique et
prescrit du même coup au voyage le sens de sa marche. […] La dérive
ne peut permettre la venue de l’autre sans le reconduire aussitôt à la
frontière du même […] Voyager avec Derrida implique alors de prendre
l’odyssée par surprise, d’explorer un paysage déchiqueté, tout d’«effets »
et d’ «effondrements », de suivre enfin le fil d’une étrange et périlleuse
aventure qui consiste à arriver sans dériver.» (Malabou, op. cit.:18)

A problematização derrideana da estabilidade da origem, capaz
de «dar um sentido » à realidade, parece aproximar o pensamento
de Derrida de um outro conceito de viagem e de viajante — o de
«errante». Embora este termo seja com frequência identificado com a
expressão «andar à deriva», ele recobre uma diferença fundamental,
no que diz respeito à «estabilidade da origem» de que falamos —
«errante» é sinónimo de «sem residência fixa», «sem casa». A figura
emblemática desta realidade é, no ocidente, a do mítico «Judeu
errante», condenado a vaguear eternamente como castigo da sua falta
de generosidade, ou a do nómada, obrigado a percorrer vastas regiões
à procura de pastagens ou caça.
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De facto, é a esta ideia de «errância» que parece estar associada
uma boa parte da abordagem literária da viagem moderna e contemporânea: é o caso de alguma literatura inglesa da época vitoriana 8, ou
das deambulações de Rimbaud ou dos Surrealistas, por exemplo,
todos esses homens «aux semelles de vent», unidos por um utópico
«horreur du domicile» 9.
No entanto, esta característica encontrava-se já, de igual modo,
na tradição da literatura de viagens, pelo menos desde o século XVI,
nos relatos de piratas e aventureiros que a povoam, constituindo,
aliás, um dos principais motivos do interesse romanesco desses textos.
É esta constatação que leva Maria Alzira Seixo (1999, op.cit.), a partir
da análise da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, a considerar dois
tipos fundamentais na escrita da viagem:
«One has to distinguish, in travel writing, between the projects of
discovery that implied the determination of straight routes, where shifts
and delays correspond to incidents and accidents that must not invert
the sens of the voyage and other notions of voyage: the sens of escape,
the desire for scientific knowledge, the tendency for digression.» (ibid.)

Estas «outras noções de viagem» corresponderão, assim, a um
processo de transformação da narrativa tópico-arquetípica (Krysinski,
op. cit.: 290) que privilegia a componente da instabilidade em detrimento da finalidade — assim acontece, por exemplo, com o Ulysses
de James Joyce:
«Joyce has handled the framework of the Odyssey with great
freedom. The major change is the elaboration of the wanderings of
Ulysses and the consequent minimizing of the account of the return […]
The emphasis is thus placed upon the homeless of modern man, and the
final return is eloquently undramatic and anticlimactic» 10.

A evolução da narrativa de viagem desde Homero poderia, então,
ser entendida como a história das relações entre dois paradigmas que
configuram as duas noções de deriva que referimos, construindo de

8 Cf., por exemplo, as obras de Georges Borrow sobre a vida dos ciganos: Lavengro (1851) e The Romany Rye (1857).
9 Baudelaire, «Les foules», in Le Spleen de Paris. Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade.
10 R. M. Kain, Fabulous Voyager. James Joyce’s Ulysses, Chicago, Illinois, The University of Chicago Press, 1959, pp.36-37, citado em Krysinski, 1998, op.cit.
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modos muito diversos ao longo do tempo a ideia de viagem, assim
como as questões da origem e do regresso: Ulisses, paradigma da
viagem «com sentido» e o Judeu Errante, símbolo da deriva desenraizada e «sem fim».
Partindo destas reflexões, o nosso objectivo será, então, mais precisamente, o de tentar aprofundar alguns dos aspectos fundamentais
do discurso da viagem, através do funcionamento das duas «figuras»
definidas acima, em textos da literatura ocidental dos séculos XIX
e XX. São eles, por ordem cronológica, Le manuscrit trouvé à Saragosse
de Jean Potocki (1813); Voyage d’une parisienne à Lhassa, de Alexandra
David-Néel (1927); Impressions d’Afrique (1910) e Nouvelles Impressions d’Afrique (1932) de Raymond Roussel; Songlines (1987) de Bruce
Chatwin, Desert places de Robyn Davidson (1996).
As obras aqui tratadas são muito heterogéneas, tanto do ponto
de vista filosófico e estético, como do ponto de vista temporal (do
início do século XIX ao fim do século XX), geográfico (um polaco, um
francês, um inglês e uma australiana) ou do ponto de vista genérico
(da narrativa fantástica ao texto poético, passando pela escrita romanesca, autobiográfica ou jornalística). Neste sentido, poderá tratar-se
de um corpus representativo do «território ambíguo», do ponto de
vista genológico pelo menos, que é a literatura de viagens (Seixo, 1998:
13-14). Na verdade, o que poderá «aproximar» estes cinco autores tão
diferentes — Jean Potocki, Raymond Roussel, Alexandra David Néel,
Bruce Chatwin e Robyn Davidson — será o facto de todos eles terem
escrito sobre viagens, pondo em cena nos seus livros a questão da
«errância», segundo perspectivas e modos de escrita por vezes radicalmente diferentes, e com distintas configurações da tensão «Ulisses»/
«Judeu Errante».

III. Histórias de viajantes
A — As peregrinações de Alexandra David-Néel
Começaremos por apresentar o que consideramos um exemplo
clássico de narrativa de viagens: Voyage d’une parisienne à Lhassa , de
Alexandra David-Néel, publicado em 1927.
A própria vida de Alexandra David-Néel (1868-1969), tal como
consta da sua biografia oficial, é, já por si, um autêntico romance. Com
efeito, tendo vivido mais de cem anos, levou uma vida aventurosa que
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atravessou a segunda metade do século XIX e a primeira metade do
século XX:
«Cette longue vie, Alexandra David-Néel l’a tout entière consacrée
à l’exploration et à l’étude, ses deux grandes passions qui, dans sa petite
enfance, ont fait d’elle une enfant terrible, dans son adolescence une
contestataire, dans sa jeunesse une anarchiste, et dans sa vieillesse
un des plus sages «penseurs libres» du XXe siècle.» 11

Conhecida como especialista em Estudos Orientais e como
grande viajante, Alexandra David-Néel conta, em Voyage d’une parisienne à Lhassa, como, em 1923/24, já com 55 anos de idade, realizou
uma viagem a pé, em que percorreu as regiões do Tibete, na altura
proibidas a estrangeiros, até à capital, Lhassa, onde permaneceu
durante dois meses. Como a autora explica logo no início deste livro
redigido na primeira pessoa do singular, esta peregrinação a Lhassa,
que durou oito meses, constituiu um episódio de uma longa permanência de catorze anos no Oriente, em que Alexandra David-Néel
calcorreou a pé várias regiões da China, da Índia, e muito especialmente doTibete, em cujo estudo se especializou:
«L’aspect physique du Thibet n’était cependant pas la seule cause
d’attraction que ce pays exerçait sur moi. Il m’attirait grandement aussi
comme orientaliste. Je me mis à rassembler les éléments d’une bibliothèque thibétaine que je désirais composer avec des ouvrages originaux
(…) Je recherchai aussi toutes les occasions de m’entretenir avec des les
lamas lettrés, les mystiques, les adeptes tenus pour éminents des
doctrines ésotériques et de séjourner avec eux. Ces investigations captivantes m’amenèrent à pénétrer dans un monde mille fois plus étrange
encore que les hautes solitudes du Thibet: celui des ascètes et des
magiciens dont la vie s’écoule cachée dans les replis des montagnes,
parmi les cimes neigeuses.» (V.P.L., p.7)

As viagens de Alexandra David-Néel pelo Oriente, tal como são
aqui resumidas, parecem desenhar-se de forma errática, sem «programa», ao sabor dos encontros, das oportunidades e dos obstáculos.
Na verdade, esta deriva é aparente, já que os percursos da viajante
são bem determinados, por um claro objectivo de recolher toda a

11 A biografia oficial da escritora encontra-se no endereço da «world wide web»:
http//www.alexandra-david-néel.org., da responsabilidade do «Centre Culturel Alexandra
David-Néel», Digues, França.
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informação possível sobre os assuntos que estuda. Esta viagem a
Lhassa, um episódio da viagem mais longa pelo Oriente, é, aliás, bem
reveladora, tanto da clareza dos objectivos da viajante, como da sua
determinação em os alcançar com um mínimo de desvios.
Dada a situação política do Tibete na época, a autora-narradora
viu-se obrigada a mudar de identidade, disfarçando-se de mendiga em
peregrinação a Lhassa, como forma de poder penetrar nos territórios
interditos do Tibete e na cidade sagrada do Budismo. Os condicionalismos geopolíticos, associados à necessidade de manter o anonimato,
forçariam a viajante a efectuar diversos desvios ao longo do seu trajecto, até atingir o seu destino, quatro meses após a partida, tornandose, assim, na primeira mulher ocidental a penetrar na Cidade Proibida
de Lhassa:
«Enfin, après quatre mois de marche, d’aventures et d’observations dont je n’ai pu raconter, ici, qu’une infime partie, je quittai
Détchène un matin, à l’aurore, pour effectuer ma dernière étape vers
Lhassa.» (op.cit., p.323)
[…] Pendant deux mois, je circulerai dans la Rome thibétaine,
j’en parcourrai les temples et me promènerai sur les plus hautes
terrasses du Potala sans que nul ne se doute que, pour la première
fois depuis que la terre existe, une femme étrangère a contemplé la ville
interdite». (op.cit., p. 325)

O livro apresenta-se, portanto, como documento, como um relato
de factos reais: fornece informações precisas sobre o percurso geográfico das personagens –que é também indicado num mapa em anexo;
inclui várias referências que permitem situar com precisão a chegada
a Lhassa em Fevereiro de 1924 12; apresenta um índice detalhado
dos principais episódios da viagem e ainda fotografias tiradas pela
autora nas suas andanças tibetanas. A narrativa assume-se explicitamente como distinta do «diário de viagem», tanto pelo tamanho
como pelos objectivos, de divulgação do mundo tibetano junto do
público ocidental:

12 Para além de várias alusões a acontecimentos políticos, a narradora afirma, no
início do livro, que a viagem terá começado no mês de outubro, e, quase no fim, que
terão decorrido 4 meses até à chegada a Lhassa. Para além disso, esta chegada coincidiu
com um eclipse total da lua, descrito na p.342, e recenseado nos observatórios
astronómicos como tendo tido lugar a 20 de Fevereiro de 1924 (cf. por exemplo
http://sunearth.gsfc.nasa.gov).
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«Huit mois de pérégrinations accomplies dans des conditions
inaccoutumées, à travers des régions en grande partie inexplorées ne
peuvent se raconter en deux ou trois cents pages. Un véritable journal
de voyage exigerait plusieurs gros volumes. L’on ne trouvera donc, ici,
qu’un résumé des épisodes qui m’ont paru les plus propres à intéresser
les lecteurs et à leur donner une idée des régions auxquelles je me suis
mêlée de façon intime en tant que chemineau thibétain.» (VPL., p. 5)

Embora tenham decorrido três anos entre a conclusão da viagem
e a publicação do livro, a narradora apresenta informações quase
sempre precisas e detalhadas, nomeadamente a nível das descrições de
paisagens e de personagens encontradas pelo caminho. Esta clareza
narrativa revela um discurso em que a memória — ao contrário do que
acontece com outros livros de viagens 13 e com outras narrativas na
primeira pessoa, como é o caso da autobiografia, por exemplo — não
é de forma alguma problemática. Os únicos problemas referidos no
texto dizem respeito aos factos narrados, ou seja, aos inúmeros obstáculos encontrados pelos viajantes para atingirem os seus objectivos, e
não ao modo de relatar esses factos. O discurso afirma-se, pois, como
«transparente» e positivo, correspondendo aos invariantes definidos
por Kryzinski para a narrativa homérica:
«Le dévoilement et le déroulement de l’espace maritime ou terrestre posé comme obstacle, danger, embûche. Le rapport de maîtrise
entre le héros-voyageur et l’espace. La mise en relation avec l’autre.
La temporalité finalisante, étendue et suspendue en fonction du retour
à la maison» (Kryzinski, op. cit.: 290).

A deriva é, assim, um elemento normal desta peregrinação que,
como tal, nunca perde de vista o seu objectivo final — chegar a Lhassa.
E mesmo as digressões, em que a narradora expõe com mais detalhe
aspectos da vida e cultura tibetanas, são rapidamente preteridas por
um discurso determinado a «seguir em frente»:
«Quelques détails d’ordre géographique, concernant la région supérieure du bassin du Poloung Tsangpo que nul étranger n’a parcourue
avant moi, pourraient offrir un certain intérêt, mais le cadre très
restreint du présent livre m’oblige à les omettre.» (V.P.L., p.258)

A narradora afirma, deste modo, o pioneirismo da sua experiência, sublinhando de várias maneiras, através das descrições dos

13

Ver infra., os casos de Robyn Davidson e de Bruce Chatwin.
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sobressaltos, dos sacrifícios, das salvações milagrosas, o seu carácter
heróico, e inscrevendo-a, claramente, no «paradigma de Ulisses», ou
seja, dentro de uma matriz narrativa odisseica.
Por sua vez, os textos que estudaremos em seguida, mais recentes,
apesar de apresentarem vários aspectos comuns ao que acabamos de
analisar, introduzem uma reflexão sobre o próprio acto de viajar e de
escrever a viagem, que os afastam em larga medida do livro de Alexandra David-Néel e dos seus pressupostos em relação à viagem.
B – «Nómadas» contemporâneos: Bruce Chatwin,
Robyn Davidson
O inglês Bruce Chatwin (1940-1989) e a australiana Robyn Davidson (1947) têm em comum, à partida, o facto de serem viajantes fascinados com o deserto, com os «lugares de exílio» (Chatwin, 1985: 7)
e, acima de tudo, com a realidade do nomadismo. Bruce Chatwin,
que escreveu duas narrativas de viagens célebres, sobre a Patagónia
(In Patagonia, 1978) e sobre os aborígenes australianos (The Songlines,
1987), defendeu aliás, nestes e noutros textos, a ideia de que o nomadismo seria a «condição natural» do homem, corrompida pela civilização e pela sedentarização a ela ligada:
«… ao tornar-se humano o homem adquirira, com as pernas erectas e a
passada larga, o «impulso migratório» ou instinto de percorrer longas
distâncias ao longo das estações; que esse «impulso» lhe estava inscrito
no sistema nervoso central; que, em situações estáticas, quando
assenta, encontra escapes na violência, na avareza, na procura do estatuto social e na mania de tudo o que é novo. Isso explicava a razão pela
qual as sociedades móveis como a dos ciganos eram igualitárias, livres
da posse de bens e resistentes à mudança; e também porque é que, para
restabelecer a harmonia do Primeiro Estado, todos os grandes mestres
— Buda, Lao-Tsé, São Francisco — colocaram no centro da sua
mensagem a peregrinação perpétua e disseram literalmente aos discípulos que seguissem O Caminho» 14.

14 in Anatomia da Errância, tradução portuguesa de Anatomy of restlessness
(Chatwin, 1996: 23), recolha de textos dispersos de Chatwin, publicada depois da sua
morte, e compreendendo os textos correspondentes a um projecto de livro, com o
mesmo título, mas nunca terminado, em que o autor pretenderia desenvolver uma
«teoria da errância».
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Essa parece ser, igualmente, a posição de Robyn Davidson, autora
também ela de um livro sobre a Austrália, em que conta uma viagem
solitária através do deserto australiano, acompanhada de quatro camelos e um cão (Tracks, 1980) e de outro sobre uma viagem de quase um
ano com uma tribo nómada do Norte da Índia — os Raikas ou Rabaris
(Desert places, 1996) 15. No início desta última obra, declara a autora:
«Na Austrália, podemos andar durante meses sem encontrar um
único ser humano. Milhares de quilómetros vazios de pegadas, libertos
dos erros da História. Através da minha ligação aos seus habitantes
originais, aprendera a ver esses desertos como um jardim — como o
lar primordial do homem, antes da invenção do arado. Os trilhos dos
antepassados tinham-nos cartografado, conferindo-lhes sentido, de tal
maneira que, ainda que um indivíduo caminhasse para muito longe do
seu local de origem, no mais profundo dos sentidos, essa pessoa estaria
sempre em casa no mundo.» (Davidson, 1996:10)

A leitura destas obras sobre povos errantes permite em primeiro
lugar constatar a justeza da observação de Jacques Derrida sobre a
viagem, que apresentamos em epígrafe a este trabalho:
«…les mots égarer, s’égarer, se perdre, donc, et garer … tout ce qu’il faut
pour parler du voyage». (Derrida, 1999:263)

É esta mesma ideia que Bruce Chatwin desenvolvia já no seu
projecto sobre a «Anatomia da Errância» («restlessness»), de que
foram publicados alguns textos e notas a título póstumo (Chatwin,
1996, op.cit:95):
«Vendo os estudos actuais sobre comportamento animal e
humano, podemos detectar duas tendências:
1. A errância é uma característica humana herdada geneticamente dos
primatas vegetarianos.
2. Todos os seres humanos têm a necessidade emocional, se não
mesmo biológica, de ter uma base, caverna, toca, território tribal,
possessões ou porto. É algo que partilhamos com os carnívoros.»

Se o fascínio pelo nomadismo aparece de modo muito consciente
na obra destes autores como «nostalgia do paraíso» (Chatwin, 1996,
op.cit.:99), ou seja, como

15 As citações de Desert places, edição da Autora, 1996, são retiradas da tradução
portuguesa de M.J.Figueiredo, Lugares Desertos, Livros Quetzal, Lisboa, 2000.
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«saudade que tem o homem civilizado de uma vida natural, identificada
com a dos nómadas e outros povos ‘primitivos’» (ibid.),

o confronto dos escritores-viajantes com a realidade nómada faz aparecer de forma gritante, por um lado, o drama da destruição das
culturas tradicionais pela globalização político-económica e cultural,
e por outro, a instabilidade fundamental do homem do fim do
século XX, visto como um «novo nómada»:
«A errância teve duas causas principais: económicas e neuróticas.
Por exemplo, os do jet set internacional são neuróticos. Em casa atingiram o ponto de saciedade; por isso viajam.»(Chatwin, op.cit.: 101)
«Grande parte da população mundial movimenta-se como nunca:
turistas, homens de negócios, trabalhadores migrantes, jovens que
abandonaram os estudos, activistas políticos, etc. Como os nómadas
que primeiro montaram um cavalo, temos de novo a possibilidade de
uma mobilidade total […] Mas este novo internacionalismo activou um
novo paroquianismo». (ibid.)
«Este século assistiu às maiores sublevações da história da humanidade. No entanto, assiste igualmente ao fim do nomadismo tradicional, de uma descrição da realidade que tem permanecido connosco
desde os começos — que é a nossa mais antiga memória como seres.
E há novos tipos de nómadas, que não são pessoas que se sentem em
casa em toda a parte, mas pessoas que não se sentem em casa em parte
alguma. Eu era uma delas.» (Davidson, op.cit.:15)

Põe-se assim a questão da «deslocalização» do homem contemporâneo, um dos temas essenciais da literatura de viagens (e não só)
contemporânea:
«Dans l’histoire de l’architecture et la réflexion sur l’espace, que
cela fut implicite ou explicite, le discours et le sujet du discours ont
toujours tendu à se localiser. Même s’ils portaient sur le thème
du nomadisme, de l’instabilité, de la délocalisation, de la dislocatio, ils
prétendaient procéder depuis un site, à partir d’un lieu fixe, et garder, à
jamais, un point d’ancrage. Ils voulaient savoir d’où ils venaient et où ils
allaient, ils tenaient à arraisonner l’infidélité du anywhere. Le sujet du
discours signait depuis un lieu de naissance, un habitat, une langue,
une appartenance ethnique […] Or peut-on encore aujourd’hui parler
de nomadisation? L’opposition entre nomade et sédentaire a-t-elle
cours? Y a-t-il lieu de se référer à un lieu, à une unité de lieu, fût-ce la
terre, depuis laquelle mesurer une détermination ou une indétermination?» (Derrida, 1994:6).
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Bruce Chatwin e Robyn Davidson são geralmente associados
a uma renovação da escrita de viagens contemporânea, em que os
autores se assumem como «antropólogos amadores», partilhando a
vida de outros povos — os aborígenes australianos ou os pastores
nómadas do Norte da Índia — sem pretensões de «imparcialidade», e
procurando integrar a sua realidade objectiva e subjectiva de cidadãos
do mundo desenvolvido na narrativa de descoberta do «outro»
enquanto cultura, modos de vida específicos, actualmente dominados
e em vias de desaparecimento 16. Por outro lado, são autores que se
integram claramente na tradição anglo-saxónica da literatura de
viagens, assumindo-se como «literary travelers» contemporâneos, cujo
olhar sobre o mundo foi formado em grande parte pela leitura:
«A literary reference or connection is likely to excite /me/ as much
as a rare animal or plant»,

declara Chatwin (1993:7), cujos textos se referem constantemente à
literatura, ocidental como oriental. Robyn Davidson, pelo seu lado,
compara a sua experiência indiana, com as irredutíveis dificuldades de
compreensão, comunicação e adaptação que ela comportou, à leitura
de Laurence Sterne:
«Estar na Índia era como ler Tristram Shandy: digressões intermináveis a partir dos locais de onde pensávamos estar a caminho. Se eu
tivesse cedido a esta forma, teria sido mais feliz. Mas eu tinha de impor
uma outra forma, mais linear, de progredir de A para B, para depois
progredir para C. A Índia tinha a sua maneira própria de contar uma
história, mas eu não me encontrava em condições de a ouvir»
(Davidson, 1996:68).

Viajar, tal como pensar e escrever a viagem são, assim, para estes
dois autores, modos de interrogar o mundo de hoje e o lugar dos indivíduos e dos povos nele. Como diz Chatwin (op.cit:127),

16 Ver por exemplo o dossier do n.º 353 do Magazine Littéraire , «L’errance — de
Cervantes aux écrivains-voyageurs», fevereiro de 1997. Diz Robyn Davidson quase no
fim da sua viagem de muitos meses com os nómadas Rabari: «Percebi então, com um
pequeno e desagradável choque, que por muito profunda que viesse a ser a minha identificação com este país, eu seria sempre uma estranha. Seria como aquele americano
japonês da quarta geração que eu conhecia, que ficou completamente desanimado
quando descobriu, na adolescência, que nunca poderia ser um cantor credível de música
country» (p.295-96).

274

DIACRÍTICA

«todas as nossas actividades estão ligadas à ideia de viagem».
(1996, op.cit.)

Caberá, então, perguntar em que medida as reflexões e pontos de
vista dos dois escritores sobre a viagem poderão ter determinado a
estrutura e a escrita dos seus livros. Por outras palavras, até que ponto
as perspectivas dos autores sobre a viagem se traduzem naquilo a que
se poderia chamar uma «escrita nómada»?
A forma «mais linear, de progredir de A para B», de que fala
Robyn Davidson a propósito de Tristram Shandy e da Índia será, de
facto, a utilizada pela autora no momento da escrita de Desert Places:
esta obra apresenta, com efeito, uma estrutura narrativa clássica, iniciando-se com os preparativos da viagem, narrando as suas etapas,
geográficas e temporais, pela ordem em que terão ocorrido, e terminando a narração com o fim da jornada, ou seja, com o momento em
que a narradora auto-diegética, exausta e frustrada, ao fim de quase
um ano de viagem, decide regressar a Deli:
«A minha histeria não teve nada a ver com a morte do cão. Toda
a miséria, todo o desgosto e todos os protestos que eu controlara
durante tanto tempo tinham finalmente encontrado um escape.
A viagem terminara». (Davidson, 1996, op.cit.: 369)

A regularidade da narrativa, associada a uma posição de «sinceridade» explicitamente assumida 17, torna este livro numa espécie de
reportagem, de testemunho sobre o modo de vida dos Rabaris, a Índia
rural contemporânea, a destruição das culturas tradicionais pela
lógica implacável do «progresso» e da globalização político-económica, reenviando para a ideia de viagem como trajecto mais ou menos
regular, «deriva entre dois pontos».
Esta ideia de regularidade do trajecto é, aliás, determinada pelo
facto de a grande maioria dos percursos da narradora serem os dos
trilhos pré-estabelecidos pela tradição Rabari — caminhos, portanto,
familiares aos nómadas e repetidos desde há séculos — pelo que as
próprias noções de errante ou de nómada, enquanto sinónimos de
«sem destino», ou de «imprevisível», não fazem qualquer sentido nesta
realidade, a não ser para a própria narradora, cuja «grelha de leitura»
do mundo é radicalmente diferente da dos Rabaris.

17 «… o sujeito tinha que escrever — e tão sinceramente quanto as distorsões da
memória o permitissem», explica a narradora no final do livro.
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Simultaneamente, este livro, escrito na primeira pessoa do singular, assume-se claramente como documento autobiográfico, pautado
pela sinceridade e pela busca dos «[seus] próprios lugares desertos» 18.
Para Robyn Davidson, no entanto, a experiência revelar-se-á esmagadora e caótica, o que a levará a a interromper a viagem pouco tempo
antes de ter completado o ciclo migratório anual inicialmente programado, e a impedirá durante muito tempo de escrever, de «dar sentido»
àquela experiência:
«Durante muito tempo, não soube como escrever as minhas experiências. Elas não eram mais do que uma série de eventos sem conexão
uns com os outros, sem forma, sem sentido. Eu passara pela Índia
como uma faca pelo gelo e ela fechara-se atrás de mim a cada passo.
Como se escreve sobre o fracasso?» (op. cit.: 371)

Para a narradora, portanto, a viagem no seu conjunto constitui
uma contínua «derrapagem», uma experiência sobre a qual sente não
ter controle, e que a põe radicalmente em risco, tanto do ponto de vista
físico como psicológico. Só muito depois do fim da viagem, Robyn
Davidson conseguirá transformar aquela experiência num texto, estruturá-la e «dar-lhe sentido». Na verdade, o «fracasso» da viagem parece
consistir sobretudo na mudança do seu estatuto para a narradora, já
que esta descobre rapidamente que a realidade da partilha do quotidiano e da viagem dos Rabaris se aproxima mais de um percurso
iniciático de descoberta dos seus próprios limites, que da «epopeia»
inicialmente prevista, nomeadamente pelas entidades que haviam
financiado o projecto 19:
«O que pensariam os editores das minhas voltas em círculo,
durante seis meses, por estes campos mergulhados nas trevas? Não era
propriamente o material épico que eles tinham sido levados a esperar.
Eu estava certa que Dilip acharia o dang mais ou menos tão interessante como lama. Teria de pensar noutra coisa para o satisfazer. E foi
assim que aquela peculiar instabilidade, temporariamente escondida
pelo carácter estrutural interno ao dang, se reinstalou como tema dominante da jornada. […] A Índia não é um bom lugar para as pessoas que,
sendo cronicamente caóticas em si mesmas, precisam de alguma
aparência de ordem exterior» (op. cit: 222).

18

Citação de «desert places», de Robert Frost, em epígrafe a esta obra.
Este carácter «heróico», era, aliás, o traço dominante do livro anterior da
autora — Tracks — narrativa eufórica de uma viagem solitária pelo deserto australiano.
19
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No final do livro, a evocação de uma discussão tida depois da
viagem com intelectuais indianos, faz aparecer o conjunto da experiência, com a sua carga de frustração e revolta, como a penosa descoberta do carácter incontornável e inelutável do etnocentrismo:
«Calei-me porque compreendi, com súbita e espantosa clareza,
que aquilo que ele / o interlocutor indiano/ via quando olhava para mim
era o facto de eu ser branca. Eu era do norte, ele era du sul. Eu era
branca, ele era negro. Eu era o colonizador, ele era o colonizado.
E aquilo que eu via quando olhava para ele, era um exemplar par
excellence do intelectual estéril de Deli, que nunca tinha andado mais de
cinquenta metros em toda a sua vida, que tinha criados que atendiam
as sua necessidades, e cuja mulher não tinha os filhos no chão de
cabanas […]. Este homem era tão estranho a Pipala como eu própria.
Mas eu, pelo menos, tinha lá estado. […]
As dúvidas e os autoquestionamentos relativos aos meus preconceitos e às minhas crenças significavam que, feitas as contas, eu não
tinha o direito de dizer fosse o que fosse. Tinha sido desconstruída.»
(op. cit.: 372)

Neste sentido, o contacto da mulher ocidental com o povo de
pastores nómadas «deslocalizou-a», destruiu-lhe as referências; anulou, assim, qualquer pretensão épica, aproximando o seu texto, quanto
à experiência pessoal vivida e narrada, do paradigma do «judeu errante»
de que falámos acima, e configurando a própria ideia de viagem como
impossibilidade, como utopia do homem contemporâneo:
«Viajar verdadeiramente seria ver o mundo através do olhar de
outro, ainda que apenas por um instante». (op. cit.: 205)

Tratando, embora, de temas muito semelhantes, a obra de Bruce
Chatwin, Songlines 20, difere da de Robyn Davidson desde logo por
uma estratégia narrativa destinada a produzir um «efeito errático»
que põe à partida em questão qualquer «pacto de sinceridade».
Como o próprio narrador, um inglês chamado Bruce, explica, o
livro narra uma viagem à Austrália com o objectivo de estudar a
tradição aborígene dos «trilhos do canto»:
«Aqui, na Austrália, os Antepassados criaram-se a si próprios
do barro: centenas e milhares deles, um para cada espécie totémica.
[…] … cada antepassado totémico, ao atravessar o país,tinha deixado

20 The Songlines, Bruce Chatwin, 1987. As referências a esta obra são retiradas da
tradução portuguesa de J.L.Luna, publicada pela Quetzal Editores em 1995.
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um rasto de palavras e notas musicais ao longo da linha do seu trilho e
essas pistas-sonho cobriam a terra como «vias» de comunicação entre
as tribos mais distantes. […] Um canto (…) constituía um mapa e um
indicador de direcções. Desde que se soubesse o canto, podia-se sempre
encontrar um caminho através do país». (Chatwin, 1987: 22-23)

A narrativa começa, assim, em Alice Springs — espaço em que
assentam grosso modo os primeiros catorze capítulos — e desenvolvese na segunda parte do livro por uma viagem a Cullen, situada no
deserto a quinhentos quilómetros de Alice Springs. Curiosamente, não
há qualquer indicação ao longo da obra que permita localizar as
acções narradas no tempo. As raras precisões temporais referem-se
sempre ao passado, para localizar histórias contadas ao narrador
principal por outras pessoas, o que apenas permite, em termos gerais,
situar esta viagem nalgum momento «depois de 1982» 21.
O livro é composto por trinta e nove capítulos que parecem, à
primeira vista, «independentes» uns dos outros. A maioria dos capítulos consiste, quer em histórias contadas pelas pessoas que o narrador encontra nas suas deslocações — histórias sobre a Austrália e os
aborígenes — quer em histórias da vida destes personagens-narradores. Estes capítulos alternam, sem articulação discursiva explícita,
com capítulos centrados em manifestações diversificadas de tipo autobiográfico, assumidas pelo narrador, mas sempre de algum modo
ligadas à sua curiosidade pela Austrália, pelos nómadas e pela viagem:
recordações de infância, de outras viagens, de outros encontros, testemunhos de um passado de jornalista, resumos de livros lidos ou de
conferências ouvidas, notas de leituras diversas, apontamentos de
reflexões pessoais, listas de citações.
Curiosamente, esta mesma fragmentação e aparente desarticulação encontram-se igualmente no interior de cada capítulo, que se apresenta como uma colagem de episódios mais ou menos dispersos,
ligados por vezes por uma palavra, por uma evocação anterior, por
um comentário. A divisão em capítulos parece, pois, resultar, mais de
critérios de coerência interna do texto, de um trabalho de montagem
de textos e histórias visando um efeito prioritariamente estético, que
do objectivo primordial de «contar a viagem», como acontecia com
Robyn Davidson.

21 Cf. p.119, a referência a uma placa de cobre coma inscrição «Mike — 1982» e
a consequente pergunta do narrador ao seu guia: «Quem era o Mike?»
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Este «efeito errático», segundo o qual, tanto a viagem do narrador
como o próprio texto narrativo parecem desenvolver-se sem rumo, ao
acaso dos encontros, das propostas de terceiros, das associações de
ideias e das recordações, é, de facto, como o «effet de réel» de Barthes,
uma estratégia textual cuidadosamente construída e coerente.
As digressões narrativas, a multiplicação de pontos de vista, a parcimónia de marcadores temporais explícitos e a organização fragmentada dos capítulos criam uma «imagem de errância» num texto que, de
facto, tem uma estrutura «de derivação» perfeitamente legível: uma
viagem com princípio e fim, em que a deriva é perfeitamente controlada pela mão do narrador e pela sua voz omnipresente no livro.
O final desta obra, que Chatwin sempre insistiu tratar-se de um
«romance», contra a opinião de leitores e de críticos que aí gostariam
de ver um texto autobiográfico ou reportagem «verdadeiros», demonstra claramente esta «construção da errância» e simultaneamente
«define o sentido» das derivas do narrador ao longo do livro. O penúltimo capítulo do livro fecha com a frase seguinte, que marca o final
da viagem:
«Passei a tarde a arrumar os meus papéis. No dia seguinte
partíamos para Alice».

No entanto, ao contrário do que se poderia esperar, o último capítulo, em que de facto é questão de regresso, não conta exactamente o
regresso do narrador, mas um último episódio de encontro com aborígenes, durante a viagem para Alice. Na verdade, trata-se do regresso de
três velhos aborígenes moribundos «ao lugar dos Antepassados», uma
clareira de rochas no meio do deserto, para esperar a morte:
«Três moribundos estavam deitados numa clareira em três camas
de hospital sem colchão. Estavam quase reduzidos a esqueletos. […]
Sim. Estavam bem. Sabiam para onde iam, sorrindo à morte, à
sombra de um eucalipto espectro. (p. 358)

Ao terminar a sua narrativa com esta passagem, que resume
o ponto de vista aborígene sobre a questão do «fim da viagem», o
narrador afirma o sentido profundo das viagens dos povos errantes
que, ao contrário do Judeu do mito, «sabem para onde vão». Neste
sentido, o objectivo de Songlines parece ser o de contestar a visão etnocêntrica dos europeus e norte-americanos sobre os nómadas, demonstrando que tanto as viagens dos aborígenes australianos como as do
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narrador se afastam do paradigma da deriva enquanto perda de rumo
— apesar das aparências, todos regressam, como Ulisses:
«Aquele que chega — regressa»,

conclui Bruce Chatwin a propósito dos três aborígenes moribundos
(Chatwin, op. cit.: 358).
As obras de Bruce Chatwin, tal como a de Robyn Davidson de que
falámos, pertencem, assim, a esses textos sobre nomadismo de que fala
Jacques Derrida (1994, op.cit.), que, procedendo embora a uma
reflexão sobre o nomadismo e a «deslocalização», se desenvolvem a
partir de um ponto fixo, estável — o do ocidente desenvolvido — e a
ele regressam malgré eux.
Nos textos destes dois autores, que se assumem como «restless
people», incapazes de sedentarização, a «alternativa nómada», como
lhe chama Bruce Chatwin (1996, op.cit.), assume-se como utopia,
inexoravelmente vedada ao mundo desenvolvido a que os autores
pertencem. Desta consciência decorrerá, talvez, a contenção, a clareza
do discurso e a necessidade de organização visível nos textos —
factores de legibilidade que reenviam mais para a regularidade da
deriva que para a instabilidade associada à «errância».
Não se poderá, então, rigorosamente, falar de escrita errante a
propósito destas narrativas de experiências «nómadas», ao contrário
das obras a que nos referiremos em seguida, e que, ao introduzirem
precisamente os factores «derrapagem» ou «deslocalização» no
próprio acto de escrita dos textos, me parecem apontar para outras
concepções de viagem, alternativos à odisseia.

IV. «Escritas errantes» e deriva da leitura: Jean Potocki
e Raymond Roussel
A – Le manuscrit trouvé à Saragosse e a viagem como derrapagem
Este romance, escrito em francês, entre 1797 e 1815, pelo conde
e erudito polaco Jean Potocki, foi parcialmente publicado em 1813,
mas continuava inédito, na sua totalidade, à data da morte do seu
autor em 1815. A primeira parte do romance viria a ser conhecida em
França a partir de 1958, com uma edição de Roger Caillois. O romance
fora escrito em pequenos fascículos, dispersos por várias bibliotecas
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europeias, que o autor não tinha chegado a organizar até à data da
morte. Em 1989, finalmente, René Radrizzani publicou uma edição
reunindo a totalidade das fontes disponíveis, tentando, segundo as suas
próprias palavras, «restituir o conjunto da obra na língua original» 22.
O romance apresenta-se, desde o início, como uma narrativa
metadiegética — a tradução francesa de um manuscrito espanhol do
século XVIII, encontrado por um soldado do exército de Napoleão na
altura do cerco de Saragossa, no início do século XIX. Ele consiste, no
conjunto, num enorme mosaico de narrativas (650 páginas), que
compreendem tanto o picaresco como o fantástico, o conto filosófico
ou a história de amor, na tradição do Don Quichote e do Decameron,
formando uma espécie de «Mil e uma noite andaluzas» 23, enquadradas
pela perspectiva do narrador principal e personagem central, Alphonse
de Worden, militar em viagem de Cádiz para Madrid.
O desenvolvimento da ficção é justificado pela decisão do herói
em tomar o caminho mais curto para chegar ao seu destino — pelas
montanhas da Sierra Morena — vendo-se envolvido numa série de
aventuras que rapidamente colocam a viagem para Madrid num plano
secundário.
«… le roi don Felipe Quinto ayant eu la grâce de m’honorer d’une
commission de capitaine des Gardes wallonnes, les lois sacrées de
l’honneur me prescrivaient de me rendre à Madrid par le chemin le plus
court, sans demander s’il était le plus dangereux.» (M.S.: 5)

O romance organiza-se, assim, em sessenta e seis capítulos,
correspondendo às «66 Jornadas de Alphonse de Worden» nas montanhas da Andaluzia. Esta história, que constitui o quadro geral da
narrativa, pode definir-se como um percurso iniciático, em que o herói
passa toda uma série de provas, é confrontado com um mistério que
irá progressivamente desvendando ao longo da viagem, e acabará
recompensado com riquezas, amor e poder.
Ao longo da primeira parte do livro são narradas as tentativas
falhadas do herói para manter o seu rumo, face a forças mágicas ou

22 Esta edição integral, que junta secções do texto que se encontravam dispersas
por várias bibliotecas francesas e polacas, apresenta, para além da identificação dos
vários manuscritos utilizados, as variantes encontradas para cada capítulo. Utilizamos
aqui a edição de 1994, Le Manuscrit trouvé à Saragosse, nouvelle édition intégrale de
René Radrizzani, Librairie José Corti.
23 Dominique Fernandez, Nouvel Observateur, 10 de agosto de 1989.
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demoníacas que o obrigam sistematicamente a desviar-se do caminho
traçado. Vemos assim que, ao longo das primeiras jornadas, sejam
quais forem os percursos, os encontros e as aventuras, o herói acaba
sempre, inexplicavelmente, por ir ter ao mesmo ponto do percurso:
um lugar isolado junto a uma estalagem deserta, no «Vale de los Hermanos», onde se encontram dois cadáveres de enforcados pendurados
dos cadafalsos. A partir da décima primeira jornada, um encontro
com uma caravana de ciganos que vagueia pela região a fazer contrabando, decide Alphonse de Worden a juntar-se por algum tempo
— na verdade, até aos últimos capítulos do livro — à vida errante dos
ciganos.
Na tentativa de compreender as intrigantes aventuras que lhe
acontecem, o herói reflecte sobre a realidade e o sonho, consciente da
indeterminação da fronteira entre os dois mundos:
«Ou cette femme est de moitié avec les Gomelez pour m’éprouver
et me rendre musulman, ou bien elle a quelque autre intérêt à m’arracher le secret de mes cousines, et pour ce qui est de mes cousines, ou
bien elles sont des démons, ou bien, si elles sont aux ordres de
Gomelez… […] Lorsque je fus au lit, je réfléchis encore au récit
de Rébecca; mais comme j’entendais pour la première fois de ma vie
parler de la cabale, de génies, de signes célestes, je ne trouvai rien à
objecter à ce que j’avais entendu, et je m’endormis dans cette incertitude» (M.S.: 164).

Dada a incerteza que domina a sua situação, o herói em breve
decidirá aceitar a sua condição de «errante », disposto a prescindir do
«destino » previamente definido para aceitar seguir os caminhos da
aventura. E, num trajecto que começara por aparecer como um percurso normal entre dois pontos fixos — Cádis — Madrid — a deriva
deixa de ser «acidente de percurso » para dominar a viagem e as perspectivas e posição do herói em relação a ela:
«Ces réflexions, comme on le sent bien, me décidèrent à attendre,
de pied ferme, la suite des aventures auxquelles j’étais destiné, et que le
lecteur connaîtra, s’il accueille favorablement la première partie de
cette histoire.» (M.S.: 166)

A viagem de Afonso de Worden revela-se, com efeito, uma viagem
que não consegue «parar de derivar », tornando o ponto de chegada —
Madrid — progressivamente menos pertinente.
Estes percursos circulares enquadram uma estrutura de «multiplicação de histórias », segundo a qual, em cada capítulo, o percurso

282

DIACRÍTICA

físico da personagem central, marcado por encontros vários com personagens vivas ou mortas, desencadeia a narração de outras aventuras,
multiplicando os narradores, num movimento sucessivo de encaixes
e encadeamentos narrativos, ainda mais complexos que as 1001 Noites
ou o Decameron.
O romance assenta, pois, na história de Alphonse de Worden, história-quadro em que se inserem todas as outras; mas esta é, por sua
vez, determinada pelas narrativas intra-diegéticas, já que se chegará
à conclusão, a partir delas, que as aventuras do soldado são comandadas em grande parte por personagens que aparecem no nível metadiegético.
Por outro lado, um dos narradores intradiegéticos introduzidos
pela personagem central — o chefe dos ciganos, Avadoro — rapidamente adquire uma preponderância que o demarca de todos os outros
narradores intradiegéticos, uma vez que a sua história ocupa a maior
parte do livro (do capítulo 12 ao capítulo 61). O aparecimento deste
novo narrador «de segundo nível» transforma o narrador principal em
testemunha das suas histórias, e dá lugar, por sua vez, ao aparecimento
de mais narradores, encaixados nas histórias de Avadoro, que por sua
vez dão voz a outros narradores.
Além disso, as dificuldades de leitura produzidas por este enorme
encadeamento de histórias encaixadas umas nas outras são reforçadas
pelas simetrias que existem entre as narrativas de diferentes níveis,
pelas semelhanças entre uma grande parte das histórias e pelo
«retorno» de personagens de umas histórias para outras e de uns níveis
narrativos para outros.
Resulta desta estratégia uma multiplicação de vozes e pontos de
vista que impede que haja um ponto de vista claramente dominante na
narrativa, o que dificulta, evidentemente, a leitura, e é, aliás, ironicamente salientado no interior da ficção, pelas próprias personagens:
«Lorsque /le Bohémien/ fut sorti, Velasquez prit la parole et dit:
«J’ai beau faire attention aux récits de notre chef, je n’y puis rien
comprendre. Je ne sais plus qui parle ou qui écoute. […] En vérité, tout
cela est très confus. Il m’a toujours paru que les romans et autres
ouvrages de ce genre devraient être écrits sur plusieurs colonnes,
comme les traités de chronologie» (M.S.: 310).
[…]
En vérité, je redoute extrêmement cette histoire. Toutes celles du
Bohémien commencent d’un air fort simple et l’on espère en voir
bientôt la fin; point du tout, une histoire en renferme une autre, qui en
contient une troisième. (…) … si je veux prendre la somme de tout ce
que dit le Bohémien, je n’y trouve qu’une extrême confusion»
(M.S.:331).
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A diversidade discursiva e a «agitação narrativa » acompanham,
assim, as próprias movimentações espaciais do herói-narrador, acentuando a instabilidade, tanto ficcional como narrativa; produzem,
deste modo, um efeito deceptivo de «derrapagem diegética», do género
da que se pode encontrar, por exemplo, no Tristram Shandy de
Laurence Sterne. Por outras palavras, é o leitor que se perde e passa
a andar à deriva, sem conseguir orientar-se nos meandros do texto,
sendo levado a multiplicar as interrogações e hipóteses que lhe
permitam «concluir a viagem». De facto, tal como Alphonse de Worden
só descobre o seu próprio caminho depois de aceitar perder-se por
mundos, crenças e histórias que lhe seriam à partida totalmente
estranhos e até hostis, também o leitor é levado a rejeitar os caminhos
conhecidos do romance para aceder ao sentido do texto.
Assim, ao contrário do que acontecia nos textos que referimos
anteriormente, em que a estabilidade e localização tanto do escritor
como do leitor remetiam para a deriva enquanto vivência passada e
concluída — etapa regular de um percurso — Le Manuscrit trouvé à
Saragosse aposta em «prendre l’odyssée par surprise», na expressão de
C. Malabou (op. cit.), implicando o leitor na experiência de, como bem
sabem os viajantes, «fazer caminho ao andar».
É esta integração dos factores de instabilidade e imprevisibilidade, inerentes à experiência da viagem, mas habitualmente ausentes
do seu discurso, na escrita e na leitura do texto, que me parecem
permitir aproximar a natureza da estratégia seguida neste romance de
uma reflexão de Jacques Derrida a propósito do conceito de
«travessia»:
«Traversée, figure de tout voyage: entre la transe, le transport et
l’outrance qui passe la frontière. Mais si l’on traverse (…) ce mot, on y
retrouve, outre l’idée d’une limite franchie, celle d’un détournement, la
version oblique d’un détour. […] Il y a là vraiment, dans le détour
infini,une autre origine du monde (…). Qui nous commande à travers
une déviation transversale, transversifiée: le poème du tout autre.»
(1999, op.cit.:257)

Esta abordagem, contudo, como o demonstra a leitura do
romance de Potocki, ao induzir a «experiência» da viagem no leitor,
parece reduzir, paradoxalmente, a importância da viagem enquanto
temática do texto, enquanto conteúdo explícito. Este fenómeno verifica-se, de modo ainda mais radical do que o que acabamos de analisar,
nos textos de Raymond Roussel.
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B – Raymond Roussel: a deriva e a anulação da viagem
Raymond Roussel (1877-1933) foi um escritor viajante para quem,
confessadamente, as viagens não serviram — ou pouco serviram — de
material romanesco. É célebre o episódio da sua volta ao mundo, em
1920, em que se recusava a sair do camarote do navio ou a olhar a
paisagem, totalmente absorvido na tarefa de escrever Nouvelles
Impressions d’Afrique, assim como a declaração que faz orgulhosamente em Comment j’ai écrit certains de mes livres:
«J’ai beaucoup voyagé. Notamment en 1920-21 j’ai fait le tour du
monde par les Indes, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les archipels
du Pacifique, la Chine le Japon et l’Amérique (…). Je connaissais déjà
les principaux pays de l’Europe, l’Egypte et tout le nord de l’Afrique, et
plus tard je visitai Constantinople, l’Asie-Mineure et la Perse. Or, de tous
ces voyages, je n’ai jamais rien tiré pour mes livres. Il m’a paru que la
chose méritait d’être signalée tant elle montre clairement que chez
moi l’imagination est tout.» (Roussel, 1935:27)

Curiosamente, vários títulos das obras de Raymond Roussel evocam a viagem, quer se trate de livros — Impressions d’Afrique, Nouvelles impressions d’Afrique, Locus solum — quer de pequenos textos,
como «Une page du Folklore breton» ou «Parmi les noirs» (Roussel,
1935, op.cit.) e todos eles frustram as expectativas dos leitores, tanto
em relação à questão da viagem como à da leitura do texto, abrindo
sistematicamente espaços de perplexidade e de magia em que as referências habituais deixam de funcionar 24.
Se tomarmos como exemplo a obra que mais se aproxima do
modelo da narrativa de viagens — Impressions d’Afrique, de 1910 — imediatamente constatamos que a viagem tem aqui uma lógica «outra»,
que dificilmente poderemos integrar no modelo da «deriva» de que
vimos falando, e que, a haver derrapagem ou «errância», elas se
referem antes do mais ao leitor, às suas expectativas e à sua relação
com um texto em que a «matriz referencial» resvala para a alucinação
e em que a lógica da história decorre da lógica da escrita.
Impressions d’Afrique conta a história de uma viagem de barco,
entre Marselha e Buenos Aires, interrompida por um naufrágio na
costa de África, que obrigará os passageiros a passar algum tempo

24 Sobre Raymond Roussel, ver por exemplo, os estudos de Michel Foucault
(1963) e Julia Kristeva (1970), assim como a obra de Annie Le Brun (1994).
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por aquelas paragens, regressando depois a Marselha. O navio é, pois,
desviado da sua rota inicial, o destino inicialmente previsto é alterado.
A esta deriva corresponde, aqui, uma interrupção da viagem, que dá
lugar à aventura.
De facto, a maior parte do livro é dedicada aos acontecimentos e
histórias que têm lugar durante a estadia forçada dos náufragos em
Ejur, capital africana, cujo Imperador decide manter prisioneiros os
europeus até que seja pago um resgate pela sua libertação. A viagem
propriamente dita serve, assim, para enquadrar os factos ocorridos na
tribo de Talou VII durante esse período de paragem e o papel nesses
factos dos náufragos europeus.
Na verdade, um leitor só poderá resumir esta história simples
mas perfeitamente coerente depois de ler o décimo dos vinte e seis
capítulos do romance, ou seja, quase a meio do livro. O incipit do
romance, que localiza a acção no tempo e num espaço rigorosamente
nomeado mas, de facto, inexistente, na África equatorial, anuncia o
acontecimento central da primeira parte do livro — a coroação do
imperador — situando a ficção, à partida, num ambiente de exotismo
estereotipado que lembra o de certos romances de Jules Verne:
«Vers quatre heures, ce 25 juin, tout semblait prêt pour le sacre de
Talou VII, empereur du Ponukelé, roi du Drelkchkaff. Malgré le déclin
du soleil, la chaleur restait accablante dans cette région de l’Afrique
voisine du Equateur, et chacun de nous se sentait lourdement incommodé par l’orageuse température, que ne modifiait aucune brise. […]
Le carré parfait de l’esplanade était tracé de tous côtés par une rangée
de sycomores centenaires; des armes piquées profondément dans
l’écorce de chaque fût supportaient des têtes coupées, des oripeaux, des
parures de toute sorte entassés là par Talou IV ou par ses ancêtres au
retour de maintes campagnes triomphantes».

E, efectivamente, os dez primeiros capítulos são consagrados
exclusivamente a este episódio da coroação do imperador, desenvolvendo uma minuciosíssima descrição das variadas e insólitas actividades que constituem o desfile cerimonial. O leitor será assim
obrigado a chegar à página 165 para conseguir «dar sentido» a uma
sucessão delirante de quadros, cenas, personagens e nomes, apresentados com o maior rigor e objectividade, mas representando de facto
imagens sem correspondência no «mundo real» e que reenviam toda
esta primeira parte para o mundo do sonho e da alucinação.
Se a primeira parte do romance é uma descrição amplificada até
à exaustão, a segunda será uma narração multiplicada até ao infinito:
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agora, não só se integra numa história de viagem e de aventura o
conjunto de informações apresentadas na primeira parte do livro,
como se poderá conhecer a história de cada elemento referido na
parte descritiva, numa vertigem narrativa que ultrapassa o Manuscrito
de Saragoça.
A viagem enquanto percurso aparece, assim, como noutros romances modernistas, subalternizada em relação às aventuras e histórias
narradas, verdadeiro centro do romance. Ela serve de quadro e de
suporte à «máquina de criar ficções» que é Impressions d’Afrique,
romance inteiramente concebido, como se sabe, a partir de jogos de
palavras — o célebre «procédé» de Raymond Roussel, que este apresenta em detalhe em Comment j’ai écrit certains de mes livres 25 . Mais
do que das viagens das personagens da ficção, trata-se aqui de viagens
da escrita e da leitura da ficção.
O «procédé» de Roussel consiste, basicamente, em escolher um
par de palavras foneticamente muito próximas — por exemplo billard/
pillard — a que se associam palavras homónimas de modo a obter duas
frases quase idênticas mas de sentidos completamente diferentes: a
criação romanesca consistirá, depois, em «justificar» por uma história
a passagem de uma frase à outra. Explica Roussel:
«En ce qui concerne billard et pillard les deux phrases que j’obtins
furent celles-ci:
1.º Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard…
2.º Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard.
Dans la première, «lettres» était pris dans le sens de «signes typographiques», «blanc» dans le sens de «cube de craie» et «bandes» dans
le sens de «bordures».
Dans la seconde, «lettres» était pris dans le sensde «missives»,
«blanc» dans le sens d’»homme blanc» et «bandes» dans le sens de
«hordes guerrières».
Les deux phrases trouvées, il s’agissait d’écrire un conte pouvant commencer par la première et finir par la seconde.» (Roussel,
1935, op. cit.: 11-12)

Como salienta Annie Le Brun, no seu aprofundado estudo sobre
a obra de Raymond Roussel (1994), este processo baseado na paronímia representa, em si próprio, o «caminho mais curto» entre uma

25 J.J.Pauvert, 1963. Esta obra, cuja edição saiu em 1935, tinha sido, como se
sabe, cuidadosamente preparada por Roussel com o objectivo expresso de ser publicada
depois da sua morte.
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frase e outra quase igual. Quer isto dizer que as narrativas criadas por
este processo — e de que Impressions d’Afrique é porventura o exemplo
mais complexo — assentam num percurso de deriva em que o desvio
sistemático e regular da frase de partida conduzirá logicamente à
frase de chegada e ao fim da história:
« … si /le procédé/ est le plus court chemin pour aller d’une phrase
à l’autre presque semblable, l’Afrique des Impressions figure, au
contraire, le plus grand détour, pour en faire, non pas «un procédé»,
mais une façon de penser, si ce n’est une manière d’être.» (Le Brun,
op. cit.: 196)

De facto, dir-se-ia que a complexidade de Impressions d’Afrique
— no plano estrutural, como textual e representativo — se identifica
com a «multiplicidade das formas da deriva» (Le Brun, op.cit.:188).
Em primeiro lugar, como o próprio Roussel explica (1935, op. cit.:
11-34), este romance resulta de um aprofundamento e evolução do
«procédé», que teria determinado todos os materiais romanescos.
A deriva encontra-se, pois, na própria génese do romance, no centro da escrita do texto. Por outro lado, a ficção parte de um naufrágio,
que começa por fazer com que as personagens «andem à deriva» e
acaba por anular a própria viagem:
«… après deux jours de course échevelée, le Lyncée, poussé comme
une épave inerte, vint s’échouer sur la côte d’Afrique.
Nul ne manquait à l’appel, mais, en présence du navire défoncé ne
supportant plus que des canots hors d’usage, il fallait renoncer à tout
espoir de reprendre la mer». (Roussel, 1910:170)

É esta renúncia à viagem que parece indicar o regresso a casa dos
passageiros, para quem a aventura de algum modo terá substituído a
viagem em vez de fazer parte dela:
«… après d’aussi troublantes aventures, il n’était plus question de
gagner directement l’Amérique. […] La traversée s’accomplit sans
incident, et le 19 juillet nous prîmes congé les uns des autres sur le quai
de la Joliette.» (op. cit.: 351)

Dir-se-ia que o relato destas aventuras dos náufragos europeus em
África impõe ao texto uma presença tão avassaladora que acaba por
criar a imagem de um tempo parado, um «presente dilatado» que se
estende a todo o romance, abolindo a pertinência da viagem.
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Ora, é justamente nesta «paragem» africana das personagens que
o leitor do romance se perde por sua vez. Ler Impressions d’Afrique
é uma experiência de derrapagem controlada in extremis: passa-se de
uma primeira metade do livro em que o «princípio de realidade» é
duramente posto à prova — todos os elementos da ficção são conhecidos individualmente e irreconhecíveis quando combinados — a um
esclarecimento, no centro do livro, que parece repor a ordem. Mas, de
facto, essas explicações servem, antes do mais, para relançar a «alucinação»: a segunda parte do livro repete as cenas e os elementos
da primeira parte, integrando-as agora numa narrativa e num encadeamento múltiplo de histórias. Por isso, os objectos descritos na
primeira parte adquirem agora outro estatuto, que vai mudando com
o contexto em que aparecem.
Um exemplo desta transformação do estatuto e do significado das
reaparições de objectos e de situações ao longo do livro, é dado, logo
no início do segundo capítulo do romance, pela primeira descrição do
Imperador Talou VII: uma solene e enigmática aparição, no cortejo da
coroação, em que o Imperador está mascarado de cantora de cabaré,
com um ainda mais enigmático número — «472» — pregado na cauda
do vestido decotado (p.17).
Esta aparição repete-se no capítulo XIII, protagonizada agora por
outra personagem — o cantor marselhês Carmichael — e noutro
contexto — a preparação de um espectáculo teatral. Ela servirá por
sua vez de introdução a uma nova história — a história do cantor e
das circunstâncias que antecederam a sua viagem — e a uma nova
situação — a do interesse que o prisioneiro cantor desperta no
Imperador — em que finalmente são dados todos os esclarecimentos
necessários ao entendimento da descrição do capítulo II (pp.230-233).
A imagem do Imperador mascarado de cantora de cabaré aparecerá,
ainda, como instrumento de um episódio de guerra e traição no
capítulo XVIII e como elemento incluido na preparação da festa da
coroação, narrada no capítulo XXII (p.333).
Se a ampliação deste tipo de tratamento a todas as situações
incompreensíveis descritas na primeira metade do livro contribui para
esclarecer objectivamente os enigmas, ela produz inevitavelmente,
também, uma evidente desconstrução da realidade das situações
apresentadas, o que acentua a vertigem do leitor, perdido agora, não
só nos caminhos da narrativa, mas igualmente nas fronteiras entre o
«real» e o onírico.
Desta forma, tal como para as personagens da ficção, a «viagem»
do leitor é posta em causa, assim como as suas referências e o seu

r

r

A ESCRITA DA VIAGEM ENTRE ULISSES E O JUDEU ERRANTE

289

conceito de «realidade», o que leva Annie Le Brun a concluir pela decepção como estratégia dominante do texto:
«… cette féerie est si peu une féerie qu’elle commence par un naufrage
qui ouvre sur un «jardin des supplices «; l’Afrique de ces Impressions est
si peu l’Afrique, qu’on y arrive et qu’on en part sans avoir voyagé;
et ce roman est si peu un roman qu’il raconte un spectacle qui va se
transformer en pièce de théâtre.» (Le Brun, op.cit.: 183)

Parece-nos, no entanto, que, do ponto de vista da leitura, existe
apesar de tudo um trajecto que parte de uma situação caótica e incompreensível — toda a primeira parte — e vai derivando para uma descoberta de caminhos e sentidos, construindo uma imagem coerente e
«realista» de uma África completamente irreal …
O poema Nouvelles Impressions d’Afrique 26, publicado em 1932,
produz no leitor uma sensação de vertigem e de perda de referências
porventura mais forte ainda que Impressions d’Afrique. No entanto,
como observa Le Brun, o longo poema em quatro «cantos» parece
basear-se em pressupostos contrários aos do romance, constituíndo
uma espécie de seu «negativo»:
«Du même continent dont Roussel avait exploré l’irréalité dans les
Impressions d‘Afrique, il choisit maintenant quatre lieux réels qui disparaissent dans leur image.» (Le Brun, op. cit: 323)

Nouvelles Impressions d’Afrique compõe-se então de quatro longos
poemas, escritos em alexandrinos e rima leonina, em que cada texto
consiste numa «frase de mais de cem versos» (Ricardou, 1971): uma
frase «estruturante» que se desenvolve «para dentro», introduzindo
níveis de inserção (parênteses, travessões, notas de rodapé) destinados
a precisar cada elemento constitutivo da frase, e que vão produzindo
por seu lado novas explicações e precisões — logo, novos parênteses e
travessões. Esta «ramificação» do texto, que pode chegar até nove
níveis de inserção, vai diminuindo na parte final do texto, fechando
ordenadamente todos os parênteses e completando a frase inicial ao
fim de várias páginas. Assim, por exemplo, o segundo poema, intitulado «Le champ de bataille des Pyramides», inicia-se por,

26 Utilizamos a edição bilingue da Fenda Edições, Lisboa, 1988, com versão
portuguesa de Luiza Neto Jorge.
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«Rien que de l’évoquer sur ce champ de bataille, à l’âge où le surtout
(…) et le petit chapeau,» (p. 32)

e termina por
«mis par lui jusqu’au bout sur son rocher accore, ne magnifiaient pas sa
silhouette encore, fait que, méditatif, on oublie un moment, l’Egypte, son
soleil, ses soirs, son firmament.» (p.70)

Significa isto que entre a primeira e a segunda parte da frase
medeiam cerca de vinte páginas, em que a frase inicial vai sendo interrompida por explicações e precisões que se vão encadeando e multiplicando até atingir, neste poema, cinco níveis de inserção (((((…))))).
Simultaneamente, esta ramificação sintáctica do poema é determinada pela rima leonina, que recobre palavras inteiras, baseando-se em
efeitos de homofonismo ou de homonímia, explorando agora a língua
a nível de significantes e significados:
«Rien que de l’évoquer sur le champ de bataille/ à l’âge où le surtout
— le long surtout à taille — Et le petit chapeau — des quels nous extrayons/ Quel que soit notre bord d’intimidants rayons …
[…]
«((((Quelque spécialiste en fait de bonne chère/ Qui frémirait de
voir un fruit d’espèce chère…
[…]
« (((((Gardons-nous d’oublier qu’en effet la voix porte/ Au delà
d’un mur mince, au-delà d’une porte;)))))» (pp. 34-36 ).

Esta estrutura de amplificação sintáctica (pela multiplicação da
estrutura parentética) e de exploração semântica (pela multiplicação
da homonímia e paronímia), conjuntamente com a regularidade
inexorável da rima e da métrica, produz na leitura um efeito paradoxal: por um lado, uma imagem dos poemas que é ao mesmo tempo
de coerência e de desagregação; por outro lado, um movimento que
parece «abrir-se ao infinito», aprofundando vertiginosamente os significados da língua e que, contudo, se realiza rigorosamente no interior
de uma estrutura fechada que é a frase 27 .
O texto parece assim derivar rigorosamente do início de uma
frase para a sua conclusão, através de um labirinto de desvios que,

27 « … ces anaphores prises dans leurs parenthèses détruisent la ligne sujet-prédicat et construisent un espace, un volume, un mouvement infini» (Kristeva, 1970: 74).
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frequentemente, faz «perder de vista» o destino, configurando de
modo inquietante, «uma vertigem a que só a morte poderá pôr termo»
(Le Brun, op. cit.: 324).
Este facto produz no leitor um efeito de derrapagem, de perda de
referências, provocado por uma utilização da linguagem que é ao
mesmo tempo familiar e desconhecida, obrigando o leitor a seguir
«caminhos novos» num mundo — o da linguagem — que julgava
conhecer. No entanto, estranhamente, fica-se ao mesmo tempo com a
sensação de «não avançar», de, como observa Michel Foucault,
«passar do mesmo ao mesmo»:
«Emprisonnées dans les phrases-pourtours, on trouve, dans les
Nouvelles Impressions, des plages immobiles, ou plutôt des plages dont
les seul mouvement est de chercher jusqu’à la satiété le passage du
même au même.» (Foucault, op. cit.: 176)

Os poemas parecem funcionar, nesta perspectiva, como o espaço
nos paradoxos de Zenão, fazendo recuar o destino do percurso, aparentemente até ao infinito, pela multiplicação das etapas intermediárias 28. Cria-se, assim, um efeito de «perda do sentido», que, de um
modo mais radical ainda que em Impressions d’Afrique, põe em questão a ideia de «viagem» em relação a esta obra:
«L’avancée dans la matière à laquelle /Roussel/ se livre dans
Nouvelles Impressions d’Afrique, l’éloigne du sens. […] Matière paradoxalement asociale, ce que Roussel nous révèle est l’envers du langage.
A suivre le cours des mots, il découvre d’eux ce qui ne peut avoir
cours.» (Le Brun, op. cit.: 339-341)

Assim, nas obras de Roussel que aqui analisamos, o desenvolvimento da deriva «em todos os sentidos» acaba por anular, pelo
excesso, a ideia da viagem, aparecendo antes como elemento de um
trabalho poético de busca do que há de essencial na relação do homem
com a linguagem e com o mundo:
«Si les images poétiques ont en effet la force d’éclairement qu’on
leur prête, c’est moins par leur lumière propre que par leur pouvoir ou
non de dégager le paysage de tout ce qui l’encombre. (…) L’innocence

28 «… une énumération vertigineuse qui s’accumule sans fin pour parvenir à un
résultat qui était déjà donné au départ mais qui semble reculer à chaque répétition»
(Foucault, op. cit.:176).
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et l’héroïsme de Roussel seraient d’avoir voulu retrouver cette
lumière autrement, non par le rapprochement lyrique, mais par
un détour. Et même par le plus grand détour, qui lui permettrait
d’éviter les hasards et les facilités du lyrisme, à la seule fin de faire
durer cette lumière. Les Impressions d’Afrique ne sont rien d’autre
que l’histoire de ce détour … […] A l’inverse, les Nouvelles
Impressions d’Afrique exhibent un infranchissable raccourci.»
(Le Brun, op. cit: 323)

V.

Conclusão

A literatura de viagens constitui um espaço privilegiado para
o estudo da deriva literária, na medida em que, citando Maria
Alzira Seixo,
«…la littérature de voyages constitue un territoire littéraire ambigu,
une sorte de «no man’s land», de façon très curieuse, ou peut-être pas,
puisque l’acte de voyager implique un mouvement (en cela homologue
de la chaîne discursive, et du geste même d’écrire), ou plutôt il signale
un déplacement qui ne se laisse pas prendre, considéré en lui même, à
aucun lieu, et en cela cette sorte d’écrits traverse tous les genres, tous
les lieux de la lecture littéraire, mettant en question la notion de permanence, et ébranlant l’état d’inscription par la situation d’écriture»
(Seixo, 1998:14).

É assim que, ao passarmos da concepção épica de Alexandra
David-Néel às narrativas (de) nómadas de Chatwin e Davidson, a cada
vez maior implicação do sujeito de enunciação nos factos descritos
leva a uma transformação dos conteúdos narrativos que, no caso de
Robyn Davidson passam de épicos a dramáticos. Pode também levar a
tentativas de transformação do modo de narrar — como faz Chatwin
— de forma a reproduzir, na ordenação do texto, tanto a imagem (errática) que as deslocações nómadas aí estudadas produzem nos observadores «civilizados», como a lógica interna que lhes preside, e que se
baseia, não num «défice de ordem» mas numa necessidade positiva.
Quanto aos três últimos textos, em que a viagem é de natureza
muito diferente, o factor «derrapagem» parece prevalecer sobre o
«desvio regular e controlável», verificando-se, em primeiro lugar, que
as pretensões de «realismo» e de «verdade» são substituídas pela afirmação do romanesco e do imaginário. Em segundo lugar, estes pactos
ficcionais provocam uma desestabilização e uma «actividade» da leitura muito mais poderosas que as reflexões mais ou menos «sinceras»
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dos anteriores, produzindo um «dépaysement» do leitor, no plano
dos hábitos e referências, que lhe permite, por seu turno, descobrir
novas paisagens.
Verificamos também nestes textos que, à medida que a deriva
«instável» cresce, eles se afastam do modelo narrativo. Daí que as
digressões e multiplicações de histórias e de níveis do Manuscrit trouvé
à Saragosse ao implicarem uma leitura baseada na busca de correspondências, oposições e relações várias entre elementos não-sucessivos do texto, estejam, de facto, a promover uma leitura de tipo
poético. Com Roussel, esta transformação do narrativo em poético
é ainda mais evidente, já que ela está explicitamente construída no
próprio texto, como vimos em Impressions d’Afrique e é, finalmente,
assumida de forma definitiva em Nouvelles Impressions d’Afrique.
Roussel, parece-me, aliás, um exemplo emblemático de transformação
da deriva com objectivos poéticos e como meio de inventar caminhos
novos e novas relações com o mundo através da linguagem.
O «paradoxo» da deriva, que reune num mesmo significante
significados aparentemente inconciliáveis, revela-se, assim, como
factor intrínseco e porventura essencial dos mecanismos da criação
poética (e não só) ultrapassando largamente a questão específica do
texto de viagens para configurar, em suma, a complexidade de qualquer processo de criação e de reflexão:
«… et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route,
moi pressé de trouver le lieu et la formule» (Rimbaud, Les Illuminations: 182).
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Escrever por não saber pintar
CARLOS MENDES DE SOUSA
(Universidade do Minho)

Acho que o processo criador de um
pintor e do escritor são da mesma fonte.
O texto deve se exprimir através de imagens
e as imagens são feitas de luz, cores,
figuras, perspectivas, volumes, sensações.
CLARICE LISPECTOR
Quem sabe, escrevo por não saber
pintar. Escrevo sobretudo porque a vida é
mortal mesmo antes de uma pessoa realmente morrer.
CLARICE LISPECTOR

É a própria escritora Clarice Lispector que enfatiza a história à
volta de um retrato pintado por De Chirico 1: ela estava em Roma, um
amigo seu falou ao pintor sobre a possibilidade de este fazer um
retrato da jovem brasileira. Giorgio de Chirico quis vê-la e, após ter
aceite a encomenda, três sessões bastaram porque, conta-nos Clarice,
aquele lhe terá dito que, embora pudesse estar a retocar incessantemente o quadro, isso o poderia estragar. E há uma nota que constitui
o traço romanesco que se reverterá em relato mítico — enquanto ela

1 Relato que se pode reconstituir através de vários depoimentos em cartas da
época, enviadas para as irmãs, e em algumas entrevistas, quando vem à baila o retrato
feito pelo célebre pintor. Nádia Gotlib destaca este episódio no seu livro Clarice. Uma
vida que se conta, São Paulo, Ática, 1995, pp. 211-222.
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posa, lá fora um ardina grita: «é finita la guerra!». O retrato é de 1945.
Pouco tempo depois a jovem escritora começará a trabalhar em
A Cidade Sitiada 2.
A atmosfera pictórica parece contaminar a escrita de Clarice
Lispector em aspectos mais ou menos visíveis, como nos jogos de
luz e sombra, nos recortes formais, nas descrições, etc. Assinale-se,
por outro lado, que referências de diversa ordem, de um modo mais
directo, embora lateralmente à obra, vão mostrando o interesse da
autora pelas artes plásticas e, em concreto, pela pintura. Assim é o
caso das traduções de textos relacionados com este domínio 3. Se as
referências do âmbito pictórico, que aparecem a figurar a escrita,
são sobretudo visíveis em Água Viva ou Um Sopro de Vida, em muitos
outros textos, embora mais esparsamente, podem encontrar-se
reenvios (apontem-se exemplos do plano vocabular) que provêm do
universo das artes plásticas; é o que se pode verificar, por exemplo,
com o título de um dos capítulos de A Cidade Sitiada: «Esboço da
cidade». Talvez se possa então inferir algo acerca da influência do
pintor Giorgio de Chirico sobre Clarice Lispector. Em A Cidade Sitiada
o recorte das cenas, com a imobilização das personagens (vd. o
capítulo «A estátua pública») e do tempo, facilmente leva a que se
aproximem essas descrições dos cenários entrevistos nos universos
pictóricos. A maior parte das vezes encontramos neste livro «quadros»

2 Apesar de no ano seguinte ter publicado o segundo romance, O Lustre, Clarice
diz que este livro já se encontrava praticamente acabado quando saiu do Brasil.
3 A propósito destas traduções, não se deve deixar de reflectir sobre a possível
interferência (alguma contaminação?) de alguns desses textos, que acolhem o nome de
Clarice no papel de tradutora, e sobre a influência que terão exercido na feitura da obra.
Em relação a temas que se aproximam deste âmbito, veja-se um livro que, de algum
modo, com tal se relaciona: de Bella Chagall, Luzes Acesas, Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1975. Refira-se, a propósito de Marc Chagall, que no arquivo da escritora se
encontra um recorte sobre o pintor. Trata-se de um texto em inglês da autoria de Carlton
Lake e que data do período em que Clarice viveu nos Estados Unidos. Numa curiosa
crónica publicada no Jornal do Brasil de 12 de Setembro de 1970 e intitulada «Das vantagens de ser bobo», refere-se ao pintor nestes termos: «Bobo é Chagall que põe vaca no
espaço, voando por cima das casas». E no livro publicado no ano anterior, Uma
Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, quando se fala na noite em que Lóri e Ulisses se
amam, a intensidade do encontro, que na perspectiva do homem vai da delicadeza à
voracidade, culmina num modo singular de a personagem feminina se encarar. Aí se lê:
«Ela se sentiu perdendo todo o peso do corpo como uma figura de Chagall» (163). Ainda
a propósito de traduções, lembre-se que o nome da escritora aparece associado à
tradução do O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, publicado no Rio de Janeiro,
Tecnoprint, 1974.
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com duas personagens que se defrontam, ou uma só 4, as praças, o
jardim, a estátua, ou então a acumulação dos objectos. Em de Chirico,
na chamada fase metafísica, a arquitectura está quase sempre ao
serviço dos espaços vazios, de áreas desabitadas, mas nos quadros
sem perspectiva também vamos encontrar a acumulação de coisas que
são descritas com uma impassível minúcia: objectos de uso corrente
colocados num contexto espacial e temporal que lhes é totalmente
alheio. Ao interpretarmos as esculturas gregas e as figuras mitológicas
que convocamos a partir do texto de A Cidade Sitiada, pensamos igualmente na presença dessas figuras no mundo do pintor italiano — a
actualidade de um universo onde se encontra a memória do mundo
clássico em forma de reconstruções cenográficas. Entre as suas primeiras obras, lembrem-se «Luta entre lapitas e centauros» (1909) e
«O centauro ferido» (1909). A procura de uma linguagem faz-se a
partir da reunião de elementos de diferente origem e da representação
de visões oníricas como evasões do fluir do tempo.
Há outro nome que podemos igualmente convocar a partir da sua
pintura e dos seus desenhos, como também dos textos teóricos ou das
páginas do diário que escreveu. Trata-se de Paul Klee. O nome deste
pintor surge como título de um dos fragmentos de Para Não Esquecer 5.
Curiosamente o diálogo estabelecido nesse fragmento não vem de uma
qualquer aproximação aos aspectos pictóricos da obra de Klee, mas
apresenta, a partir de um quadro do pintor, uma reflexão sobre um
dado tema decisivo, aliás, na afirmação da poética clariciana: a liberdade. Contudo, em Para Não Esquecer vamos encontrar outros textos
que explicitamente reflectem sobre a pintura. O primeiro fragmento
deste livro intitula-se justamente «O pintor» e pode dizer-se que
funciona como um texto crítico à volta dessa expressão artística.
Começa por chamar a atenção para a revalorização da simetria que
nos quadros de um dado pintor 6 se faz sentir e apresenta-se aí uma
reflexão que se ajusta à poética clariciana num ponto central que nela
se deixa entrever: a figuração. Atente-se nesta frase: «E em nenhum

4 Ver como nos textos de Lispector são excepção as cenas com muitas pessoas;
quase sempre aparecem apenas duas ou uma.
5 Para Não Esquecer, São Paulo, Siciliano, 1992 (4.ª edição), p.16.
6 No Arquivo de Clarice Lispector (Fundação Casa de Rui Barbosa) encontra-se
uma fotocópia que reproduz o que se percebe ser um texto do catálogo de uma exposição. Esse texto com a assinatura de Clarice Lispector é o mesmo que se lê em Para
Não Esquecer, só que onde aqui está a palavra «pintor», na fotocópia lê-se o nome do
artista plástico: Gastão Manoel Henrique.
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quadro está dito: igreja». Quando a autora fala da cidade ou dos
animais ou da noite muitas vezes está a querer dizer escrita. E em
nenhum desses textos está dito: escrita. Outro aspecto que merece ser
destacado é o admirável prenúncio que aqui podemos ler do que,
muitos anos mais tarde, vai ser o contacto de Clarice com a experiência do quadro. Aquilo que a autora fará em suas experimentações
pictóricas está muito próximo do que aqui se lê:
Pois é pintura tocável, finalmente tocável para quem chega de longe.
Pois é pintura tocável: as mãos também a olham. O pintor cria o material
antes de pintá-lo, e a madeira torna-se tão imprescindível para a sua
pintura como o seria para um escultor de madeira. E o material criado é
religioso: tem o peso de vigas de convento. É compacto, fechado como
uma porta fechada. Mas nele foram esfoladas aberturas, rasgadas quase
por unhas. E é através dessas brechas que se vê o que está dentro de uma
síntese. Cor coagulada, violência, martírio são as vigas que sustentam o
silêncio de uma simetria religiosa. 7

Partindo das reflexões de Benjamin sobre a pintura moderna,
Christine Buci-Glucksmann escreve sobre Klee palavras que iluminam
a nossa compreensão de Clarice, dos seus «desenhos» interiores: «Projectadas sobre esta mesa de desenho liquidatária, as figuras de Klee, na
expressão da sua linha ‘obedecem sobretudo ao seu interior. Ao interior mais do que à sua interioridade, o que as torna bárbaras’. O Anjo
como todos os outros seres intermediários e desintegrados de Klee —
máscaras, demónios, bonecas, marionetas, loucos em transe, homensanimais, rostos-plantas… não dependem mais de uma lógica humanista da interioridade do sujeito e da representação. Por um excesso
irónico, marcam a passagem do visível para o invisível onde se agitam
as nossas fronteiras flutuantes do humano e do inumano, da cultura
e da barbárie, toda esta gigantesca agitação do inominável. Desde
logo, como Loos e tantos outros, Klee afastava ‘a imagem tradicional,
nobre e ornada, de todas as oferendas sacrificiais, para se virar para
o homem nu da nossa época que grita como um recém-nacido’» 8.
Poderíamos fazer um paralelo e vê-la entre De Chirico e Paul Klee.
Giorgio de Chirico impor-se-ia na primeira fase onde se delineiam as
fábulas fundadoras, como Paul Klee poderia representar a abertura

7

Para Não Esquecer, São Paulo, Siciliano, 1992 (4.ª edição), p. 5-6
Buci-Glucksmann, Christine, La raison baroque. De Baudelaire à Benjamin,
Paris, Éditions Galilée, 1984, p. 39.
8
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a outros procedimentos decisivos no evoluir do percurso da poética
clariciana. Assinale-se acima de tudo, a partir destes nomes, a tensão
(o jogo) entre as componentes figurativa e abstracta (pólos obrigatórios nos enquadramentos da questão da representação na pintura
moderna), de que fazem eco as suas obras. É sabido que o discurso
crítico literário não só incorpora metáforas pictóricas como também
faz uso de termos utilizados pela crítica das artes plásticas, sobretudo
no que concerne ao domínio de pares opositivos. Será, contudo, mais
interessante ver como a própria escritora incorpora nos seus textos
essa terminologia, e em concreto num romance que, a vários níveis, se
define num limiar, a anunciar uma viragem: Uma Aprendizagem ou
Livro dos Prazeres. Vamos encontrar essa referência num capítulo
que se pode facilmente autonomizar e onde avulta, como em muitos
dos textos da autora, a destacabilidade dos objectos e dos seres. Nele
se apresenta a ida de Lóri à feira, onde os produtos da terra, aí
expostos, podem ser equiparados à matéria de que se faz o texto:
«Havia de tudo naquele amontoado de barracas, cheias de gritos, de
pessoas se empurrando, apalpando o material a comprar para ver se
estava bom — Lóri foi ver a abundância da terra que era semanalmente trazida numa rua perto de sua casa em oferenda ao Deus e aos
homens» 9. Depara-se aqui com uma busca que se vai traduzir num
encontro decisivo. «E Lóri continuou na sua busca do mundo»
— assim começa o capítulo. Assinale-se a procura do «neutro vivo das
coisas» — do sangue da beterraba à aproximação entre a pele da batata
e a da criança recém-nascida; leia-se nesse trajecto a epifania da
criação. É a propósito das peras, adquiridas para serem contempladas,
que a narradora propõe os termos do campo pictórico: «Como se ela
fosse um pintor que acabasse de ter saído de uma fase abstraccionista,
agora, sem ser figurativista, entrara num realismo novo. Nesse realismo cada coisa da feira tinha uma importância em si mesma, interligada a um conjunto — mas qual era o conjunto?» 10. A polaridade
abstracto/figurativo que passará a ser uma das obsessões do pensamento da autora na última fase (veja-se em concreto no livro A Hora
da Estrela) já era preocupação implicada no início da produção.
Facilmente se reconhece que a polaridade informa todo o processo de
escrita justamente em função do que se tematizava no fragmento de

9 Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, Rio de Janeiro, Nova Fronteira,
1989, (16.ª edição), p. 136.
10 Id., p.137.

300

DIACRÍTICA

Para Não Esquecer que recebe o título «Abstrato e figurativo»: «Tanto
em pintura como em música e literatura, tantas vezes o que chamam
de abstrato me parece apenas o figurativo de uma realidade mais
delicada e mais difícil, menos visível a olho nu» 11.
Como se lê, pretende contestar-se a rigidez das tabelas classificativas. A polaridade pode aparecer associada às categorias da narrativa
(à acção, às personagens), como acontece, por exemplo em A Hora da
Estrela, quando o narrador afirma, no início, tratar-se de um livro onde
se dá a ver uma expressão do figurativo por causa dos factos 12. Mais
próximo do final, sobre as personagens afirmará, a dada altura, serem
elas abstractas: «E agora apago-me de novo e volto para essas duas
pessoas que por força das circunstâncias eram seres meio abstratos» 13. Não se trata propriamente de uma contradição, mas da afirmação (decifração) da figura da escrita, no lugar em que as personagens devêm escrita.
Pegando na analogia, poder-se-ia mesmo asseverar que, em termos globais, a escrita de Clarice Lispector se encontra mais próxima
de um modelo de pintura não figurativa onde se poderia encontrar
uma adequação às descrições de estados interiores, a visões interiores
do ser. O pendor essencialmente abstracto fica bem vincado em passagens de Água Viva que se reportam à fixação do incorpóreo 14; refira-se
ainda a insistência nessa vertente abstraccionista quando se lêem
expressões como «pinto ideias», «pinto o indizível», «pinto pintura» 15,
ou quando do reenvio ao geometrismo abstracto que se percebe na
alusão a círculos e a «linhas redondas que se interpenetram em traços
finos e negros» 16. Numa passagem em que se apresenta a interpenetração do plástico com o musical e com o gráfico joga-se com o sentido
do termo abstracto, no modo como ele se associa na linguagem
corrente ao falar; dir-se-ia que se faz equivaler a voz indefinida do
falante à abstracção no desenho e à sua correspondência no plano

11

Para Não Esquecer, São Paulo, Siciliano, 1992 (4.ª edição), p. 49.
«Pergunto-me também como é que eu vou cair de quatro em fatos e fatos.
É que de repente o figurativo me fascinou: crio a ação humana e estremeço. Também
quero o figurativo assim como um pintor que só pintasse cores abstratas quisesse
mostrar que o fazia por gosto, e não por não saber desenhar», A Hora da Estrela, Rio de
Janeiro, Francisco Alves, 1992 (19.ª edição), p. 37.
13 Id., p. 74.
14 Água Viva, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1990 (11.ª edição), p. 14.
15 Id., p. 16.
16 Id., p. 15.
12
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musical: «Estou te falando em abstrato e pergunto-me: sou uma ária
cantabile? Não, não se pode cantar o que te escrevo» 17. Note-se a
atenção concedida à palavra e ao desejo de reinventar, de procurar
novos significados, novos sentidos para as realidades, além da forma
como elas nos são apresentadas; veja-se ainda intimamente associada
a esse processo a declarada preocupação com o inominável: «Minha
história é de uma escuridão tranqüila, de raiz adormecida na sua
força, de odor que não tem perfume. E em nada disso existe o abstrato.
É o figurativo do inominável» 18. Contudo, talvez só em Um Sopro de
Vida, quando Clarice se encontra libertamente com alguns neologismos, se esteja próximo de uma transposição de algo que seria como
que uma representação sem representação (estádio que só a experiência da música terá levado ao lugar mais extremo).
Água Viva é o livro em que a dimensão plástica mais profundamente se reflecte na concepção global da obra. O dispositivo enunciativo deixa marcada com nitidez a situação ficcionada — trata-se de
uma narradora-pintora que conta o seu relato. Não sendo a experiência anterior uma prática que se considere arrumada no passado,
torna-se sobretudo interessante ver como o contacto com a palavra,
apesar da novidade, é perspectivado com a mesma seriedade (profissionalismo) de quem pinta. A nova tarefa vai, pois, fazer apelo a todos
os métodos e processos que estão ligados à actividade anterior. Assim,
por exemplo, vai dizer-se que se escreve «como exercício de esboços
antes de pintar» 19, do mesmo modo que os pintores que não atacam
logo a tela. Nesse quadro unificador, como forma de conferir coerência, também se vai dizer que o espaço em que se escreve é o mesmo
onde se põe em prática a outra actividade: «Escrevo-te sentada junto
de uma janela aberta no alto de meu ateliê» 20. Pouco a pouco, no
relato, o pintar e o escrever passam a ser perspectivados no mesmo
plano, apresentando-se na enunciação sem qualquer espécie de dependência. Da interpenetração dos domínios, intencionalmente procurada
(«O que pintei nessa tela é passível de ser fraseado em palavras?» 21),
encaminha-se, por uma flutuação não excludente («Antes de mais
nada pinto pintura. E antes de mais nada te escrevo dura escritura» 22)

17
18
19
20
21
22

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

p. 86.
ibid.
p. 22.
p. 59.
p. 15.
p. 16.
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até um estado novo, de intensidade epifânica, absorvente e indefinível
(«Estou num estado muito novo e verdadeiro, curioso de si mesmo, tão
atraente e pessoal a ponto de não poder pintá-lo ou escrevê-lo» 23).
A partir daqui passam a ser cada vez mais difusos os limites, apesar de,
na enunciação deste texto, a pintura continuar a ser maioritariamente
reportada ao passado (como actividade anterior à escrita), surgindo
como ponto de referência para a apreensão do mundo («Antes de
dormir tomo conta do mundo e vejo se o céu da noite está estrelado e
azul-marinho porque em certas noites em vez de negro o céu parece
azul marinho intenso, cor que já pintei em vitral» 24). Tudo converge
para a junção dos três domínios artísticos: a pintura, a escrita, a
música, numa confluência onde se vai encontrar aquilo que equivale
ao «it». Esta convergência contém em si um impulso desterritorializador; pretende figurar-se uma expressão mental num horizonte que
implique os movimentos de transversalidade das expressões tradicionalmente codificadas:
Passou. É o seguinte: a dissonância me é harmoniosa. A melodia
por vezes me cansa. E também o chamado ‘leit-motiv’. Quero na música
e no que te escrevo e no que te pinto, quero traços geométricos que se
cruzam no ar e formam uma desarmonia que eu entendo. É puro it. Meu
ser se embebe todo e levemente se embriaga. Isto que estou te dizendo
é muito importante. E eu trabalho quando durmo: porque é então que
me movo no mistério. 25

A reflexão que faz a apologia da dissonância apresenta-se como
um importante contributo para a poética clariciana — a desarmonia é
o equivalente da garatuja, do gaguejo que se incorpora na obra e que a
própria obra dá a ver desmontando-se a si mesma. Mas vejamos as
interessantes pistas para a figuração da escrita na obra de Clarice,
apresentadas pelo trajecto da formação de Água Viva. A pintura não é
no livro uma mera bengala que surja a partir de um efeito de rasura e
que, como metáfora paradigmática, se ponha ao serviço de uma ideia.
Não, o que aqui se pode ver, a partir do confronto com a versão
«Objeto Gritante», é que a pintura surge numa adequação justíssima
ao texto; no método e na apresentação, podia tratar-se, em seus inquietantes traços, de uma espécie de caderno de esboços de pintor ou de

23
24
25

Id., p. 17.
Id., p. 66.
Id., p. 71.
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uma sequência de quadros que o revelam. Recorde-se o exemplo de
Bonnard. Se, como acontece com outros artistas, os seus ideais estéticos podem ser lidos, por exemplo, na correspondência trocada (no
caso, lembrem-se as cartas para Matisse), é numa série de blocos de
notas que de um modo mais consequente vamos encontrar indicações
para uma melhor compreensão da obra. Nesses cadernos, ao longo de
trinta anos, registou apontamentos e esboços que permitem hoje uma
leitura abrangente da evolução dos quadros.
O «diário do pintor» é o que se manifesta, por exemplo, na tentativa de dizer um novo estado experimentado e na dificuldade de o
dizer ou de o pintar. Trata-se de alguém que vai escrevendo mas tendo
claramente como apoio a experiência dominante da pintura. Em Água
Viva algumas questões podem ser levantadas pela oscilação que,
devido ao forte grau de indeterminação do sujeito enunciador, leva a
que tanto se fale de uma carta como de um diário. Do ponto de vista
dos mecanismos que activam o funcionamento destes dois tipos de
discurso, lembre-se que a carta pressupõe um destinatário extratextual
(a quem explicitamente se dirige a instância enunciadora) que no
diário não está pressuposto, pelo menos na sua perspectivação originária. Mas pode bem existir um texto sob a forma de carta sem que se
explicite essa entidade destinatária ou em que essa entidade habite no
universo da ficcionalidade. Neste caso alguns testemunhos paratextuais, indicações pelo punho da autora para a composição do livro,
fornecem pistas para o seu reconhecimento como uma carta. Atentese na folha de rosto do dactiloscrito «Objecto Gritante» — página com
várias emendas e anotações pelo punho da escritora. No topo da
página, onde está dactilografado o nome da autora e o título Objeto
Gritante, aparece escrito à mão e entre parênteses, com letras mais
destacadas: Água Viva. Debaixo do título dactilografado encontra-se
rasurado um subtítulo que fora igualmente escrito à máquina: «monólogo com a vida». E ainda, também rasurados, outros subtítulos, agora
escritos à mão: «uma pessoa falando» e «carta ao mar [?]». Nesta folha
de rosto podem ler-se breves indicações bastante importantes do ponto
de vista da génese do livro, como uma nota para uma secretária que
terá a ver com o trabalho de revisão ou depuração do texto: «Azaléa,
comece a ler pelas páginas soltas e emende a leitura na página 48»; e,
também manuscrita, uma reflexão que poderia ser um rascunho para
uma possível nota proemial semelhante às que aparecem em A Paixão
segundo G.H. ou em Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (os
romances que precedem a escrita de Água Viva). Entrecruzam-se dois
textos (a cor da tinta é diferente):
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Este é um anti-livro. O núcleo é «it».
Se você considerar isto aqui mais do que carta, fique ciente de que
é um anti-livro.

Justamente nesta indicação se revela uma instância determinante
no percurso da escritora e de que neste livro se encontra talvez a mais
visível explicitação — a fuga às classificações genológicas («Inútil querer me classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, gênero
não me pega mais» 26). Henri Porter Abbott, no seu livro Diary Fiction,
ao distinguir a carta do diário, começa por colocar a questão do destinatário, que não existe no diário, visto que os diaristas escrevem para
eles próprios, acrescentando de seguida: «mas a existência ou a não
existência de um destinatário é uma questão que depressa se pode
tornar mais académica do que real» 27. Mais à frente, ao colocar em
confronto o diário ficcional e a epistolografia ficcional, diz que a
distinção não se deve encontrar numa estrita oposição semântica
«carta» vs. «diário», mas antes numa questão de ênfase ou de foco.
A questão central não reside na existência ou não existência de um
destinatário, mas no grau de vida independente, ou no papel textual
activo que na obra é conferido ao destinatário.
Pode partir-se para a leitura de Água Viva com a ajuda de uma
metáfora retirada dessa oscilação enunciativa que se mostrará extremamente interessante nas consequências que daí advirão: o entendimento do texto como se do diário de um pintor se tratasse. A metáfora
encaminha-nos para o seguinte raciocínio: os apontamentos do pintor
(de palavras e esboços) comportam uma função reveladora, dão a ver
os caminhos que estiveram na origem dos quadros, tal como eles são
apresentados aos seus contempladores. Ora, ao entender-se o texto
a partir da metáfora atrás apresentada, ver-se-á nele o propósito de
desvelar os procedimentos que subjazem ao seu aparecimento em letra
de forma. Justamente aqui vai encontrar-se um trânsito analítico
curiosíssimo fornecido pelos documentos deixados disponíveis por
Clarice Lispector. O único exemplar completo de uma sua obra de
ficção existente no arquivo da autora reporta-se ao que, bastante modificado, viria a ser Água Viva. Seria esse texto com o título «Objeto
Gritante» o diário de Água Viva? Fale-se do diário de um diário: um

26

Id., p. 17.
Abbot, H. Porter, Diary Fiction. Writing as Action, Ithaca and London, Cornell
University Press, 1984, p.10.
27
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modo de mostrar como, grande parte das vezes, o que literariamente
se convenciona como diário é o resultado de uma profunda elaboração. O livro Água Viva, em confronto com o dactiloscrito que o antecede, deixa entrever um horizonte questionador e constitui um espaço
de infinita inquietação no domínio das interrogações fora do seu
espaço textual, mas no interior do universo metanarrativo autoral.
Algo próximo do que ocorreu com A Cidade Sitiada: a dúvida que gera
o itinerário, ou o itinerário gerado da dúvida. As mais estimulantes
questões levantadas para a interpretação de Água Viva começam
precisamente na ordenação do texto, no modo como este se apresenta,
tendo em conta as alterações do dactiloscrito até à forma como ele
vai surgir no livro publicado. Trata-se de uma óbvia mas decisiva constatação, reconhecida por quantos com mais atenção se debruçaram
sobre o livro. Por exemplo, Earl Fitz, numa apresentação à bibliografia
crítica sobre este texto 28, começa por referir que esta questão é
importante na medida em que se mostra o impacto de um processo
dolorido que levou à sua feitura. Das páginas iniciais até ao que vem a
ser o livro houve um grande processo de depuração. Fitz assinala,
como também é comum assinalarem-se, as dúvidas da autora antes
da publicação, dúvidas que dão conta de uma angústia ou dor face ao
modo como a obra se apresentava.
Sobre o caminho que conduziu ao aparecimento do livro, a propósito da sua construção, seus tempos e etapas, desde o título, anotações, rasuras e correcções, até à versão definitiva, tenha-se em conta
algumas peças fundamentais para a recomposição de um quadro:
1) a versão do arquivo («Objeto Gritante»); 2) os depoimentos em
entrevistas e noutros textos; 3) testemunhos em cartas da autora e
para a autora; 4) um artigo de Alexandrino Severino sobre a trajectória
do texto.
O artigo de Alexandrino Severino publicado na revista Remate de
Males, n.º 9 (1989) fornece alguns dados que nos abrem pistas para o
enquadramento e compreensão deste processo de gestação. O crítico
refere o encontro que teve com Clarice Lispector em 1971 (no mês de
Julho). Nessa altura, a escritora confiou-lhe a primeira versão de Água
Viva com o título «Atrás do Pensamento: Monólogo com a Vida». Somos
levados a pensar que se trataria de uma outra versão que não aquela

28 in Marting, Diane E. (ed.) Clarice Lispector: a Bio-bibliography, Westport,
Connecticut, London, Greenwood Press, 1993, pp. 3-6.
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que existe no arquivo de Clarice Lispector (CFRB). Com efeito, mais à
frente Alexandrino Severino reporta-se à «primeira versão Objeto
Gritante» — provavelmente a versão que se encontra no arquivo e que
recebe esse nome (chamemos-lhe versão A). É lícito pensar-se que,
depois de «Objeto Gritante», deve ter havido outra cópia, outro texto
ordenado, antecedendo a definitiva versão de Água Viva, porque a
distância é de facto muito grande entre os dois textos. Se globalmente
o texto de Água Viva está contido em «Objeto Gritante», houve, no
entanto, uma grande depuração, tão grande que o texto quase se
tornou irreconhecível. Uma outra achega — o número de páginas —
leva-nos a pensar que, de facto, a versão que ficou na posse de Severino
é uma versão intermédia. A versão A tem 188 páginas e a referida por
Severino (passemos a chamar-lhe versão B) tem apenas 151. Por outro
lado, vemos que não há coincidências de páginas quando o crítico
refere, do texto que possui, uma página, a 97, cujo conteúdo é diverso
do da página 97 da versão A. Outro dado a confirmar essas diferenças: a dada altura diz Severino o seguinte: «O epígrafe do livro, que
é reproduzido de um texto de Michel Seuphor — anteposto ao texto
de ambas as versões — é esclarecedor deste processo» 29. Supõe-se,
pelo que aqui se lê, que a versão B apenas conteria uma epígrafe —
aquela que justamente iria figurar no livro. Ora, na versão do arquivo
(A) encontramos uma página com quatro epígrafes. A epígrafe que
ficaria é justamente aquela que mais se reporta à pintura e que já está
sozinha na versão B.
As epígrafes retiradas apontam para o texto que expõe o seu
funcionamento — a nudez de um texto que se mostra, que aponta a
sua máscara, como se lê numa delas:
e conto também com o acaso para fazer uma surpresa a mim mesmo.
MAN RAY
não há arte que não aponte sua máscara com o dedo.
ROLAND BARTHES
Uma coisa que descobri é que a melhor técnica é não se ter técnica
alguma.
HENRY MILLER

29 Severino, Alexandrino E., «As duas versões de Água Viva», Remate de Males,
n.º 9, Campinas, Maio de 1989, p. 118.
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Na versão provisória que conhecemos depara-se com a concatenação de muita coisa já publicada (crónicas saídas no Jornal do Brasil
e textos de «Fundo de Gaveta») e são aí bastante visíveis os próprios
fios concatenadores, a armação encadeadora. Tratando-se de um texto
corrido, como um fluxo (com marcas de feição diarística) que dá conta
do processo da escrita, também ao nível estrutural diferirá do livro
publicado. Água Viva configura um texto programadamente fragmentário, formalmente estilhaçado, apesar de fortemente estruturado.
Propõe-se algo que tenha a ver com a apresentação daqueles pedaços
de vida arrancados e expostos — é também aí que radica em grande
medida o desejo de dar conta da plasticidade do texto. Interessa sobretudo sublinhar que tanto as epígrafes como as notas da autora para o
trabalho de reescrita do texto são por nós perspectivadas em função do
propósito que nos orienta a leitura: a pintura figurando a escrita.
Todas elas reenviam para esse trabalho de desmontagem da oficina, do
dedo que aponta a sua máscara, trabalho que se expõe. E a epígrafe
de Seuphor 30, que será mantida na versão final, constitui uma das
mais iluminadoras pistas coesivas para a leitura do livro.
Da leitura do dactiloscrito, que subjaz à elaboração de Água Viva,
podem inferir-se pistas para a interpretação do livro, isto é, muitas
dessas linhas encontram-se no rasto genético que se oferece ao leitor.
«Objeto Gritante» em algumas das suas páginas apresenta bastantes
rasuras (cortes e emendas à mão). Uma das mais assinaladas manifestações da reescrita, que configura uma área semântica definida, é a
que se reporta à substituição de «escrever», «escrita» por «pintar»,
«pintura». Curiosamente, a primeira referência à pintura, bastante
isolada no início do dactiloscrito, começa por ser rasurada 31.
Só lentamente é que vamos deparar com a progressiva e intencional introdução deste campo semântico, tornado visível pelas referidas transformações. Com efeito, se a pintura vai surgir como um
indis-cutível elo coesivo no livro Água Viva, pode verificar-se que o

30 «Tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura — o
objeto — que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história e não
lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito,
onde o sonho se torna pensamento, onde o traço se torna existência».
31 É na folha 24 quando se lê o seguinte: «Foi acontecendo ao ser a alegria
profunda que precisa se manifestar e comunicar-se». A seguir lia-se esta frase: «Passou
a dar através da pintura», que foi modificada e ficou assim: «Passou a se dar aos outros».

308

DIACRÍTICA

texto «Objeto Gritante» não se organizava por essa via. Apenas quando
se completa um terço das páginas do dactiloscrito é que surgem as
substituições onde, nas emendas feitas à mão, avulta a palavra
«pintura» ou termos correlatos. Em A Paixão segundo G.H. os continuados reenvios ao grafismo e à escultura eram ainda um exterior.
Embora se tratasse de uma experiência de figuração radical quanto à
exposição enunciativa — em torno da subjectivação autodilacerada de
um eu (Benedito Nunes) —, não se chegava ao desvelamento da figura
do escritor e da escrita, o que só virá a acontecer no texto saído em
1973; é precisamente com este livro, Água Viva, que abertamente se
passa a utilizar a terminologia sobre a arte de escrever e de pintar.
É quando já se avançou bastante no texto que, em «Objeto
Gritante», acontece algo que se revela como o mais estimulante ponto
de partida para a reflexão sobre o processo de composição do futuro
livro e que tem a ver sobretudo com a insistência. Torna-se assim mais
visível uma área em que tão claramente se mostram as rasuras, apontando todas elas para uma definida direcção. Não se trata do tipo de
rasura que acompanhe um processo, mas de um acrescento que releva
de uma forte intencionalidade programada. Vejam-se alguns exemplos.
Na folha 117: «Porque eu mesma faço a autocrítica. Que no entanto
tem que ser benévola porque se fosse aguda isto talvez me fizesse
nunca mais escrever [rasurado e acrescenta-se pintar]. E eu quero
escrever [rasurado e escrito por cima: pintar] algum dia — talvez.
Embora sentindo que se voltar a escrever [a pintar] será de um modo
diferente do meu antigo: diferente em quê? Não me interessa.» Assim,
revendo-se o texto fez-se essa correcção orientada: onde estava escrever
põs-se pintar. Do ponto de vista da enunciação, passaremos a deparar,
a caminho do final, com uma troca que se pretende não hierarquizável
— antes a convivialidade intercambiável do campo textual com o
campo pictórico. Na folha 167, encontramos esta frase: «De qualquer
modo escrever é tantas vezes lembrar-se do que nunca existiu». Por
cima há um acrescento para que a frase se leia assim: «De qualquer
modo escrever e pintar…». E mais à frente: «Porque escrever dói» que
passa a «Porque escrever e pintar dói».
Das palavras dos pintores nos diários, analogia motivadora para
a reflexão proposta por este trânsito em torno da elaboração de Água
Viva, somos conduzidos a outro exemplo que contemporaneamente
vem sendo recorrente em algumas obras: a inscrição da palavra na
tela. Lembre-se Adami citado por Renée Hubert: nesse gesto implicase a inscrição de tudo — «a própria vida, a vida dos outros, os últimos
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filmes vistos na televisão, reflexões sobre a água, paradoxos, arte
popular, incertezas, o sistema nervoso, a mão esquerda» 32. Ou o caso
de Butor que se explica sobre o explicado: «Há sempre um texto intercalado na pintura: não apenas as palavras podem ser escritas no
quadro, mas este aparece-nos sempre numa certa atmosfera de texto,
expliquei-me em Les Mots dans la peinture. A linguagem é qualquer
coisa que se interpenetra por todo o lado»33.
Sobre as reversibilidades entre a palavra e a imagem, ou sobre o
efeito imagético retirado da ordenação e disposição da palavra e dos
sinais no texto narrativo, para além da muito divulgada página inicial
de títulos em A Hora da Estrela, podemos encontrar em Água Viva
exemplos em que se joga com a apresentação das palavras e das frases
no espaço branco da página. O grafismo impondo a sua força como
imagem. Antes, víamos os recursos de Uma Aprendizagem ou o Livro
dos Prazeres, não só os do início e os do final, mas também algumas
páginas a acolherem inscrições lapidares ou, antes ainda, os tracejados
do início e fim de A Paixão segundo G.H.
A apresentação de tais reversibilidades levam-nos ao pensamento
do pintor, atrás referido, que se pode ajustar a conhecidas formulações
teóricas sobre a escrita. Bonnard diz mais ou menos isto: «Não se trata
de pintar a vida, mas antes de dar vida à pintura». Lembramo-nos,
então, das palavras de ordem do nouveau-roman: «Não se trata da
escrita da vida mas sim da vida da escrita». Num aproximar-se cada
vez mais do que de mais fundo existe na criação, em Água Viva chega-se ao ovo (escrever como o ovo que já foi pintado): «Isto tudo que
estou escrevendo é tão quente como um ovo quente que a gente passa
depressa de uma mão para a outra e de novo da outra para a primeira
a fim de não se queimar — já pintei um ovo. E agora como na pintura
só digo: ovo e basta» 34.
Se Água Viva é o marco que torna decisiva a presença da pintura,
pode dizer-se também que o livro assume uma feição singular — como
que nele se procura mimetizar a prática pictórica. Podemos perspectivar uma leitura do fragmentarismo nessa direcção: as manchas
gráficas (blocos de escrita) vistas como se de manchas pictóricas se

32 Apud Hubert, Renée Riese, «Derrida, Dupin, Adami: ‘Il faut être plusieurs pour
écrire’», Yale French Studies, number 84, 1994, p. 252.
33 Apud Ricardou, Jean, Le nouveau roman suivi de les raisons de l’ensemble, Paris,
Seuil, 1990, p.172.
34 Água Viva, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1990 (11.ª edição), p. 89.
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tratassem. Mais tarde deparar-se-ia com a concretização de um desejo:
a prática da pintura por parte da escritora (se bem que com uma implicação também, digamos, «terapêutica»). Mas aqui talvez o mais
importante seja relacionar esses «quadros» com os fragmentos de
escrita em Água Viva e Um Sopro de Vida.
No arquivo da escritora existe um conjunto de «documentos
iconográficos» que congloba «16 quadros pintados por Clarice». Numa
apresentação do Inventário do Arquivo, Eliane Vasconcellos refere que
dois desses quadros «apa-recem descritos em Um Sopro de Vida» e que
a descrição de um outro, «feita pela própria Clarice, aparece no livro
de Olga Borelli» 35 (Vasconcellos: 1994: 14). O procedimento ecfrástico
é claramente actuante. Podemos, de facto, ler as passagens apontadas
por Eliane Vasconcellos acompanhando a leitura com a visão dos
quadros e como que ver o texto transformando-se em pintura. Aquilo
que na criação de Clarice Lispector terá sido «um exercício», pura
actividade de relaxamento e excitação, permite, em confronto com as
palavras da autora, esclarecer as relações que na sua obra se estabelecem entre a pintura e a literatura. No livro Clarice Lispector. Langues
de Feu, Claire Varin, ao falar sobre Água Viva, apresenta uma declaração retirada do texto dactilografado da conferência «Literatura de
Vanguarda no Brasil»:
Quanto ao fato de eu escrever, digo — se interessa a alguém — que
estou desiludida. É que escrever não me trouxe o que eu queria, isto é, paz.
Minha literatura, não sendo de forma alguma uma catarse e que me faria
bem, não me serve como meio de libertação. Talvez de agora em diante eu
não mais escreva e apenas aprofunde em mim a vida. Ou talvez esse aprofundamento de vida me leve de novo a escrever. De nada sei. O que me
«descontrai», por incrível que pareça, é pintar. Sem ser pintora de forma
alguma, e sem aprender nenhuma técnica. Pinto tão mal que dá gosto e
não mostro meus, entre aspas, «quadros», a ninguém. É relaxante e ao
mesmo tempo excitante mexer com cores e formas sem compromisso com
coisa alguma. É a coisa mais pura que faço.

Parece-nos bastante plausível o que diz Claire Varin sobre o
fragmento que cita, e que não se encontra no texto da conferência
publicado em 1965 pela Universidade do Texas 36. Segundo a ensaísta,

35 Vasconcellos, Eliane, «O Arquivo Clarice Lispector» in Inventário do Arquivo
Clarice Lispector, Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa/Ministério da Cultura,
1994, p.14.
36 Cf. Varin, Claire, Langues de feu: essai sur Clarice Lispector, Laval, Éditions
Trois, 1990, nota 52 da p. 214.
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o fragmento terá sido provavelmente acrescentado por ocasião de uma
série de conferências dadas por Clarice Lispector no Brasil 37. Voltemos às aproximações propostas por Eliane Vasconcellos para lembrar
que uma das descrições, aquela que ocorre em Um Sopro de Vida numa
fala de Ângela e que é identificada com «Gruta», começa assim: «Meu
ideal seria pintar um quadro de um quadro». Pode ler-se aqui um
esboço de teorização em torno do modo de pintar. O que se enuncia
como propósito metacriador (pintar um quadro de um quadro) é apresentado, de seguida, como um processo que: 1) tem em si a naturalidade de um acto natural e 2) comporta uma libertação que não
acontece, em princípio, com a escrita assim de um modo tão puro
(trata-se de fazer vir ao de cima o subconsciente 38).
A autora esclarece que escolheu a madeira como suporte para
esses «quadros». As tentativas de pintar nas placas de madeira, seguindo os veios que aí se deixam ver, pretende revelar o respeito pelo
material utilizado. Num outro plano é afinal uma teorização da própria escrita que acaba por vir ao de cima: os desenhos das nervuras são
como que a língua em que se escreve, e o cavalo é já a outra língua, a
própria escrita. O animal irrompe das nervuras e com ele, nas dobras
dessas nervuras, pretende fazer-se emergir o que não pode ser dito.
O que é figurado (o cavalo) é a própria assunção do figural e, ao
mesmo tempo, a impossibilidade do figurativo. Tenha-se em conta a
centralidade do cavalo no universo clariciano, figura que pressupõe
uma essencial identificação com a própria pulsão da escrita:
ÂNGELA — Meu ideal seria pintar um quadro de um quadro.
Vivo tão atribulada que não aperfeiçoei mais o que inventei em
matéria de pintura. Ou pelo menos nunca ouvi falar desse modo de pintar:
consiste em pegar uma tela de madeira — pinho de riga é a melhor — e
prestar atenção às suas próprias nervuras. De súbito, então vem do
subconsciente uma onda de criatividade e a gente se joga nas nervuras
acompanhando-as um pouco — mas mantendo a liberdade. Fiz um
cavalo que saiu assim: um vigoroso cavalo com longa e vasta cabeleira
loura no meio de uma gruta. É um modo genérico de pintar. E, inclusive,

37 Com efeito, no texto dactilografado da conferência que se encontra no arquivo
de Clarice Lispector encontramos esta passagem, com pequenos acrescentos manuscritos; esta mesma passagem foi reproduzida por Olga Borelli no seu Esboço para um
Possível Retrato, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981, pp. 69-70.
38 Em «Objeto Gritante» o que viria a aparecer mais tarde no livro Água Viva
como o «atrás do pensamento», ou o «it», é ali apresentado precisamente como o
subconsciente.
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não se precisa saber pintar: qualquer pessoa, contanto que não seja
inibida demais, pode seguir essa técnica de liberdade. E todos os mortais
têm subconsciente. Ah, meu Deus, tenho esperança adiada. O futuro é
um passado que ainda não se realizou. 39

Pode encontrar-se ainda outra simbiose: o cavalo, ou a sua cabeleira, interpenetrando-se com as estalactites da gruta. As nervuras
devêm estalactites e cabeleira (ou devêm estalactites que devêm cabeleira). «Gruta com cavalo dentro» seria um título possível para o
quadro ou para o livro; parafraseando a autora falar-se-ia de um livro
indomável que continua. Vertigem que nos lança no contínuo do inacabado — era assim o modo de (não) fechar Água Viva, mas haviam sido
sempre assim as declarações de fim ou de infinito. Veja-se do final para
o princípio, de Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (antes de
Água Viva) até Perto do Coração Selvagem (antes de Uma Aprendizagem…); também assim será a experiência postumamente dita em
Um Sopro de Vida. A teorização é inaperfeiçoada ou a prática é convertida em modelo de escrita — inaperfeiçoadamente exposta.
Os «quadros» funcionam como um espelho cujo reflexo permite
descortinar a concepção da escrita de Lispector. Vejamos como passar,
na adequação do exemplo, da imagem à reflexão especular (suscitada
pela visão). Não sendo possível a ingénua crença na fidelidade da
reprodução de um qualquer modelo, entra-se pela via dos ensinamentos adquiridos e consolidados na estética moderna, que não
partilha de uma concepção estritamente mimética em relação ao real
mais imediatamente perceptível. A questão vai assentar na procura de
uma solução plástica para a possível tradução de um certo modo
complexo de ver o real. No fragmento de Um Sopro de Vida que destacámos, fala-se do modo de se prestar atenção às nervuras da madeira
(matéria). O «método» propõe que se sigam os veios de uma maneira
indistinta. Não se pretende uma perseguição apurada dos contornos,
pois que claramente se afirma a preservação da liberdade associada ao
impulso criativo: um modo de possibilitar aquilo que em termos
nietzscheanos se definirá como libertação de energias. Trata-se, por
outras palavras, de captar forças, como se verbaliza em Água Viva, e
como se pode ver em toda a obra. Jamais qualquer sorte de fronteiras
pode ser imposta à imaginação. E se não se trata simplesmente de uma

39 Um Sopro de Vida (Pulsações), Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1991 (9.ª edição), pp. 49-50.
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«pintura» jogada contra o suporte, este também não funciona como
um condicionador de liberdades, pois, como muito bem observa
Clarice, na voz de Ângela, trata-se de um modo de o sujeito se jogar
nessas nervuras quando aflora a criatividade vinda do subconsciente.
A intervenção do sujeito e o seu envolvimento com a matéria levam-no
a procurar nas linhas que envolvem as coisas, as coisas que nelas
(linhas) nascem. Matéria e objecto participam de um devir comum —
é nos livres contornos que se contém a forma, nessa espécie de pintura
em que a mão do pintor, orientada pela textura da madeira, encarna
a mão do escultor. Dir-se-á que estamos perante «a operação expressiva do corpo, iniciada pela mínima percepção, que se amplifica
em pintura e em arte», como diz Merleau-Ponty na Prosa do Mundo 40,
o que conduz à representação imanente — aquilo que é representado experiencia-se como estando presente ou contido na representação 41.
Nesse passar do exemplo da pintura para a escrita recorde-se a
extensão e as acepções do conceito de ekphrasis. Quando se fala da
poesia ecfrástica convém lembrar que esta já aparecia entre os gregos
e que vai ter um desenvolvimento assinalável no Renascimento, mas
assinale-se sobretudo a questão da representação implicada neste tipo
de texto, que desemboca quase sempre numa lógica aporética, no
sentido em que a linguagem verbal dificilmente pode descrever o pictórico ou escultórico, etc. Lembre-se ainda como na retórica antiga o
conceito não implicava uma necessária e primordial ligação às artes,
mas relevava sobretudo o sentido de descrição de um trecho que se
destaca 42. Roland Barthes, no seu artigo «A retórica antiga», fala do
conceito de ekphrasis não associado às artes, mas no sentido de
descrição que se destaca como trecho. O que aqui é importante é justamente a destacabilidade. Há um trânsito que pode ser feito no aproveitamento desta visão histórica apresentada por Barthes: o ponto que,
com propriedade, se ajusta à retórica do fragmentário que é fundamental na escrita de Clarice — justamente aquilo que diz respeito à
atomização de «fragmentos brilhantes» no discurso. Barthes fala da
declamatio (improvisação regulada sobre um tema); aí «o discurso,

40

Merleau-Ponty, Maurice, La prose du monde, Paris, Gallimard, 1969, p. 117.
Cf. Danto, Arthur, Après la fin de l’art, Paris, Seuil, 1992, p. 93.
42 Hamon, Philippe, La description littéraire. Anthologie de textes théoriques et critiques, Paris, Macula, 1991, p. 7-9.
41
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não tendo finalidade persuasiva mas puramente ostentatória, desestrutura-se, atomiza-se numa sequência frouxa de fragmentos brilhantes, justapostos segundo um modelo rapsódico» 43. É desses
fragmentos que se destaca a ekphrasis, «fragmento antológico susceptível de ser transferido de um discurso para outro» e que, abandonando o discurso oratório, «facilmente se integra na narração, no
contínuo romanesco». Barthes acrescenta este comentário: «uma vez
mais, a retórica ‘morde’ no literário». Ora, sobretudo na fase final da
obra de Clarice deparamos com uma prevalência desse procedimento
e podemos confirmar, com a leitura de alguns fragmentos manuscritos, que o livro A Hora da Estrela, em especial, é fortemente tributário desse tipo de construção. Mas pode alargar-se esse procedimento
a uma percepção global da escrita lispectoriana. De facto, é mais ou
menos isso o que se passa — uma escrita onde a todo o momento
se destacam fragmentos fulgurantes.
Voltando ao exemplo dos quadros de Clarice: o que se faz começa
por ser equivalente à descrição verbal de um objecto para nessa
mesma descrição se incluir outra, ou pretender-se outra (justamente no reenvio para um estado). No redondeado, ou nas linhas que
livremente seguem os veios nas placas de madeira, no encontro
que instintivamente se pressupõe, envolve-se uma representação da
experiência. Que experiência? A mais irrepresentável: «o atrás do
pensamento».
Lyotard conta um caso passado com Paul Klee acerca do traço —
onde flutua o desejo fantasmático e onde também se violenta «toda
a escrita da representação». Eis as palavras do pintor transcritas por
Lyotard: «No restaurante do meu tio, o homem mais gordo da Suíça,
havia mesas de mármore polido, cuja superfície representava um
emaranhado de veios. Neste labirinto de linhas, podiam distinguir-se
os contornos de fisionomias grotescas e delimitá-las a lápis. Apaixonava-me e assim se documentava a minha paixão pelo estranho
(nove anos)» 44. É interessantíssimo ver como estas palavras se podem
aproximar do que lemos no testemunho da escritora Clarice Lispector,
quando na fase final resolve entregar-se a essa tarefa libertadora
de energias. Como lembra Deleuze, também a propósito da imagem
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Barthes, Roland, A aventura semiológica, Lisboa, Edições 70, 1987, p. 34.
apud Lyotard, François, Discurso, figura, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,
1979, p. 229.
44
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dos veios de mármore: «umas vezes os veios são as redobras de
matéria que rodeiam os viventes apanhados na massa, de maneira que
a placa de mármore é como um lago ondulante cheio de peixes. Outras
vezes, os veios são as ideias inatas da alma, como as figuras pregueadas ou as estátuas em potência incluídas no bloco de mármore.
A matéria é jaspeada, a alma é jaspeada, de duas formas diferentes» 45.
A mão que avança por entre as nervuras está presa à figura primordial
— à matéria — mas voa. Lyotard prossegue no texto atrás referido com
a seguinte interpretação do diário de Klee: «Os primeiros desenhos
herdarão esta ambivalência do traço: a sua subordinação directa,
estreita e obsessiva a uma fantasmática inserida no enigma do outro
sexo, além disso a descoberta e a cultura da força crítica (irónica) da
deformação» 46. O exemplo de Clarice releva também da criação, por
assim dizer, de uma desfocagem. Da violência da entrega ao exercício
criador — com o exemplo maior procurado na figura do pintor e da
pintura moderna — decorre uma contaminação (transbordamento ou
intensificação), uma violência nua em que é posto em causa o demónio
da analogia, a própria identidade. A sombra é flutuante como o olhar
que não é estável. Veja-se aqui, em admirável profundidade, a questão
dos pontos de vista 47 e dos modos de captar o fugidio — em Água Viva
vai falar-se na captura da sombra («Aprofundo as palavras como se
pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra» 48). Trata-se de
mostrar, por exercícios da escrita, a riqueza da alma (o difícil subconsciente) — é isto que traduz o efeito desconcertante e inesperado que
os relatos apresentam — minar as coisas mais familiares e as inquietantes estranhezas. Tudo pode parecer estranho e, no entanto, reco-
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Deleuze, Gilles, El pliegue. Leibniz y el barroco, Barcelona, Paidos, 1989, p. 13.
Lyotard, François, Discurso, figura, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1979, p. 229.
47 Sobre a questão dos pontos de vista, refira-se entre muitos possíveis, um
exemplo admirável, o conto de Laços de Família «O crime do professor de matemática».
Aí, da visão do alto (o cimo da montanha) onde se oferece uma disseminação de
elementos simbólicos (o homem na colina mais alta, a comunidade em baixo, «a única
árvore», o homem de pé), chega-se ao extraordinário relevo que adquire a tematização
do ver e dos modos de ver complementada pelo motivo da miopia (veja-se o gesto repetido de pôr e tirar os óculos). E lembre-se um exemplo pontual no livro A Maçã no
Escuro: trata-se de um analogon — a pintura a servir de elemento de comparação, o
ponto de vista face ao crime: «Estaria ele descrevendo seu crime como um homem que
pintasse num quadro uma mesa — e ninguém a reconhecesse porque o pintor a pintara
do ponto de vista de quem está embaixo da mesa?» (p. 36).
48 Água Viva, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1990 (11.ª edição), p. 18.
46
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nhecível. Como em todo o lado, está aqui presente a questão da semelhança para a qual Aristóteles previu na Poética argumentos decisivos:
a imitação e a semelhança podiam mudar completamente de sentido
consoante diferissem os meios, os objectos e os modos 49.
O exemplo dos «quadros» e o diálogo com Água Viva colocam a
questão da relação entre a actividade da imaginação e o espaço da sua
representação. Um vir-a-ser envolvido nas incessantes dobras em que
se envolve (se mostra) a escrita lispectoriana.

49

Cf. Didi-Huberman, Georges, Devant l’image, Paris, Minuit, 1990, p. 182.

Eça de Queirós: A matriz
e suas epifanias
MANUEL DOS SANTOS ALVES
(Universidade do Minho)

Si le sujet est vraiment cet être momifié vivant
par les Codes sociaux qui traquent sont quotiden,
quel meilleur outil que l’intertextualité pour
briser l’argile des vieux discours? L’intertextualité
n’est plus imprunt poli, ni citation de la Grande
Bibliothèque, elle devient stratégie de brouillage,
et audelà du livre s’étend à tout le discours social.
LAURENT JENNY, «La Stratégie de la Forme»
(1976: 281)

Ao longo da segunda metade do séc. XX, é visível nos estudos
queirosianos um salto qualitativo, graças à profunda revolução operada por perspectivas teóricas e técnicas de análise literária verdadeiramente inovadoras, como a estilística, o formalismo russo, o new
criticism norte-americano, o estruturalismo, a estética da recepção e
a teoria da intertextualidade. É esta última que inspira e orienta a
eleboração deste trabalho.
Difundida no Ocidente por Julia Kristeva a partir do conceito
bachtiniano de dialogismo, a perspectiva intertextual assenta no princípio segundo o qual o texto literário não constitui um sistema fechado
em si, pois é indissociável de outro(s) texto(s) anteriores que nele interferem, fornecendo-lhe expressões, temas, elementos microtextuais, por
vezes mesmo frases e períodos inteiros, sob as formas textuais mais
variadas como a citação, a paródia, o pastiche, a alusão, etc. Os estudos
intertextuais abrangem assim duas tarefas dominantes. A primeira é
de natureza heurística e consiste em identificar o(s) texto(s) que funDIACRÍTICA, n.º 15 (2000), 317-339
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cionam como a fonte relativamente ao texto em questão, a que se
ligam pelo nexo de causalidade 1. A segunda consiste em estudar os
elementos enxertados no texto alheio, os vestígios ou traços que nele
imprimiram, e a maneira como foram seleccionados, redistribuídos e
incorporados, bem como a função estilística, semiótica e semântica
que desempenham no novo texto considerado numa perspectiva
holística, isto é, no seu todo. Assim se poderá avaliar devidamente o
grau de originalidade de uma obra literária, que nada tem a ver com a
escravização de um escritor a textos anteriores, mas muito com a
sua liberdade estética e criatividade selectiva, pois é ele que escolhe,
reinventa e recria, relê e reescreve os seus próprios antepassados, de
acordo com o princípio filosófico aplicável à estética da recepção:
quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Assim se escarmenta
o velho (pre)conceito romântico da imaginação mitificada e da
criação ex nihilo.
Se há escritor cuja obra ofereça um excelente campo empírico de
aplicação da teoria da intertextualidade, ou ponto de partida para esta
— conforme a perspectiva adoptada — esse é precisamente Eça de
Queirós. A sua forma mentis é ascensional. Quer dizer: por mais
alto que lhe subam as asas da imaginação e da fantasia, o que, aliás,
acontece com frequência —, o ponto de partida é sempre a realidade
objectiva, seja ela extratextual ou intratextual. A partir da observação /
estudo/leitura de textos concretos — dos outros e dos seus — atingiu
níveis elevados de criatividade, insuflando espírito novo em textos
antigos na construção de uma mensagem original, plena de actualidade e própria de uma recepção bem queirosiana da obra literária.
A obra de Eça de Queirós destaca-se assim por um elevado índice
de intertertextualidade. Um dos exemplos mais flagrantes é o conto
«A Perfeição» — uma reescrita do Canto V da Odisseia, e em que os
significantes homéricos centrados na ideia da simples fidelidade de
uma homem a uma mulher, são reciclados e postos ao serviço de uma
nova semântica mais abrangente e plenamente de acordo com a
Weltanschauung finissecular — a fidelidade do homem a si mesmo,

1 Pode hoje considerar-se ultrapassada, em nosso entender, a opinião de Julia
Kristeva e outros autores que, sob a influência da escola formalista, pretenderam excluir
do estudo da fenomenologia da intertextualidade as noções de «fonte» e «influência»,
posição que chegou a desencadear acesas polémicas.(Cf. Segre, 1982; Chevalier, 1984;
Eisensweig, 1984; Idt, 1984) e nunca chegou a impor-se na escola anglossaxónica
(cf. Clayton-Rothstein, 1991).
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isto é, à sua humana condição, ao seu contingente devir, à sua transitiva historicidade. Mas o diálogo do escritor português com o texto
homérico não se limitou ao Canto V da Odisseia. Graças às longas
sínteses analépticas, feitas por conta de Ulisses ou do próprio narrador,
o conto queirosiano pode considerar-se no seu todo, quer no plano da
expressão, quer no plano do conteúdo, como uma contracção dos
Poemas Homéricos (a Ilíada e a Odisseia), que Eça de Queirós leu na
tradução de Leconte de Lisle. Esta realidade impõe uma nítida
distinção entre um centro, isto é, um núcleo em que o impacto intertextual é mais forte e também mais evidente, e que nós designamos
por epicentro e uma área periférica mais extensa em que se nota um
amortecimento desse impacto, mas que não pode de forma alguma
excluir-se do espaço diálógico. Chamemos-lhe periferia. Esta distinção
afigura-se-nos hermenêuticamente fecunda, pois vem lançar uma luz
nova sobre toda uma estratégia discursiva que se verifica ao nível
dos lexemas. A escolha destes, sempre muito intencional em Eça de
Queirós, foi com certeza sobredeterminada por um impacto intertextual, cujo núcleo se encontra alhures. Uma vez identificado este, é
sob o ângulo da intertextualidade que, embora sem a exclusão de
outros, a análise lexemática deve ser feita, pois em não raros casos,
quando é muito insistente o uso de determinados lexemas e se estes
apontam comvergentemente para o tema ou ideia-chave do epicentro
intertextual, eles são sobredetreminados pelo hipotexto ou texto
primeiro, segundo a terminologia de Gérard Genette. Opera-se desta
maneira um fenómeno análogo ao que se verifica na hermenêutica
anagramática de Saussure, segundo a qual os valores fónico-grafemáticos da palavra/tema/texto nuclear se encontram disseminados por
todo o poema 2. E é neste aspecto que, contra a posição de L. Jenny 3,
cujos pressupostos metodológicos aliás compreendemos —, pensamos
não dever ser excluído do fenómeno da intertextualidade o simples
lexema. Ao formular esta teoria, estamos a pensar em numerosos
exemplos concretos que emergem à superfície do texto queirosiano.
Deles se pode retirar a conclusão de que seria, de facto, uma atitude
hermeneuticamente redutora, empobrecedora até, excluir da análise
intertextual o simples lexema quando ele, em associação com outros
e com a ideia-chave, se reveste de especial significância. É certo que
não é do lexema singular que se deve partir para o processo da identi-

2
3

Cf. STAROBINSKI, 1971: 23 sqq.; ARRIVÉ, 1986: 18 sqq.; BAETENS, 1986: 217-234.
1976: 263.
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ficação das relações intertextuais, mas, uma vez provadas estas por
processos seguros, ele deve ser objecto de cuidadosa observação,
sobretudo num escritor em que a estética da produção e tudo o que ela
subtende desempenha um papel tão importante. Por outro lado, sendo
a intertextualidade bidireccional 4, uma interacção, um trânsito em
dois sentidos, a questão do epicentro não se põe apenas em relação ao
texto primeiro, mas também em relação ao texto segundo. Devemos
então seguir em sentido inverso, partindo do texto homérico para
o texto queirosiano. Nesse caso, verificaremos que o impacto intertextual do Canto V da Odisseia tem o seu epicentro no conto
«A Perfeição», mas irradia desse núcleo para outras áreas da obra
queirosiana, que, embora lhe sejam periféricas, marginais, «sofrem»
esse mesmo impacto, embora amortecido. Neste caso, a intertextualidade aparece associada à intratextualidade. É o que se pode verificar
em obras como a Correspondência de Eça de Queirós 5, a Correspondência de Fradique Mendes e A Cidade e as Serras, associadas entre
si por marcas comuns de um impacto intertextual que tem o seu
epicentro no conto acima referido. O facto de todas elas pertencerem
ao mesmo ciclo literário do escritor não deixa de ser significativo.
Graças ao vasto conhecimento que Eça de Queirós tinha dos
escritores gregos e latinos através sobretudo de traduções francesas, a
sua obra constitui um vasto campo de fenómenos intertextuais, relativos ao intertexto clássico. Dele fazem parte ditos célebres que
persistem nos arquivos da memória e que, transmitidos de geração
em geração, contribuem decisivamente para a imortalidade de um
escritor. Citados inúmeras vezes, como ornatos não só de estilo, mas
também de uma imagem pessoal de cultura aristocrática, chegam
mesmo a atingir tal autonomia, que a própria obra, quando não o
autor respectivo, é relegada para segundo plano, se não mesmo esque-

4 Cf. DOLE)EL, Lubomír, Heterocosmica, Fiction and Possible Worlds, The Johns
Hopkins University Press, London, 1998. Ed. Ut,: Heterocósmica, Ficción y mundos possibles, tradução de Félix Rodríguez. Madrid, Arco/Libros, S.L., 1999: 281.
5 Por exemplo, na carta «A Sua Mulher», que se encontra em manuscrito na BNL
(«Esp.I/198», fól. 7) e datada de 12/5/1899, pode ler-se: «Eu não te quero acusar como
Ulisses a Calipso». Aníbal Pinto de Castro (1986: 1732) apresenta uma leitura errada
— «Calíope» — apesar dos bons propósitos de «dar ao leitor um texto correcto, e na
sua forma tão autêntica quanto possível» (Ibid., «Introdução: LVII). Para tal se terá
servido da edição de Guilherme de Castilho (1983, II: 11), que, embora meritória, apresenta o mesmo erro e muitos outros do mesmo jaez, sobretudo no que diz respeito a
expressões e frases latinas.
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cida. Tal é o destino do famoso verso cuja tradução em português é a
seguinte: «homem sou: do que à humana condição diz respeito, nada
tenho por alheio» 6. Trata-se do elemento de uma conversa de circunstância entre dois personagens de uma comédia de Terêncio. Cremes,
homem do campo, estranha o ar ensimesmado do seu amigo e vizinho
Menedemo, que sente o remorso de ter sido severo para com o filho e,
para se auto-punir, acaba de trocar o conforto da cidade (Atenas) pelos
trabalhos duros do campo. Por isso, insta-o a que se não feche em si
mesmo, mas que lhe comunique as suas preocupações. A frase por ele
proferida representa um esforço nesse sentido. Bem menos conhecida
é a peça a que ele pertence — o Heautontimoroumenos, ou, sob título
mais vernáculo, O Carrasco de Si Mesmo. Muito embora tal verso
tenha sido ao longo dos tempos atribuído a Terêncio e seja este o ponto
de partida que verdadeiramente nos interessa, nem por isso deixa de
ser pertinente recuar no tempo, para precisar melhor a paternidade
terenciana. Aliás, se outros motivos não houvesse, seria, para tal,
razão suficiente a ideia de que, neste tipo de estudos, muito dominado
pelo princípio jakobsoniano do renvoi, não há termos absolutos, o
confronto não se faz entre um termo absoluto de um lado e um termo
absoluto do outro —, mas só entre termos relativos. Estes não podem,
pois, ser considerados como becos sem saída, mas como encruzilhadas
a abrir para múltiplas avenidas. Nódulos intertextuais que, pela sua
força criadora, se elevaram acima do anonimato interdiscursivo, revigorando o grande Tecido secular — e circular —, os escritores reenviam uns para os outros, como cimos brilhantes que, iluminando, por
um lado, os vales profundos, não deixam também de se iluminar reciprocamente, com todos os fenómenos ópticos — leia-se intertextuais
— que essa interacção dialógica implica. Dentro deste princípio einsteiniano da relatividade, quereríamos salientar muito de passagem,
que, a propósito da referida obra de Terêncio, existem fragmentos de
uma peça homónima de Menandro, cuja vasta produção teatral constitui, para o comediógrafo latino, um rico repositório de hipotextos.
Quanto à célebre sentença, pode hoje afirmar-se, sem margem para
dúvidas, que a sua matriz se encontra no poeta grego. Mas onde,
concretamente? Já nos meados do século passado, G. Guizot, numa
obra então muito apreciada no mundo erudito 7, sem deixar de reconhecer a originalidade de Terêncio — «Il faut lui laisser l’honneur tout

6
7

Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Ter. Heaut. V. 77).
GUIZOT, G. — Ménandre, Paris, Didier, 1855: 264.
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entier de la forme large et précise qu’il à donné à cette pensée» 7 —,
no que foi seguido por E. Talbot 8, acrescenta, todavia: «Mais des
vers qui ont dû l’inspirer et le mener tout de suite à cette expression
parfaite et inimitable, nous en trouvons à chaque pas» 9. Numa nota a
Sen. Ep. III (5.53), Baillard não só afirma que o verso latino é uma
tradução, mas cita o próprio verso grego 10. Porém, a fonte em que se
terá baseado suscitou-nos sérias dúvidas, que vieram a ser confirmadas após uma infrutífera procura de tal verso no corpus textual de
Menandro. Aliás, se a nota de Baillard fosse objectiva, não teria havido
lugar para a discussão que se estabeleceu por escrito, no período de
1941-1943, entre os filólogos alemães E. Bickel e A. Koerte, seguida
de um artigo de F. Dornseiff 11. O primeiro apontou no Rheinische
Museum (1941: 353), como fonte do verso de Terêncio, o monóstico
n.º 1 de Menandro 12. Discorda Koerte na revista Hermes (142: 101-102), dizendo que o verso latino de Terêncio nada tem a ver como o
monóstico citado, mas com o fr. 602 Kock 13.
Em novo artigo publicado na já citada revista Rheinische Museum
(1942: 186-191), insistiu E. Bickel na sua opinião, dizendo que, ao
contrário do que pensa Koerte, ïajnçrwvpina phronei=n significaria também «interessar-se por aquilo que é humano». Mas esta interpretação
é demasiado complicada perante a evidente proximidade intertextual
do fragmento apontado por Koerte, cuja interpretação tem merecido
as preferências dos filólogos, inclusive Allinson 14. Neste caso, porém,
a explicação de Koerte é apenas válida, em nosso entender, no que
se refere à segunda parte do verso de Terêncio. Quanto à primeira,
homo sum, ela constitui a tradução literal do início de muitos versos

8

TALBOT, Eugène — Comédies de Térence, Paris, Charpentier, 1860, I: 288, nota 1.
GUIZOT, 1855: 264.
10 !Anh;r ejgwv, kai; pavnta moi; tajnro;º mevlei (Apud BAILLARD. J. — Œuvres Complètes de Sénèque le Philosophe, Paris, Librairie Hachette et Cie., 1879: II, 662).
11 Cf. Marouzeau, 1957: 80 e 122.
12 #Anqrwpon o[nta dei= fronei=n tajnqrwvpina. Este verso pode ler-se, por exemplo,
na edição de Fr. Dübner (1846: 90) e na de A. Meineke (1847: 340).
13 — Eis a transcrição dos elementos desse fragmento que nos interessam e nos foi
possível ler na recolha de Francis G.Allinson (1951: 504):
9

oujdei=º e[sti moi
!Allovtrioº, a[n h=i crhstovº.
Ou seja: «Ninguém me é indiferente, desde que seja bom».
14

1951: 505).

EÇA DE QUEIRÓS: A MATRIZ E SUAS EPIFANIAS

323

de Menandro, como já obervou Guizot 15 e de que o monóstico invocado por Bickel, a[qrwpon o[nta, constitui um bom exemplo, tal como
o monóstico 8, 16 e 20, com início semelhante ou idêntico. Assim, as
duas opiniões, a de E. Bickel e a de A. Koerte, em vez de se oporem,
completar-se-iam uma à outra, e o verso latino seria o resultado de
uma contaminatio operada a partir de Menandro. É essa a nossa
opinião. A este propósito, será curioso notar que, num artigo publicado na revista Hermes (1943: 110-111), F. Dorneseiff estuda em
confronto os dois passos, para opor o humano ao egocêntrico, o que
nos reconduz ao centro da questão, pois é nesse eixo dicotómico que
assenta, como vamos ver, a intertextualização do célebre verso terenciano por parte de Eça de Queirós.
Susceptível de ser encarado como expressão algo cínica da indiscreta curiosidade de Cremes ante a reviravolta operada na vida do seu
vizinho Menedemo, tornou-se de imediato confissão sincera de uma
humanitas universal, solidária e auto-assumida, desde santo Agostinho 16 e Séneca 17, até um escritor tão importante e tão actual como

15

1855: 264-265.
Ele próprio se torna porta-voz da interpretação valorativa desde logo sublinhada pelos aplausos unânimes dos espectadores do teatro: «Tal sentença, ao que se diz,
mesmo todos os teatros sem excepção a têm aplaudido, se bem que repletos de néscios
e de iletrados. É que lá dentro nenhum homem se sentia próximo senão de todo e
qualquer outro homem: tão natural é com efeito a empatia que prende ao universal
afecto a comunidade espiritual das almas» — Texto latino:»Cui sententiae ferunt etiam
theatra tota, plena stultis indoctisque, applausisse. Ita quippe omnium affectum naturaliter
attigit societas humanorum animorum, ut nullus ibi hominum nisi cuiuslibet hominis
proximum se esse sentiret» (Aug. Ep. III. 155.14, ed. Migne).
17 Foi este o filósofo que, numa das suas cartas a Lucílio, melhor interpretação
fez de tal verso, numa dimensão universalizante: «Tudo isto que estás a ver, em que o
divino e o humano se encerram, é um todo único: somos membros de um grande corpo.
Somos parentes graças à natureza, a que devemos a mesma origem e o mesmo fim. Foi
ela que nos incutiu um amor mútuo e nos tornou sociáveis. Foi ela que estabeleceu a
equidade e a justiça. É por seu decreto que mais digno de lástima se torna fazer o mal
que padecê-lo. É por ordem dela que estão preparadas as mãos do que leva o auxílio.
Traga cada um no coração e na boca aquele verso: `Sou homem: do que à humana
condição diz respeito, nada tenho por alheio’. Comunguemos deste facto — nascemos.
A nossa sociedade é muito semelhante a uma estrutura em arco feita de pedras: desabaria, se elas, pelo apoio recíproco, não impedissem a queda, e é precisamente por isto
que se mantém em pé» — Texto latino: «Omne quod uides, quo diuina atque humana
conclusa sunt, unum est: membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit,
cum ex iisdem et in eadem gigneret. Haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit.
Illae aequum iustumque composuit. Ex illius constitutione miserius est nocere quam
laedi. Ex illius imperio paratae sunt iuuantis manus. Ille uersus et in pectore et in ore sit
16
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Vergílio Ferreira, que a considera — em contraste com o seu sentido
inicial —, como «uma máxima de carácter universal e profundo» 18.
Com este valor e mesmo quando não passe de hipócrita frase de
retórica e de circunstância, usada no sentido corrente ou distorcida
por imposição dos mais diferentes contextos, passou a circular, desde
os humanistas do Renascimento, em multifários enunciados, na
tradição oral e escrita, no palco e no livro, nos florilégios e nos glossários, no comentário e na glosa, nos discursos e nos jornais.
Não deixa, porém, de ser curioso verificar que, enquanto tal, isto
é, ipsis verbis, Eça de Queirós nem uma só vez emprega tal verso na
sua obra 19. E no entanto, chegou a extrair dele aqueles maravilhosos
efeitos estético-estilísticos que ele, como auto-proclamado «pobre de
léxicon», costumava obter dos clichés, dos estereótipos, das frases-feitas, das sentenças, provérbios e de outros lugares-comuns mais
ou menos banais. Graças a uma subtil utilização destes elementos
hipercodificados, imprimiu ao seu discurso uma alacridade, uma
feição lúdica e um vigor expressivo verdadeiramente invulgares.
É neste enquadramento que o famoso verso terenciano comparece
no texto queirosiano, como um hipograma latente, um paradigma
mental, um elemento in absentia, um hipotexto matricial indutor de
realizações intertextuais plenas de originalidade e humor verbal 20, que
passam geralmente pela subversão do sentido e contribuem para a
carnavalização do discurso, sobretudo quando o escritor recorre à
ironia, à sátira e ao sarcasmo em textos de crítica social.

sit: ‘Habeamus in commune: nati sumus Societas nostra lapidum fornicationi simillima
est, quae casura, nisi in inuicem obstarent, hoc ipso sustinetur» (Sen. Ep. III..5, 52-53).
18 «A nossa intelectualidade e tendência universalizante (de acordo com o senso
de infinitude que Spengler diagnosticou para o Ocidente) incrustou numa conversa de
circunstância uma máxima de carácter universal e profundo» (1986: IV, 20).
19 Aliás, o escritor não teria nutrido especiais predilecções por uma declaração
pomposa que, enunciada na primeira pessoa, pelo tom convencional e solene, não se
coadunava com o seu espírito sagazmente irónico e sarcásticamente anti-romântico.
Na sua forma latina, ou em tradução literal, constituiria para ele uma bela expressão de
retórica, própria de um vago romantismo humanitário ou da verborreia parlamentar.
Ouvi-la-ia com inteiro agrado, intensa fruição irónica e sarcástica, da boca de um «conselheiro Acácio» ou de um «brigadeiro Chagas». Mas assumi-la, como instância narrativa,
seria impensável. Quando muito, relegá-la-ia para um interlocutor em diálogo. Significa
isto que lhe tenha sido indiferente ou mesmo desconhecida? Longe disso.
20 Sobre o conceito de humor verbal e sua relação com a fenomenologia da intertextualidade, cf. RIFFATERRE, Michael, Sémiotique de la Poésie, Paris, aux Éditions du
Seuil, 1983: 158-175.
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Para compreender o efeito de surpesa que o verso de Terêncio
produz no leitor, graças à feição dialógica e mesmo agonística da
escrita queirosiana —, será indispensável antes de mais atentar no
conteúdo semântico da humanitas, formado por duas ideias fundamentais, segundo a exegese de Santo Agostinho e de Séneca: a universalidade (humani nihil) e a solidariedade (nihil…a me alienum puto).
Sob a aparência de um respeito fiel não só à letra, mas também ao
espírito, o escritor deturpou-o de tal maneira que o chegou a transformar em negação de si mesmo. A humanitas torna-se expressão do
humano egoísmo individualista. É o que vamos ver, pela análise feita
por ordem cronológica, dos exemplos seguintes, cuja curiosidade e
interesse é desnecessário enaltecer.
O primeiro aparece logo no n.º 1 do Distrito de Évora (6/1/1867),
para zurzir a sociedade lisboeta: «Nada do que é humano entra nesta
sociedade frívola. São sentimentos convencionais e ridículos» 21. Nele
é detectável o substracto hipotextual, humani nihil a me alienum.
Enxertado, porém num texto alheio, opera-se entre os dois uma permuta recíproca de que resulta uma nova vida semântica. Saliente-se,
sobretudo, que a conotação eufórica (altos ideais humanitários)
subtendida no hipotexto, mais disforicamente faz realçar, pelo
contraste, o carácter «frívolo» da sociedade criticada.
Já em O Crime do Padre Amaro, o verso sofre uma transformação
mais radical, para exprimir a inclinação afectiva que cada vez mais
aproximava Amaro de Amélia: «tudo o que era ela ou vinha dela lhe
parecia perfeito». É, porém, do conjunto mais vasto em que se insere
que recebe, pela subversão intertextual operada, toda a vis expressiva
com que é descrita a degradação gradual da personagem, paulatinamente arrastada para a tentação da carne. Ao lado de Amélia, vendo-a
costurar,
Amaro achava aquelas unhas admiráveis, porque gostava da cor
dos seus vestidos, do seu andar, do [modo de passar os dedos pelos
cabelos,] e olhava [até com ternura] para as saias brancas que ela
punha a secar à janela do seu quarto, enfiadas numa cana. Nunca
estivera assim na intimidade de uma mulher 22.

21

1986: 571. Itálico nosso.
Cf. 1876: 97; 1880: 114-115; 1964: I, 223. Itálico nosso. Ao contrário do que afirma
H. C. Moura (1964: I, 223), a frase em questão mantém-se inalterada da edição de 1876
para a de 1880, pois também nesta última, tal como naquela, se mantém o elemento «o»,
do conjunto «tudo o que». Onde este desaparece é na edição de 1889, que apresenta
22
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As modificações operadas da segunda para a terceira versão em
nada alteram a função do verso terenciano intertextualizado neste
passo. Realcemos, por agora, a vis significativa do sublinhado que
aparece no original aplicado ao pronome «ela», como uma marca da
intencionalidade com que foi intertextualizado o verso de Terêncio 23.
Quanto a outras observações a fazer, dada a semelhança de situações,
elas seriam do mesmo género das que vamos registar no passo a seguir
referido e, aliás, cronologicamente vizinho da terceira versão, cuja
«nota» prefacial data de 1/1/1880.
O conto «No Moinho», publicado em O Atlântico em 28/4/1880,
oferece-nos outro caso de intertextualização do mesmo verso terenciano. A heroína, D. Maria da Piedade, goza de merecida reputação
em toda a vila. Devotada às lides domésticas, nem sequer sai de casa,
onde, como esposa dedicada e mãe exemplar, cuida do seu marido
inválido e dos três filhos doentes. Os vizinhos consideram-na uma santa,
e o Dr. Abílio até lhe chama uma fada do lar. O narrador não evoca
sequer a sentença de Terêncio, pronunciada por milhares de bocas
através dos séculos. Também a dedicada senhora não precisa de a
conhecer, para pôr em prática o ideal da humanitas. Mas eis que algo
de inesperado vem pôr termo a esta vida exemplar. O primo do marido,
um tal Adrião, um D. Juan, irmão gémeo do «Primo Basílio», «homem
célebre», escritor aureolado pelo renome literário que lhe trouxera
a publicação do seu último romance, Madalena — «um estudo de

algumas alterações em relação à de 1880. Esta, porém, não aparece assinalada no
aparato da excelente «EDIÇAO CRÍTICA» de Carlos Reis e Maria do Rosário Cunha
(2000: 272-273). A oscilação que se nota no uso ou supressão desse elemento em nada
altera, porém, o sentido da fase.
23 Uma vez detectado o modelo matricial, ser-nos-á lícito ler como variantes por
ele sobredeterminadas, embora com semelhanças semânticas e estruturais mais subtis
ou menos visíveis, ainda cinco realizações expressivas, duas ainda relativas a Amaro, a
propósito de Amélia: «Não queria quase que ela tivesse comunicação com a cidade, com
tudo que não era a igreja» (1876: 250); a morte da Totó e a partida de Amélia como que
completavam «a súbita dispersão de quanto até aí o interessara ou estivera misturado à
sua vida» (1880: 526). As outras três aparecem colocadas simetricamente do lado de
Amélia e igualmente inseridas no discurso indirecto livre: «Ela concordou — como em
tudo que saía dos seus lábios (1880: 440); «Aquela paixão, em que estava abismada, e
que a saturava, tornara-a estúpida e obtusa a tudo o que não respeitava ao seu pároco ou
ao seu amor (ibid., p. 442); «Tudo lhe parecia intolerável no mundo, excepto estar só com
ele» (ibid., p. 446). Os elementos por nós destacadas são expressões fenotextuais,
concretas, induzidas, como os acima expressamente analisados, a partir do mesmo
genotexto ou invariante matricial: é o terenciano verso homo sum, nihil a me alienum
puto, tal como Eça de Queirós, o inseriu nos diferentes contextos.
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mulher tabalhado a grande estilo» —, vem viver para a vila, frequenta
a casa do primo e acaba por lhe seduzir a mulher no moinho, que
passa a ser para esta o novo «paraíso», um «miniparadou». Transformada, como Luísa e Emma Bovary, numa nova «madalena», o que
pelo nexo paratextual, confere motivação ao referido título, esta vítima
de Eros põe de parte os deveres familiares e domésticos, abandona
marido e filhos, os quatro seres humanos tão carentes da sua humanitas e da sua assistência, para prestar «assistência» a um só — o
conquistador. E é precisamente então que o narrador recorre ao
verso de Terêncio, para exprimir o amor egoísta e exclusivo da tresloucada senhora: «Não quis que nada do que era dele ou vinha dele,
lhe fosse alheio».
Nesta simples frase, é bem reconhecível o nódulo intertextual
sobre que assenta a estrutura de todo o parágrafo, como se pode ver:
Refugiava-se então naquele amor como uma compensação
deliciosa. Julgando-o todo puro, todo de alma, deixava-se penetrar dele e
da sua lenta influência. Adrião tornara-se, na sua imaginação, como um
ser de proporções extraordinárias, tudo o que é forte, e que é belo, e que
dá razão à vida. Não quis que nada do que era dele ou vinha dele lhe fosse
alheio. Leu todos os seus livros, sobretudo aquela madalena que
também amara, e morrera de um abandono. Essas leituras calmavam-na, davam-lhe como uma vaga satisfação ao desejo. Chorando
as dores das heroínas de romance, parecia sentir alívio às suas 24.

Inserido na sua relação intertextual, todo o texto surge como
uma expansão da matriz, que é o verso terenciano. As transformações
são óbvias. Dos termos latinos, apenas dois subsistiram e, mesmo
assim, traduzidos: nihil > «nada» e alienus > «alheio»; o elemento-chave, humani, surge agora restringido e — perversamente — transmutado no determinante «do que era dele ou vinha dele»; porque a inteligência vence o desejo, o verbum iudicandi é substituído pelo verbum
voluntatis — «(não) quis»; e o enunciado transita da primeira para a
terceira pessoa, com a consequente substituição dos deícticos respectivos. Mas, para o leitor que possua a «biblioteca» indispensável, as
semelhanças são suficientes para reconhecer o referente intertextual:
tanto no escritor latino como no lusitano, a frase apresenta-se em
forma negativa e com a mesma estrutura. Além disso, como acima

24
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QUEIRÓS, Contos, Porto, Livraria Chardron, 1902: 82. Itálico nosso.
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ficou dito, os elementos nihil e alienus persistem nos seus correspondentes «nada» e «alheio».
Contudo, não é apenas o núcleo intertextual que deve ser tomado
em consideração, mas todo o parágrafo, pois a mancha intertextual
alastra, como gota de azeite, sobre toda a superfície do texto. Com
efeito, a apreciação da heroína que julgava «aquele amor» «todo puro,
todo de alma», aponta para a ideia de humanitas; pois deixar-se «penetrar dele e da sua lenta influência» equivalia a tornar cada vez menos
alheio a ela o que de humano a sua fantasia lhe fazia ver no sedutor —
humani nihil… alienum. Agora, porém, esta humanitas perde o seu
valor universal: restringindo-se a ele, é posta ao serviço de um único
indivíduo, para satisfação do egoísmo particular dela. Assim se transforma em negação de si mesma: nem universal, nem solidária, é a
justaposição de dois egoísmos individuais. Anulada, porém no
domínio da realidade, a humanitas é recuperada no plano da fantasia,
embora pervertida pelo bovarismo dessa «santa» que degenerou numa
Madalena ou, como diz o narrador, numa «vénus» 25. Nos devaneios
fantasiosos da amante, esse ideal da humanitas, objectivado no
ídolo como uma fixação freudiana, atingia a dimensão universal de
um mito: «Adrião tornara-se, na sua imaginação, tudo o que é forte, e
que é belo, e que dá razão à vida» 26. E, porque «não quis que nada do
que era dele ou vinha dele lhe fosse alheio», «leu todos os livros»,
mirou-se narcisicamente nas lágrimas imaginárias das heroínas,
para aliviar as suas próprias lágrimas reais. Estamos assim perante a
versão sarcástica de uma humanitas paradoxal, constituída por dois
bizarros, elementos: uma solidariedade no dual e uma universalidade
no singular. Desta maneira, a intertextualização do famoso verso de
Terêncio, agora aplicado à conjunção amorosa de dois egoísmos,
reveste-se de grande eficácia cáustica, de um realismo cruel e contundente em que a literatura romântica e seus efeitos deletérios na vida e
nos costumes é atingida em cheio. Soa como algo de perverso, uma
espécie de profanação, face ao nobre ideal da humanitas que tem
prevalecido ao longo dos séculos como expressão da conhecida
sentença. Esta sofre uma inversão semântica, em que a denotação
hipotextual se transforma no seu contrário por força da operação
intertextualizante, fenómeno que M. Riffaterre designa por «derivação

25

Ibid, 1902: 84.
Note-se o reforço estilístico da expressão, conseguido pela iteração da copulativa e (polissíndeto).
26

EÇA DE QUEIRÓS: A MATRIZ E SUAS EPIFANIAS

329

oximórica» 27. E o que acabamos de dizer de D. Maria da Piedade
relativamente a Adrião aplica-se a Amaro em relação a Amélia, com
esta diferença: no caso de Amaro, cuja tentação se encontra in fieri, o
que se realça sobretudo é a visão de Amélia e do que a ele se refere,
como «perfeito». Este tipo de idealização persiste no conto, graças
à força mitogénica da amante. Como, porém a tentação desta é já
apresentada in facto esse, a tónica é posta na ideia de solicitude pelo
outro, que representa também um transfert da anterior solicitude
pelos outros, ou seja, seu marido entravado e seus três filhos doentes.
Este pormenor mostra bem como Eça de Queirós, sabe adaptar o
mesmo modelo, modificando-o de acordo com a especificidade das
situações. Por isso é que, a sua prática intertextual é muitas vezes
indissociável de interferências intratextuais.
No fim do mesmo ano 28, numa carta a Pinheiro Chagas 29, Eça
de Queirós volta a intertextualizar o mesmo verso de Terêncio, para se
referir aos que ele considera como verdadeiros patriotas, ou seja,
aqueles para os quais «nada do que pertence à pátria lhes é estranho» 30.
Também neste vestígio palimpséstico, é legível a máxima do dramaturgo latino: Homo sum, humani nihil a me alienum puto. A correspondência verifica-se a nível da estrutura global: mas também entre
os elementos articulados nessa estrutura: «nada» < «nihil», «estranho» < «alienum», «pátria» < «humani» e «lhes < «a me». Nesta intertextualização, verifica-se uma dupla tautologia: semântica (substituição dos elementos hipotextuais por outros, que lhes são semanticamente equivalentes) e funcional (substituição por elementos que
desempenham a mesma função).
No texto intitulado «Lord Beaconsfield», publicado na Gazeta de
Notícias do Rio de Janeiro 31, Eça de Queirós, volta a usar o mesmo
hipotexto, para outra variação. Criticando a obra literária de Disraeli,
e a falta de vida própria dos»tipos principais», diz que «tudo o que é
humano e real fica absolutamente de fora dessas transcendentes criaturas: falando como poetas, comportam-se naturalmente como
quimeras» 32. Neste caso, o hipertexto afirma precisamente o contrário
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La Production du Texte, Paris, aux Éditions du Seuil, 1979: 65.
Em 14/12/1880.
Publicada em O Atlântico (29/12/1880).
EÇA DE QUEIRÓS, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron, 1909: 67.
Em 23-24/8/1881.
EÇA DE QUEIRÓS, Cartas de Inglaterra, Porto, Livraria Chardron, 1905: 119.
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do hipotexto, repetindo-se o fenómeno da derivação oximórica, acima
referido. De resto, a tautologia é evidente: «tudo o que é humano»
< humani nihil, «fica absolutamente de fora» <alienum, «dessas transcendentes criaturas» < a me. A sobredeterminação confere mais vigor
expressivo à afirmação queirós,iana, reforça-lhe a motivação e a
significância.
Mais subversiva é a modificação que o verso sofre no cáustica
etopeia do comendador Pinho 33. E, embora não se trate de dissecar
um caso de Eros, como os de Amaro e de D.Maria da Piedade, obedece ao mesmo objectivo crítico de dissecar uma outra forma de
egoísmo — a cupidez argentária. Também agora a humanitas acaba
por ser negada pela restrição dela, quer dizer, pela anulação do seu
alcance universal.
Depois de realçar a sua indiferença por tudo, mesmo pelo «seu
mausoléu», indiferença que o leva a uma pouco exigente necessidade
de «comunicar com os seus semelhantes», Fradique Mendes junta ao
retrato da personagem as seguintes pinceladas:
Seria, porém um erro, minha querida madrinha, o supor que tudo
quanto é humano seja alheio a Pinho. Não! Estou certo que Pinho respeita
e ama a humanidade. Somente a humanidade, para ele, tornou-se, no
decurso da sua vida, excessivamente restrita.. Homens, homens sérios,
verdadeiramente homens, merecedores desse nobre nome e dignos de que
por eles se mostre reverência, afecto, e se arrisque um passo que não canse
muito — para Pinho só há os prestamistas do estado. assim, o meu
amigo procópio com uma malícia bem estranha num espiritualista,
contou-lhe há tempos em confidência, arregalando os olhos, que eu
possuía muitos papéis! muitas apólices! muitas inscrições!…Pois na
primeira manhã que voltei, depois dessa revelação, à casa de hóspedes,
Pinho, ligeiramente corado, quase comovido, ofereceu-me uma boceta
de doce de tijolo, embrulhada num guardanapo. Acto tocante, acto
profundo, que explica aquela alma! O Pinho não é um egoísta, um
Diógenes de rabona preta, secamente retraído dentro da pipa da sua inutilidade. Não. Há nele toda a humana tendência de amar os homens seus
semelhantes, e de os beneficiar. Somente quem são, para Pinho, os
homens seus semelhantes? Os prestamistas do Estado. E em que
consiste para Pinho o acto de benefício? No acto vulgar, adoptado
por todos nestes tempos de individualismo — na cessão aos outros,
daquilo que nos é a nós inútil. Ora Pinho não se dá bem com o o uso
da goiabada — e logo que soube que eu era um possuidor de inscrições,

33 EÇA DE QUEIRÓS, «A Correspondência de Fradique Mendes», in Revista de
Portugal, 1890: III, 731-738.
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um seu semelhante, capitalista como ele, não hesitou, não se retraiu
mais ao seu dever humano, praticou logo o acto de benefício (que em
circunstâncias como as minhas toma o carácter de acto de amabilidade) e lá veio, ruborizado e feliz, trazendo o seu doce dentro de um
guardanapo 34.
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Neste exemplo, vê-se ainda com mais evidência como o verso de
Terêncio desempenha a sua função sobredeterminante de embrayeur
ou catalisador do discurso que se alarga numa longa expansão a partir
do núcleo intertextual: «… o supor que tudo quanto é humano é alheio
a Pinho» . Este conjunto aparece na edição de 1900, alterado para:
«…supor que Pinho seja alheio a tudo quanto seja humano» 35, alteração
imposta pela modificação de subordinante: «Erraríamos porém minha
querida madrinha, em supor…» etc. Há outras alterações, mas sem
relevância para os nossos objectivos. E a que se refere ao núcleo intertextual também não condiciona os dados do problema, e ambas as
versões concorrem para esta conclusão: de todas os casos de intertextualização, é este o que deixa mais visível o vestígio palimpséstico e ao
mesmo tempo o que mais o subverte. Por isso é que o discurso de
Fradique atinge uma virulência cáustica, que só uma leitura paradigmática, intertextual, a nível da matriz que a sobredetermina, torna
apreensível em toda a sua pregnância significancial.
A evidência das operações intertextuais efectuadas por exigências
do novo contexto, que procurámos pôr em realce através do sublinhado, dispensa-nos de as dissecar em pormenor, sobretudo após as
análises feitas anteriormente. Tal como nos casos anteriores, mas com
mais clareza ainda, o espaço intertextual não se circunscreve à frase
que mais intimamente corresponde ao verso de Terêncio — «homo
sum, humani nihil a me alienum puto» > «supor que tudo quanto é
humano é alheio a Pinho» (1890) / «supor que Pinho seja alheio a
tudo quanto seja humano» (1900). Pelo contrário, estende-se a todo o
extenso parágrafo, que constitui uma verdadeira expansão do hipotexto matricial latino. Essa evidência ressalta da proliferação de
elementos relativos à humanitas e suas duas componentes: a universalidade («humanidade», «homens, homens sérios, verdadeiramente
homens, merecedores desse nobre nome») e à solidariedade («Pinho
respeita e ama a humanidade», «se mostre reverência, afecto e se arrisque

34
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um passo», «não é um egoísta…secamente retraído na pipa da sua
inutilidade», «humana tendência de amar os homens seus semelhantes»,
«um seu semelhante», «acto de benefício», «dever humano», «acto de
amabilidade»).
O cínico Fradique finge tomar à letra o lema terenciano: «Estou
certo que Pinho respeita e ama a humanidade». Mas de imediato, a
expectativa do leitor é defraudada, pois a humanitas em causa restringe-se aos «prestamistas do Estado» e nesta restrição se nega e se
anula: ao tornar-se uma manifestação do egoísmo de Pinho, transforma-se no seu oposto. O presente que o comendador dá a Fradique
não passa de um gesto calculado: o doce era-lhe inútil, e o seu «semelhante» um»capitalista como ele». Desfazer-se do que não presta é bom
investimento, quando a empresa dá garantias. A esta moralidade da
fábula se reduz a interessada humanitas do interesseiro Pinho. A ele
chegou Fradique, partindo do extremo oposto — a humanitas de
Terêncio. A passagem inesperada de um pólo ao outro só foi possível,
graças ao sentido artístico de Eça de Queirós, que lhe permite fazer de
fios velhos tecidos novos.
Enfim, no termo desta ordem cronológica, deparámos com uma
das mais curiosas transposições do hipotexto terenciano. Referimo-nos a uma crónica sem título original, publicada na Gazeta de Notícias
do Rio de Janeiro, em 20/1/1897 e recolhida posteriormente por Luís
de Magalhães com o título de «As Catástrofes e as Leis da Emoção» 36.
Ao ler esse texto, ficámos com a impressão de que Eça de Queirós,
teria articulado grande parte do seu discurso a partir do verso de
Terêncio. Verificámos depois que a decodificação da mensagem
passava por esse referente hipotextual. De acordo com o referido
título, que não é de Eça de Queirós, mas nem por isso deixa de apontar
para o conteúdo do texto, deparámos com toda uma estratégia discursiva centrada no tema da sensibilidade humana às misérias alheias,
o que vai desde logo sugerindo o topos da humanitas de Terêncio. Esta,
porém aparece desde logo como que ferida de morte: essa sensibilidade aparece regulada por «leis», segundo uma mentalidade (e também um imaginário) científico de matriz positivista contra o qual o
escritor não deixa de se insurgir. Com efeito, se a capacidade emotiva do homem face à miséria do seu semelhante está submetida
a leis, variando na proporção inversa do espaço e do tempo, então

36 EÇA DE QUEIRÓS, Cartas Familiares e Bilhetes de Paris (1893-1896), Porto, Livraria Chardron, 1907: 251-262.
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corre o risco de se transformar numa forma de egoísmo que a anula,
aspecto que não passa despercebido ao bisturi analítico de Eça de
Queirós, Diz ele:
A mesma dura lei física rege desgraçadamente a acústica e a
sensibilidade. É sempre em ambas o idêntico e tão racional princípio
das ondulações, que vão decrescendo à maneira que se afastam do seu
centro, até que docemente se imobilizam e morrem: se elas traziam um
som que vinha vibrando — o som cala quando elas param: se traziam
um terror que vinha tremendo — o terror finda quando elas findam.37

À luz deste princípio, não há lugar para a solidariedade humana
face às grandes tragédias da História, a não ser no universo imaginário
da arte, «no teatro, ou nas páginas de um romance, ou mesmo através
dos sinceros, versos de um poema» 38. Mas este estado de empatia
com as «dores humanas», que torna «emblema irrecusável de confraternidade humana o lenço sentidamente humedecido» 39 — é tão
efémero como esses privilegiados momentos de emoção artística:
apenas dura o tempo em que «a arte, encarnando os seres dolorosos
que concebeu, ou ressuscitando com flagrante e magnífica realidade as
figuras mortas da história, torna durante um momento essas criaturas
não somente vossas contemporâ-neas, diz o escritor, mas vossas vizinhas… pertencentes…àquela porção de humanidade próxima e
tangível, cujas dores se partilham, porque confinam com as nossas…» 40. E, porque só então — isto é, no plano estético-cultural e não
no plano da realidade concreta —, é que «tão humanamente» nos
comovem, nós permanecemos indiferentes à dor desencadeada pelas
forças do «consciente e do inconsciente» 41, pela Natureza e pela
História — os maremotos no Japão, as inundações na China, a peste e
a fome na Índia, a chacina dos cristãos na Arménia, a guerra greco-turca e o terrorismo em Espanha. Da mesma maneira explica o
escritor, num exemplum ilustrativo da teoria exposta, a lusitana indiferença de um grupo de amigo que, numa vila de Portugal, ouviam,
comodamente instalados, a leitura de notícias frescas. Um terramoto
na ilha de Java, as inundações na Hungria, a repressão sangrenta de
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uma greve laboral na Bélgica, o descarrilamento de um comboio no
Sul de França pouco lhes excitaram a «confraternização humana».
Mas o anódino acidente da Luisinha Carneiro que, precisamente na
manhã daquele mesmo dia desmanchara um pé, põe-nos logo em
sobressalto de solidária preocupação: a pobre senhora morava ali
perto, no mesmo bairro da Bela Vista. É que, explica Eça de Queirós:
A distância e o tempo fazem das mais grossas tragédias ligeiras notícias — onde nenhum espírito são, bem equilibrado, encontra
motivo de angústia ou pranto. Hoje certamente ninguém, a não ser
algum alto dignitário da Igreja ou do Estado, assistiria, com os olhos
secos e o coração quieto, ao suplício de Joana d’Arc — mas nenhum
fisiologista garantiria a sanidade intelectual de um sujeito que, na
solidão da sua alcova, com as janelas cerradas, se desfizesse em
lágrimas por os ingleses terem outrora supliciado Joana d’Arc. 42

Desta maneira, a sensibilidade à dor humana, regulada por «leis
tão fatais» que nem «o bom Senhor S. Vicente de Paulo», nem «o
divino S. Francisco» a elas escapam —, aumenta na razão inversa da
distância e não na razão directa da gravidade.
Decodificada, assim, a mensagem, atentemos nos elementos textuais que sublinhámos: «dores humanas», «aquela porção de humanidade», «tão humanamente», «confraternidade humana». Todas expressões, interligadas pela isotopia da humanitas, representam a emergência, à superfície do texto (nível fenotextual), da sentença terenciana
que as sobredeterminou e as subtende como verdadeira matriz
generativa (nível genotextual), sendo delas inseparável, a não ser por
abstracção. Que não se trata de uma especulação apriorística, prova-o o
passo seguinte, inexplicável sem o recurso, ao famoso verso de Terêncio:
Mas então essa confraternidade humana — pela sublime força
da qual nada do que é humano deve ser alheio ao homem? Não existe?
Oh, certamente: — mas para todo o homem, mesmo o mais culto, a
humanidade consiste essencialmente naquela porção de homens que
residem no seu bairro. Todos os restantes, à maneira que se afastam
desse centro privilegiado, se vão gradualmente distanciando também em
relação ao seu sentimento, de sorte que aos mais remotos já quase os
não distingue da natureza inanimada. Quando qualquer de nós, no seu
quieto e salubre bairro, ouve contar que uma furiosa peste matou trinta
mil patagónios, fica exactamente penetrado daquela quantidade de
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compaixão que o invadiria ao saber que um furacão derrubara trinta
mil árvores de um bosque. E de um bosque muito longínquo, de uma
região muito desconhecida! Porque, se as árvores destruídas fossem as
do nosso doce Bosque de Bolonha, que nós amamos, tão ornadas e
verdes em maio, tão puramente vestidas de branca neve quando o
Inverno se faz elegante e fino — a nossa mágoa teria uma intensidade
infinitamente mais viva do que com a aniquilação desses vastos milhares
de patagónios 43.

Como se poder ver por esta transcrição, representaria, segundo
pensamos, uma visão demasiado estreita do fenómeno da intertextualidade, restringi-lo à sequência «nada do que é humano deve ser
alheio ao homem» (< «homo sum, humani nihil a e alienum puto»).
Com efeito, embora seja neste núcleo que ele se verifica com toda a
evidência, ele ultrapassa esse ponto restrito para recobrir outras
regiões do texto e sobredeterminar toda uma estratégia discursiva,
marcada pela selecção de um vocabulário que aponta directa ou indirectamente para o topos da humanitas: «confraternidade humana»,
«todo o homem», «humanidade», «forças do homem», etc.. Mais
ainda: chega mesmo a manifestar-se, como podemos ver pelos exemplos acima aduzidos, em toda a superfície do texto, de tal maneira que
a sentença terenciana se deve interpretar como um verdadeiro ponto
de partida, embora porventura não único, mas com um poder catalítico capaz de determinar toda a composição de Eça de Queirós. Por
isso, também a ele se deve aplicar — e com toda a pertinência —, a
teoria do «tão racional princípio das ondulações», ou seja, as «leis da
emoção» com a qual acaba por «desconstruir» uma bela frase feita,
fixada na memória colectiva, que muito se repete, mas sem correspondência na vida prática . Com efeito, qual pedra lançada num lago, o
fenómeno da intertextualidade tem o seu epicentro, a sua incidência
particular, num ponto preciso e concreto — um sintagma, uma
sequência, uma proposição, uma frase, um período ou um parágrafo
— sob as mais diferentes formas: citação, tradução, plágio, decalque,
adaptação, expansão, alusão, etc. Porém, a força do seu impacto não
se esgota aí: faz-se sentir, embora com intensidade decrescente, a
partir do centro para a periferia do texto. E chega mesmo a atingir
outros textos do mesmo autor (intratextualidade), pertencentes ao
mesmo ciclo de realizações literárias.

43

Ibid., pp. 254-255. Itálico nosso.
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Assim — digamo-lo a título de síntese — a insistência na manipulação de certos lexemas/conceitos-chave directa ou indirectamente
relacionados com o topos da humanitas foi determinada pelo impacto
intertextual do verso terenciano que se fez sentir nos epicentros acima
analisados, fazendo sentir os seus efeitos em outras regiões do mesmo
texto e até em outros textos do mesmo autor. Para melhor apreendermos a teoria numa visão global, sinóptica, vejamos o diagrama
seguinte 44:
TERÊNCIO
HOMO SUM, HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO

EÇA DE QUEIRÓS

Variantes
1 — nada do que é humano entra nesta sociedade frívola . . . . . . .
2 — tudo o que era ela ou vinha dela lhe parecia perfeito . . . . . . .
3 — nada do que era dele ou vinha dele lhe era alheio . . . . . . . . . .
4 — nada do que pertence à pátria lhe é estranho . . . . . . . . . . . . .
5 — tudo o que é humano e real fica absolutamente de fora
dessas trancendentes criações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — (supor que) tudo quanto é humano é alheio a Pinho . . . . . . .
7 — nada do que é humano deve ser alheio ao homem . . . . . . . . .
8 — (supor que) Pinho seja alheio a tudo quanto seja humano . .

Ano

Obra

1867
1876
1880
1880

(DE )
(CPA)
(M)
(NC)

1881
1890
1897
1900

(CI)
(CFM)
(CFBP)
(CFM)

44 As siglas que figuram no diagrama designam, respectivamente, as obras
seguintes:
1867 (DE) = Prosas do Distrito de Évora
1876 (CPA) = Crime do Padre Amaro
1880 (M) = «No Moinho», in Contos
1880 (NC) = Notas Contemporâneas
1881 (CI) = Cartas de Inglaterra
1890 (CFM) =»Correspondência de Fradique Mendes», in Revista de Portugal
1897 (CFBP) =Cartas Familiares e Bilhetes de Paris
1900 (CFM) = Correspondência de Fradique Mendes (edição em livro).
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Cada uma destas sete variantes/realizações intertextuais condicionou o co-texto e foi ao mesmo tempo condicionada por ele. Daí a
variância que as separa, em contraste com a invariância da matriz,
representando umas uma intertextualidade mais forte do que outras.
Ao grupo das primeiras pertencem os números 1, 4, 5 e 7; ao das
segundas os números 2, 3 e 6. No entanto, pela força fática que lhes
advém, por um lado, da sua relação com a memória colectiva e a
comunidade dos falantes e, por outro, da perversão intertextual que
sofreram —, todas reforçam a eficácia crítica do discurso. Denotativa
da mais pura e cosmopolita humanitas, a matriz transforma-se na
expressão de algo muito diferente e mesmo contrário (derivação
oximórica): a frivolidade lisboeta (1), o erotismo de Amaro (2), de
D. Maria da Piedade (3), o falso patriotismo de Pinheiro Chagas (4), a
falta de vida nas personagens literárias de Disraeli (5), o egoísmo
argentário de Pinho (6) e a (des)humanidade da emoção «humana»,
regulada por leis (7).Outra nota a destacar é que, a julgar pela cronologia das obras referidas, Eça de Queirós já conhecia o célebre verso
latino no início da sua carreira literária, o que leva a supor que o
terá mesmo aprendido na sua vida de estudante, pois frases célebres
como esta tinham lugar assegurado em aulas de retórica. De resto,
acompanhou o lançamento do renomado Dictionnaire Larousse du
XIX.ème Siècle, que ele conhecia e citava com frequência e onde tal
verso tinha entrada obrigatória.
Na sua luta contra o texto, Eça de Queirós, faz estilhaçar os
códigos, rasgando todos os «dictionnaires des idées reçues», à boa
maneira de Flaubert. Não sem antes os folhear com cuidado. E assim
o poder do seu discurso (carnavalesco) se alimenta do discurso do
poder, desmontando-lhe as alavancas em que se apoia — o convencional, o estereótipo, o tautológico. Desta maneira, faz regredir o
conceito abstracto e universal de humanitas, enquanto fórmula fossilizada, tal como se fixou na memória colectiva, ao âmbito restrito de um
simples caso anódino que o transforma em caricatura. Caso anódino é
também o que ele realmente exprime em Terêncio. E deste modo, bem
à sua maneira, Eça de Queirós, vai fazendo a sua desmontagem das
fórmulas, para delas desvelar a inanidade que escapa ao espírito
menos atento. Ora esta postura crítica, pese embora o cepticismo
corrosivo, não deixa de constituir uma salutar pedagogia da reflexão,
e, a um século de distância, implica uma espécie de actividade
desconstrutivista que faz pensar no Derrida da «mitologia branca» 45.

45

Cf. 1972: 247-234; Scibilia, 1989: 11.
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A respeito de Voltaire
e de um romance policial…
MARIA DO ROSÁRIO GIRÃO RIBEIRO DOS SANTOS
MANUEL JOSÉ SILVA
(Universidade do Minho)

Desde tempos quase imemoriais que o homem, embalado por
uma curiosidade insaciável e por uma imaginação fecunda, tem vindo
a lançar um desafio constante aos grandes enigmas do Universo. É só
relembrar a aventura do Rei Édipo (anacronicamente na situação de
um detective impelido a responder, sob pena de morte, lesta e correctamente) que, interrogado pela Esfinge — Qual é o animal que de
manhã anda com quatro patas, ao meio-dia com duas e à tarde com três?
—, lhe dá resposta cabal — O Homem. O mesmo se passa com Zadig,
herói do conto voltairiano epónimo, que adivinha o enigma proposto
pelo grande mago — Qual é a coisa qual é ela que se recebe sem agradecer, que se frui sem saber como, que se dá a outrem quando se ignora
onde se está e que se perde sem se dar conta? Fazendo jus a uma sólida
reputação, a uma perspicácia inata e a uma sagacidade indubitável,
Zadig responde prontamente — A vida —, garantindo, assim, o seu
lugar no trono junto de Astarté 1. Na esteira de Edgar Allan Poe, que
preconiza a originalidade de um efeito a produzir, e de Sir Conan
Doyle, que apregoa o ineditismo de um método verdadeiramente
científico, vão-se gerando, de modo paulatino, a atracção pelo mistério, a fé na ciência positiva, o desejo obsessor de justiça e o júbilo
inerente a uma emoção estimulada pela expectativa e pelo suspense.

1 Cf. AROUET, François-Marie, Contes en vers et en prose Zadig. Paris, Classiques
Garnier, Bordas, 1992, p. 171.
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Por outro lado, atendendo ao incremento da civilização urbana e
subsequente criação de um corpo policial, prolifera a multidão dos
deserdados no bas-fond da sociedade industrializada 2. Desenraizada
da vida, esta chusma empenha-se na conquista de uma identidade
fictícia, através da máscara do crime, e assume não raro um carácter
proteiforme que, no anonimato, dificulta, em regra, a definição do seu
perfil genuíno. É o homem de algures ou de nenhures, o homem
trajado ou desnudo, mas o homem que, mercê do seu drama eterno 3,
se transmuta em matéria viva do texto ficcional. Doravante, estão
lançadas, no tabuleiro de xadrez, as peças motrizes do romance policial: o problema (crime misterioso), o detective (talentoso analista) e
a investigação, carreando um pacto/acto de leitura específico e uma
salutar conivência autor/leitor.
Depositário de uma estrutura coesa patente numa geografia
narrativa em que nada é deixado ao acaso e em que todos os eventos
partilham de uma certa ambiguidade axiológica, o romance policial 4,
género literário enteado de um deus menor, pode ser primacialmente
caracterizado pela entrada em cena de um único detective e de um só
culpado (podendo igualmente existir mais do que um detective e do
que um culpado), pela ausência de qualquer intriga amorosa de vulto,
pela não observância de longas descrições ou preocupações extremas
de atmosfera e, sobretudo, pela resolução do mistério fulcral em
termos meramente realistas. É policial e não fantástico, conquanto os

2

Vide, a este respeito, BOILEAU-NARCEJAC, Le roman policier. Paris, P.U.F., 1988.
Cf. SIMENON, Georges, L’âge du roman. Bruxelles, Éditions Complexe, col. «Le
Regard Littéraire», p. 62.
4 Vide, sobre o romance policial, LACASSIN, Francis, Mythologie du roman policier,
1974; DUPUY, Josée, Le roman policier. Paris, Larousse, 1974; FOSCA, François, Histoire et
techniques du roman policier. Nouvelle Revue Critique, 1937; ver, ainda, CHAREYRE-MÉJAN,
Alain, «L’écrivain, le cancre, le privé» in Formes policières du roman contemporain.
Poitiers, La Licorne, UFR Langues Littératures, 1998, p. 37: «(…) La caractéristique de
la forme policière c’est, au fond, d’être accueillante au monde tel qu’il est (…) Le policier
dit le monde d’avant l’amendement moral, épistémologique, idéologique. Le monde
avant qu’on l’ait remis en ordre dans un texte. Le monde dans sa résistance à la loi du
texte, à l’écriture peut-être. (…)»; ver, por fim, BESSIERE, Jean, «Roman policier contemporain — Identité de présomption faible, fiction publique, exprimé» in Formes Policières, p. 229: «(…) Sous le signe de l’enquête, le roman policier est exemplairement
le roman de l’alliance du narratif et du mimétique (…) qu’il justifie par la congruence
du monde narrant et du monde narré. Un tel principe d’organisation romanesque
correspond, de fait, à une limitation de la représentation du champ des activités
humaines. L’enquête sur le crime permet à la fois cette alliance et cette réduction —
certes, avec des nuances. (…)».
3
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dois géneros tendam, não raro, a (con)fundir-se 5. Incitando a inferir
ou a deduzir, a detectar ou a verificar e a destrinçar as pistas falsas dos
indícios verídicos, a gramática de texto deste romance-jogo convida a
uma ginástica de raciocínio e a um dinamismo de leitura que fundamentam na perfeição o facto de qualquer obra policial lida ser potencial candidata a um arquivo literário morto. Tal pode não acontecer,
porém, quando, no seu jogo textual, surge, sob forma de referência,
um certo texto outro… e quando esse subtexto referencial ‘se chama’
Voltaire. É o caso do romance de Rex Stout intitulado Gambit 6, em
português Gambito, que podemos definir como sendo um lance do
jogo de xadrez no qual o jogador sacrifica um peão ou qualquer outra
peça a fim de ganhar vantagem, causando, deste modo, maior dano
ao adversário. Passemos, desde já, à apresentação do seu universo
diegético. O sumo detective, que dá pelo nome de Nero Wolfe, é uma
personagem de inteligência invulgar, de rara agudeza de espírito e com
um horário ‘caseiro’ — já que raras vezes sai de casa! — extremamente
rígido: pequeno-almoço servido no quarto às 8h 15m por Fritz Brenner, cozinheiro exímio e ‘governanta’ convicto; permanência na estufa
das 9h às 11h, ao lado de Théodore Horstmann, responsável pelo tratamento de dez mil orquídeas sitas nas salas do topo; a partir das 11h,
trabalho de escritório, leitura de jornais, abertura de cartas e diálogo
vivo, sobre os casos em aberto, com Archie Goodwin, seu primeiro
assistente. No incipit da obra em análise, situada temporalmente aos
vinte e sete minutos depois das onze de uma manhã de segunda-feira
de Fevereiro, dia do aniversário de Lincoln, Nero Wolfe, soltando
grunhidos, rasga furiosamente a nova e terceira edição do Novo
Dicionário Internacional Webster, por o considerar subversivo, na
medida em que trai a integridade da língua inglesa. É nesta infeliz
disposição de espírito que acolhe a filha de Matthew Blount, presidente de uma empresa de confecções, a qual lhe revela que o pai se
encontra preso sob a acusação de ter assassinado Paul Jerin, indivíduo
excêntrico que detinha quatro fontes de rendimento: escrever versos e

5 Vide artigo de THOREL-CAILLETEAU, Sylvie, in Formes policières, p. 8: «(…) Sur
les ruines du roman gothique semblent s’être édifiés conjointement le genre fantastique et le genre policier, promis à se mêler parfois, et que dans le cadre de sa vaste
critique de l’imagination Poe tend à adosser l’un à l’autre, comme la face et l’avers
du même objet. (…)».
6 Vide STOUT, Rex, Crime no clube de xadrez. Lisboa, Edição Livros do Brasil, 1990,
tradução de J. Lima da Costa (Gambit — título original).
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piadas para cartões de boas-festas, fazer artes mágicas em reuniões,
lançar dados e jogar xadrez. Na sequência de um profundo desentendimento com sua mãe, Mrs Blount, e com o advogado desta, Dan
Kalmus, Sally Blount, hospedada em casa de Nero Wolfe a título
excepcional, começa a frequentar a biblioteca do inesquecível detective… e é neste momento da diegese que surge, pela primeira vez, o
nome de François-Marie Arouet. Passemos a palavra ao narrador
homodiegético, a este ‘segundo’ Dr. Watson que é Archie Goodwin:
«(…) Ele moveu na sua direcção o sobrolho, piscou os olhos e perguntou:
— Porque levou um volume de Voltaire?
Os olhos dela abriram-se de espanto.
— Archie disse que eu podia levar qualquer livro excepto aquele que o
senhor anda a ler.
— Mas porquê Voltaire?
— Por nenhuma razão especial. Apenas porque nunca o tinha lido…
— Hum — disse Wolfe. — Discutiremos isso ao almoço. (…)» 7.

Volvendo algumas páginas, e avançando a passos largos na narrativa, eis que surge, no início do capítulo oitavo, o ansiado desenrolar
da discussão encetada:
«(…) À mesa do jantar» — prossegue o narrador-testemunho —
«e com o café no escritório, mais tarde, Wolfe retomou o assunto que
começara ao almoço — Voltaire. A grande questão era: podia um homem
ser chamado grande tendo em conta o modo como usava as palavras,
mesmo se fosse um adulador, um oportunista, um falsário e um presumido intelectual? Isto fora abordado ao almoço, e Voltaire aparecera
naturalmente, excepto no rol dos aduladores. Como podia chamar-se
grande a um homem que procurava a companhia e os favores de duques
e duquesas, de Richelieu, de Frederico da Prússia? Mas foi ao jantar e no
escritório que Voltaire realmente entrou. O que finalmente o chamou à
baila foi uma coisa que não fora mencionada ao almoço: não tinha
paladar nem muito apetite. Era indiferente à comida: podia até comer só
uma vez por dia; e bebia quase nada. Toda a sua vida foi pele e osso, e nos
últimos anos não passava de um esqueleto. Chamar-lhe um grande
homem era absurdo; estritamente falando, não era homem nenhum, pois
não tinha paladar e possuía um estômago ressequido. Era um notável
praticante da palavra, (…)» 8.

7
8

Idem, p. 78.
Idem, p. 94.
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Invocando para a nossa dispositio esses três itens susceptíveis de
serem detectados no texto de Rex Stout — o facto de Voltaire ter sido
ou não um grande homem, filosófica e literariamente falando; a
prática ecléctica que fez, nas mais variadas situações, da palavra e
a verdade que subjaz aos três lexemas de teor psicológico-caracteriológico (adulador, oportunista e falsário) — passemos, de imediato,
ao primeiro artigo desta exposição, ousando contra-afirmar, desde já,
que Voltaire não só foi grande pelo modo como usou as palavras, mas
também pelo muito que escreveu 9. Se atentarmos na sua vasta
produção literária, ficaremos estupefactos perante tanta versatilidade,
dinamismo e perseverança. As suas obras completas, constando de
150 volumes, já começaram a ser publicadas, estando envolvido, nesta
empresa gigantesca, o que se pode designar por um colectivo internacional. De facto, o autor de Lettres Philosophiques, onde se definem
as ‘linhas de acção’ do pensamento voltairiano 10, é a consciência de
um século, o século XVIII, tempo de profundas transformações do ser,
isto é, do homem, do saber e do estar. Dramaturgo, poeta, historiador,
contista e divulgador de conhecimentos científicos, François-Marie
Arouet anunciou, viveu e descreveu esta súmula de mudanças evolutivas. Aliás, o Século das Luzes reflecte-se na totalidade da sua obra,
esse imenso caos de ideias claras, como lhe chamou Lamartine. Não é
de espantar, por tal razão, que o seu discurso seja essencialmente transitivo, sobretudo o discurso epistolar, na medida em que se reporta a
acontecimentos, factos e problemas historicamente específicos do
tempo em que viveu. Só cartas, cartas de amor, de amizade, de negócios e de contestação político-religiosa, endereçadas a mais de mil
destinatários, são em número de quinze mil. Face a esta quantidade
qualitativa, Paul Valéry (que não ‘morria de amores’ pelo autor do
Poème sur le désastre de Lisbonne) ficou de tal modo impressionado
que, como se diz actualmente, fez um seminário sobre Voltaire no
Collège de France.
Não esqueçamos que o autor de Traité sur la Tolérance escreveu,
sobretudo, para defender os direitos do homem, a liberdade, a tolerância e o progresso. Foi perseguido, encarcerado e exilado, porque
incompreendido no cerne das suas ideias revolucionárias. Percorreu
os caminhos da Europa como mensageiro de reis e imperadores, mas

9 Vide POMEAU, René, Voltaire. Paris, Seuil, col. «Points», 1989. Ver, igualmente, o
número da revista Magazine Littéraire dedicado a este autor.
10 Vide Lettres Philosophiques. Paris, Garnier-Flammarion, 1964.
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também como proscrito. Mais do que as suas ideias filosóficas e
deístas 11, mais do que a sua maneira de agir, mais do que o seu humor
e espírito, é a sua mensagem de tolerância que está a ser evocada neste
fim de século, digladiado por nacionalismos extremos e por fundamentalismos primitivos. Vale a pena recordar, a este propósito, a visita
que Benjamim Franklin, aureolado pela Revolução Americana, fez ao
Senhor de Ferney. Em dado momento, o embaixador americano, que
viera a França para assinar um tratado de paz, pediu ao filósofo
que abençoasse o neto. Então, aquele pronunciou, à maneira de
bênção, duas únicas e simples palavras: Dieu, la Liberté 12.
É que Voltaire era um psicólogo lúcido e inteligente ou, para
empregar uma expressão dos tempos hodiernos, um homem sempre
‘em cima do acontecimento’. Adivinhava os gostos do público (contrariamente a Rousseau que se comprazia em acicatá-lo), pressentia o
movimento das ideias e o balançar das teorias, dava-se conta das relações de elite na sociedade e intervinha com coragem e personalidade,
fazendo retumbar, por toda a Europa, o eco da sua voz cáustica.
Era não somente o ‘herói’ do século, mas a ‘notícia do dia’, como
lhe chamou o seu amigo La Harpe. Os casos ou affaires Calas 13,
Sirven, La Barre e Lally, em que o poder da sua palavra fez recuar a
prepotência judicial que condenara à morte os cidadãos mencionados,
trouxeram-lhe uma aura de santo e, como tal, passou a ser celebrado
pelo povo. Tendo numerosos e importantes conhecimentos no meio
intelectual e financeiro, travando amizade com príncipes, reis, imperadores e senhoras da mais alta sociedade parisiense, Voltaire, homem
de fortuna considerável, regeu-se sempre pela liberdade e independência em relação à corte. O seu sonho consistia na construção de
uma nova Europa, onde les honnêtes gens, comungando de normas
vivenciais, praticando a tolerância e cultivando a ciência, tivessem o
mesmo código linguístico, a língua francesa ou o ‘novo’ latim da aristocracia intelectual. E, de facto, tal sonho vinha a caminho: Frederico
II da Prússia, rei-filósofo-déspota, impunha, na corte de Berlim, a
cultura e a civilização francesas; Catarina da Rússia e o Imperador da
Áustria correspondiam-se assiduamente com Voltaire; o próprio
Dostoiewski aprendia francês, recitando longas tiradas do poema
épico La Henriade; e Arouet, sequaz de uma utilização adequada e

11
12
13

Vide MAURICE, Jean, Voltaire. Candide. Paris, Gallimard, 1993.
Vide LEPAPE, Pierre, Voltaire Le Conquérant. Paris, Seuil, 1994.
Vide L’Affaire Calas. Paris, Gallimard, Folio, 1975.
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harmoniosa do verbo, suscitava, através deste, emoção indizível, que
elevava o homem acima de si mesmo. Aliás, sempre que uma das suas
peças trágicas não agradava ao público, ele retirava-a de cena, modificava-a e refazia-a, como se da teia de Penélope se tratasse. Assim aconteceu com Oedipe e com Marianne que, representados na corte,
fizeram chorar a rainha. E é facto consumado que, na representação
de Mérope, o dramaturgo foi aplaudido durante um quarto de hora.
Nunca se vira homenagem semelhante! Era o triunfo do escritor,
mágico inegável da palavra e assumido purista da língua, por ele
defendida quase hiperbolicamente. Em Paris, no Hotel da Rua de
Richelieu, após a sua consagração como santo laico e como primeiro
entre os melhores escritores franceses, Voltaire, já com uma idade
avançada e uma saúde precária, não pediu que lhe trouxessem tratados de filosofia, tragédias sonantes ou volumes de história. Os últimos livros que leu foram, nomeadamente, instrumentos linguísticos:
La Grammaire de Port-Royal; La Grammaire de Restaut; Les synonymes français do Abbé Girard; Des Tropes de Du Marsais;
Remarques sur la langue française de Vaugelas; Les Essais de
Montaigne e La vie des grands hommes de Plutarco.
Por estes motivos, é de lamentar que, a respeito da vida e obra
voltairianas, pouco se fale do mestre, do embaixador e do defensor da
cultura e língua francesas, privilegiando tanto a sua veia satírica e anticlerical como o seu temperamento vingativo, impulsivo e oportunista.
Urge, sobre este assunto, revisitar um facto que fez ‘correr rios de
tinta’. Quando, em França, apareceram as primeiras traduções de
Shakespeare, o autor de Micromégas, entusiasta de Corneille e Racine,
criticou-as violentamente por as considerar um sacrilégio e, depois
de chamar aos livreiros marchands des modes, foi ao ponto de solicitar
à Academia que as proibisse, pois constituíam uma afronta para a
França. Afinal, quaisquer que sejam as vicissitudes da história, a
obra voltairiana foi escrita, no tocante ao uso das palavras, não para
uma época, mas para um tempo sem fim a que podemos chamar
tempo de glória.
Voltando, de novo, a Rex Stout, há que salientar, no extracto em
foco, a dupla alusão à palavra — «o modo como usava as palavras»/»notável praticante da palavra». No caso de Voltaire, esta palavra
transmuda-se, no conto filosófico 14, em dardo verbal ao serviço da

14 Vide, no que diz respeito ao conto, JOLLES, André, Formes simples. Paris, Seuil,
col. «Poétique», 1972, p. 185: «(…) les lois de formation du conte sont telles que, toutes
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sátira, da paródia, da caricatura, da ironia e do cómico. Na verdade,
sendo a sátira e a paródia práticas literárias afins, os seus objectivos
ou alvos não deixam de ser diversos: enquanto a paródia reenvia a
hipotextos que inverte, transcontextualiza e contrafaz, a sátira visa
estigmatizar os vícios da humanidade, dado que o seu propósito não é
meramente estético, mas moral e social 15. Do mesmo modo, se a sátira
pode ser uma componente não necessária da paródia, já a paródia só
se encontra ao serviço dessa actividade reformadora e correctora que
é a sátira quando encarada em termos de oposição, mudança e
ruptura. Daí o estatuto algo contraditório da paródia, que se assume
conservadora ao reproduzir modelos e revolucionária ao transgredi-los, introduzindo a diferença na continuidade ou a negação no reconhecimento. Como afirma Nabokov, a sátira é uma lição e a paródia
um jogo, podendo englobar a tripla dimensão do lúdico, do cómico
e do satírico. Sendo assim, e na perspectiva de Daniel Sangsue 16, a
paródia pode ser explicada em termos de transformação lúdica, cómica ou satírica de um dado texto, tendo esta explicação o mérito
de ser fiel não só a uma tradição que a liga ao cómico, mas também a
teorias mais recentes que tanto a assimilam à sátira (Delepierre,
Bakhtine) como confundem sátira e cómico (Formalistas Russos).
Quanto ao cómico, ele identifica-se, segundo Tynianov, com a tonalidade que, em geral, subjaz à paródia, sem se confundir, de modo
algum, com a cor específica da própria paródia. O mesmo se passa
com a caricatura, mais uma ‘arma’ da sátira que pressupõe a concentração, numa só personagem ou situação únicas, de todos os vícios e
ridículos possíveis, traduzidos de sobremaneira pela simplificação,
pelo exagero e pela mecanização. Exemplo flagrante de caricatura nos

les fois qu’on les transporte dans l’univers, celui-ci se transforme selon le principe qui ne
règne que dans cette forme et n’est déterminant que pour elle. (…)». Ver também, sobre o
maravilhoso e o fantástico (fantástico-estranho e fantástico-maravilhoso), TODOROV,
Tzvetan, Introdução à literatura fantástica. Lisboa, Moraes Editores, col. «margens do
texto», 1977, p. 41 e seguintes. A propósito do conto filosófico, ver MASON, Hadyn,
«Voltaire et le conte philosophique» in Revue Internationale de Philosophie, Vol. 48,
n.º 187, 1994, p. 64: «(…) Le conte voltairien est toujours une démonstration, une
méthode quasi-mathématique pour toucher à la vérité. Ayant posé les questions
correctes, on doit en principe arriver à la réponse juste. Le conte voltairien est un monologue narratif qui prend l’ignorance pour cible, afin d’en triompher à la fin. (…)».
15 Ver, a este respeito, HUTCHEON, Linda, «Ironie, satire, parodie» in Poétique, n.º 46,
1981; A Theory of Parody. The teachings of Twentieth Century. New York and London,
Methuen, 1985; «Ironie et parodie: stratégie et structure» in Poétique n.º 36, 1978.
16 Vide SANGSUE, Daniel, La Parodie. Paris, Hachette, 1994.
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contos voltairianos em verso e em prosa é a silhueta do Dr. Pangloss
que, porta-voz das ideias de Leibniz, repete automaticamente, e seja
qual for a situação, o discurso do optimismo, doutrina filosófica
defensora da existência de um encadeamento de acontecimentos
visando o bem do homem. Com efeito, do ponto de vista do filósofo
alemão autor dos Essais de Théodicée, publicados em 1710, apenas
Deus, onde convergem toda a bondade e toda a justiça, é perfeito,
havendo criado o menos imperfeito dos mundos teoricamente concebível. Longe de negar o mal, condição sine qua non para a justa
apreensão do bem, Leibniz defende que, de cariz metafísico, ele se
insere no conjunto harmonioso de um grande quadro onde «les
ombres rehaussent les couleurs». No intuito de convencer o leitor da
p
s
e
u
d
o
-filosofia de Pangloss e da vacuidade das suas teorias, Voltaire recorre
a um certo vocabulário filosófico, a determinados conceitos e raciocínios, para passar, desde logo, a destrui-lo(s). Obcecado pela «raison
suffisante» e pelas «causes» ou «effets» 17, o arrazoado panglossiano,
perpassado de uma causalidade onde os «car» e os «donc» em vão
abundam, não introduz quaisquer proposições lógicas, chegando a ser
veículo da realidade mais trivial e desaguando, por conseguinte, numa
confrangedora tautologia. Quem não se lembra dessa «leçon de physique expérimentale» 18 dada por Pangloss à criada de quarto da mãe
de Cunégonde? Sátira do optimismo, a que Voltaire começa por aderir
antes de se dar conta de que os homens são vítimas de sofrimentos
concretos e não de construções ideológicas abstractas 19, ela reduz
a cosmologia de Wolf e a filosofia leibniziana a um mero ‘slogan-pastiche’ — «le meilleur des mondes possibles» —, onde não há lugar
para a «harmonie préétablie», ou seja, para o equilíbrio do bem e do
mal tendente a uma harmonia geral prevista por Deus. Este conceito,
deformado por um Pangloss que compreende literalmente a sucessão
de causas a efeitos, torna-se, à partida, irrisório e absurdo: «(…) les
malheurs particuliers font le bien général; de sorte que plus y a de
malheurs particuliers, et plus tout est bien. (…)» 20.
Para além da subversão do optimismo veiculada pelo desfasamento trágico-cómico entre o discurso e a realidade, pelo recurso a

17
18
19
20

Cf. Contes en vers et en prose. Candide, pp. 231 e 238.
Idem, p. 232.
Vide GAILLARD, Pol, Candide. Paris, Hatier, 1972.
Cf. Candide, op. cit., p. 239.
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conceitos filosóficos fora de contexto e pela logomaquia do oráculo
do castelo, Candide é igualmente uma sátira da guerra, entendida
como um jogo de massacre e organizada como uma representação
teatral. A ironia 21, transformando as operações militares inerentes
à «boucherie héroïque» em espectáculo real, denuncia a loucura humana e a fragilidade da condição do homem: é a abertura bélica que
se faz solenemente ao som das trombetas, dos pífaros e dos oboés; é o
desenrolar da peleja que se caracteriza pela disposição regular, quase
simétrica, dos soldados-actores no palco e pela colocação harmoniosa
das respectivas armas de fogo; é, por fim, a relativização dos pontos de
vista que põe em confronto o carácter salutar da guerra evidente nos
Te Deum, o realismo exacerbado da carnificina e a indiferença cobarde
do herói que, acobardado, toma a decisão de ir raciocinar sobre causas

21 Sobre a ironia e o humor, ver GARDÈS-TAMINE, Joëlle / HUBERT, Marie-Claude,
Dictionnaire de critique littéraire. Paris, Armand Colin, 1993. Ver, igualmente, BERGSON,
Henri, Le rire — essai sur la signification du comique. Paris, P.U.F., 1969, p. 97: «(…) La
plus générale de ces oppositions serait peut-être celle du réel à l’idéal, de ce qui est à ce
qui devrait être. Ici encore la transposition pourra se faire dans les deux directions
inverses. Tantôt on énoncera ce qui devrait être en feignant de croire que c’est précisément ce qui est: en cela consiste l’ironie. Tantôt, au contraire, on décrira minutieusement
et méticuleusement ce qui est, en affectant de croire que c’est bien là ce que les choses
devraient être: ainsi procède souvent l’humour. (…)». Ver, também, EVRARD, F., L’humour. Paris, Hachette, 1996, p. 29: «(…) Le discours humoristique expose souvent un
conflit de sens qui ne renvoie pas à des normes, à une vision du monde, à un système de
valeurs clairement définies. (…)». A respeito do Homo ludens ver, ainda, artigo de Hadyn
MASON intitulado «Voltaire et le ludique» e inserido na Revue d’Histoire Littéraire de la
France. Paris, Armand Colin, juillet/août 1984, n.º 4, p. 546: «(…) Le ludique pour
Voltaire est chose sérieuse; le divertissement exige des poursuites plus rigoureuses que
les jeux de cartes et les loteries. À vrai dire, il existe chez lui une seule passion d’ordre
ludique: le théâtre. (…)». Consultar também, sobre este assunto, artigo de MOORE, Will
G. intitulado «The french notion of the comic» e publicado in Humor. Yale french
studies, 23, p. 47 a 53. Por fim, e no que concerne ao cómico, ver DEFAYS, Jean-Marc,
Le Comique. Paris, Seuil, Memo, 1996, pp. 8-9: «(…) Comique sera (…) le terme générique désignant tous les phénomènes verbaux et non verbaux qui ont la propriété de
provoquer le rire (…)».
22 Cf. Candide, p. 235 e seguintes. A respeito de Candide, ver artigo de Italo
Calvino intitulado «Candide ou la vélocité» e inserido na obra La machine littéraire.
Essais. Paris, Seuil, col. «Pierres vives», 1984, p. 141: «(…) Dans Candide aujourd’hui, ce
n’est pas le conte philosophique qui charme le plus, ni la satire, ni l’élaboration d’une
morale et d’une vision du monde: c’est le rythme. Avec vélocité, légèreté, une suite d’accidents, de supplices, de massacres court sur la page, rebondit de chapitre en chapitre,
se ramifie et se multiplie sans provoquer sur l’émotivité du lecteur d’autre effet que celui
d’une vitalité hilariante et primordiale. (…)».
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e efeitos para uma localidade vizinha, longe da refrega 22.
E que dizer da sátira à religião, patente na falta de caridade cristã
de que é vítima Candide na Holanda, país onde «tout le monde était
riche (…) et chrétien»? 23 A mesma crítica à religião, numa tríplice
vertente jansenista, jesuíta e católica, atravessa L’Ingénu, conto redigido em 1767 e, do ponto de vista voltairiano, superior a Candide,
porque mais verosímil. Apresentando, numa etapa inicial, o movimento de Port-Royal pela via de Gordon e especulando sobre o
absurdo rigorismo moral inerente à predestinação e à graça, o autor
faz evoluir a sua personagem num sentido que parece, porventura,
corresponder a algumas das suas reticências ou reservas pessoais.
Talvez por este motivo é que, no desenlace, o jansenista Gordon, ligado
por uma sólida amizade ao ‘Ingénuo’, esquece «pour jamais la grâce
efficace et le concours concomitant» 24. Numa segunda fase, são verberados os jesuítas que, para satisfazerem o seu apetite de poder, não
hesitam em espiar, delatar e infiltrar-se na sociedade, falhando na sua
missão espiritual. Pondo em cena o Père La Chaise e o Père Tout-à-tous,
‘tipos’ caricaturais, Voltaire ataca violentamente, no panfleto antijesuíta do capítulo XVI, a casuística praticada pela Companhia de
Jesus. Num terceiro andamento, e através da puerilidade do herói que
aplica à letra os preceitos do Evangelho, são ridicularizadas quer as
interpretações dadas pela Igreja a certos textos sagrados, quer determinadas práticas religiosas, à partida e aparentemente absurdas. É óbvio
que esta crítica à religião, inspirando-lhe o Traité sur la Tolérance
(1763) e o Dictionnaire Philosophique (1764), se enquadra numa
polémica de cariz mais vasto contra todas as manifestações de intolerância e fanatismo: «(…) Telle est la faiblesse du genre humain, et telle
est sa perversité, qu’il vaut mieux sans doute pour lui d’être subjugué
par toutes les superstitions possibles, pourvu qu’elles ne soient pas
meurtrières, que de vivre sans religion. (…)». De facto, nessa história
filosófica ou viagem interplanetária que é Micromégas, assistimos à
crítica do género humano, através das múltiplas peregrinações, entre

23

Idem, p. 236.
Cf. Contes en vers et en prose. Paris, Classiques Garnier, Bordas, 1993, tomo II,
L’Ingénu, p. 132. Vide, a respeito de L’Ingénu, MERVAUD, Christiane, Voltaire en toutes
lettres. Paris, Bordas, 1991, p. 80: «(…) L’intérêt de L’Ingénu réside dans sa richesse
thématique qui ne se plie à aucune thèse. Le bon sauvage voltairien (…) est enfermé à la
Bastille, où il cesse d’être sauvage. (…) Nature/Culture: pour Voltaire la nature doit être
civilisée, la culture ne doit pas être dénaturée. (…)».
25 Cf. Contes en vers et en prose, tomo I, Micromégas, p. 70.
24
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as galáxias, do Saturniano e do Sírio 25. Sendo os representantes da
humanidade escolhidos entre os mais eminentes, a sua fraqueza
afigura-se, contudo, cristalina, tanto a nível físico, dado que mais não
são do que mitos, como a nível moral, visto que abusam das suas faculdades intelectuais em vez de se limitarem aos domínios do saber
consolidados pelas certezas.
A par da sátira irrompe a paródia do romanesco, patente na
panóplia de peripécias fabulosas, mirabolantes e inverosímeis que o
romance do século XVIII oferece. Com efeito, miséria, privação,
prisão, viagens, desaparecimentos bruscos, ressurreições milagrosas,
tempestades e naufrágios constituem alguns dos ‘ingredientes’-obstáculos que dificultam a conturbada busca do objecto ideal e facultam o
avanço, feito de adiamentos, da narrativa. Basta atentar no roteiro de
Zadig, foragido da Babilónia, que, guiado por Órion e rumo a Canopo,
persegue incansavelmente um destino atribulado, símbolo de oscilação entre optimismo e pessimismo. Ou, então, no itinerário trágicoburlesco de Scarmentado, que percorre, por amor à verdade, a Itália,
a França, a Inglaterra, a Holanda, a Espanha e a Turquia, sendo, por
fim, confrontado com um painel de massacre ou chacina, diante do
qual avultam os seus sentimentos de horror e insegurança face ao
mundo 26. Ou, ainda, nas jornadas da bela Formosante que, transportando o leitor para um universo literário geograficamente verosímil,
porque situado entre a China e a Inglaterra, não deixa de o pôr
defronte de alguns factos surpreendentes: além de a heroína acabar
por sucumbir, apanhada de surpresa, ao rei negro da Etiópia — ela que
passou a vida a preservar a sua virtude e a pensar em Amazan… —, o
final do conto, prolongando-se gratuitamente numa longa invocação
às Musas, transforma a narrativa numa espécie de paródia épica 27.
Por seu turno, e detendo-nos no Ingénu, é-nos dado verificar que
Voltaire tanto parodia o maravilhoso cristão — «Quand il fut à bord, il
donna la bénédiction à la montagne (…)» 28 —, como a pesada erudição
que subjaz às alusões mitológicas — «(…) Il devient aussi furieux que
le fut son patron Hercule, lorsque Euryte, roi d’Oechalie (…) lui refusa
la belle Iole sa fille. (…)» 29. Porém, a paródia recorrente nos contos

26 Cf. Contes en vers et en prose, tomo I, Histoire des Voyages de Scarmentado,
pp. 210 e 211.
27 Cf. Contes en vers et en prose, tomo II, La Princesse de Babylone, pp. 206 e 207.
28 Cf. L’Ingénu, pp. 69 e 89.
29 Idem, pp. 69 e 87.
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voltairianos visa nomeadamente o romance de aventura(s), o romance
picaresco 30, cujos títulos não raro são reproduzidos por contrafacção.
Nesta ordem de ideias, quedemo-nos nos títulos dos capítulos I e VI do
conto em questão: «Comment le prieur de Notre-dame de la Montagne
et Mademoiselle sa soeur rencontrèrent un Huron»/«L’Ingénu court
chez sa maîtresse et devient furieux». De seguida, cotejemo-los com os
títulos do capítulo 6 do Livro Primeiro e do capítulo 3 do Livro
Segundo do romance de Lesage intitulado Gil Blas de Santillane e
publicado de 1715 a 1735: «De la tentative que fit Gil Blas pour se
sauver et quel en fut le succès»/«Gil Blas s’engage au service du
Docteur Sangrado et devient un célèbre médecin». Ante a evidência,
parece-nos supérfluo tecer qualquer tipo de comentário… Aliás, o
próprio Candide pode ser caracterizado quer em termos de pícaro,
quer como protagonista de um romance de aprendizagem. Por um
lado, deparamos com a narrativa da formação/educação de um jovem
que, após abandonar o Eldorado, primeiro Éden de paz, conhece a
infelicidade sob todos os pontos de vista, convive fraternalmente com
a desgraça, renuncia ao optimismo em proveito do pessimismo, casa
com a feia, que já foi bela, Cunégonde e cultiva o jardim, segundo
havre estável ou microuniverso sereno onde a identidade não é mera
utopia. Por outra banda, torna-se sintomático constatar que a ‘cândida’
personagem, encarnação de uma retórica inocente, privilegia a sua
subsistência, traduzida na trivialidade do comer e do dormir, em
detrimento da concretização de um sonho que, talvez por ser sonho,
pode muito bem ser prorrogado. No encalço dos romances picarescos,
o impenitente e incorrigível Voltaire, armado de um riso ‘assassino’ e
de uma alegria ‘infernal’, não resiste em destruir a ilusão romanesca.
E também não se inibe de demolir, num desvairo de gargalhadas, o
pobre Jean-Jacques Rousseau, sempre «seul sur la terre», alimentando
de contínuo «rêveries» nas suas diversas «Promenades» e ensimesmando-se, de modo patético, nas cabalas armadilhadas com que o
Destino e/ou o «complot» universal o presentearam. Relembremos, a
este propósito, a canção de Gavroche nos Misérables, que patenteia,
na perfeição, as diferenças caracteriológicas entre os dois autores:
«Joie est mon caractère,

30 Atentar nalguns títulos de capítulos de A vida de Lazarilho de Tormes e das suas
fortunas e adversidades (tradução de Arsénio Mota). Barcelos, Livraria Civilização
Editora, Novembro de 1977, pp. 19 e 79: «Lázaro conta a sua vida e de quem é filho» /
«Como Lázaro se ajustou com um frade das Mercês e do que com ele lhe aconteceu».
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C’est la faute à Voltaire.
Misère est mon trousseau,
C’est la faute à Rousseau.»

31

Se nos detivermos atentamente nas longas divagações sobre
educação contidas in Jeannot et Colin 32, facilmente inferimos que
elas constituem alusões paródicas ao Émile rousseauista, publicado
em 1762. No respeitante ao mito do selvagem presente no conto
L’Ingénu, ele afigura-se, de certo modo, e ressalvando a moda epocal,
uma paródia de um certo discurso de Rousseau: se, não adepto do
ineísmo/inatismo, Voltaire apregoa, por um lado, que a educação do
indivíduo é colmatada pela sociedade, por outro, ao falar de selvagem
e não de bom selvagem, demonstra claramente que não confia no
primitivismo, opondo-se ao Discours sur l’origine de l’inégalité. E, a
respeito desta obra, não será demais recordar extracto de uma carta
endereçada a Rousseau, na qual Voltaire confessa que a sua leitura lhe
havia dado uma certa vontade de caminhar a quatro patas… Afinal,
esta vida selvagem que se integra numa perspectiva histórica orientada
para o progresso está bem explícita no artigo «Homme» do Dictionnaire Philosophique: «(…) L’homme abandonné à la pure nature n’aurait pour tout langage que quelques sons mal articulés. (…)».
Intimamente ligado à paródia vem o cómico, que tanto pode ser
gerado pelo paralelismo flagrante como pelo contraste brusco a nível
contextual ou do ponto de vista da situação. Exemplo flagrante do
primeiro é, sem dúvida alguma, essa obra-prima denominada Les deux

31 A propósito de Rousseau, ver o que este filósofo escreve, nas Confessions (Paris,
Bordas, 1976, «Livre VIII», p. 172), sobre Voltaire: «(…) La lettre que Voltaire m’écrivit
sur mon dernier ouvrage me donna lieu d’insinuer mes craintes dans ma réponse; l’effet
qu’elle produisit les confirma. (…) Mais qu’eussé-je fait seul, timide et parlant très mal,
contre un homme arrogant, opulent, étayé du crédit des grands, d’une brillante faconde,
et déjà l’idole des femmes et des jeunes gens? (…)». A respeito de Voltaire e de Rousseau,
ver GOUHIER, Henri, Rousseau et Voltaire. Portraits dans deux miroirs. Paris, Librairie
Philosophique J. Vrin, 1983, pp. 257 e 258: «(…) Ainsi, tous les ouvrages postérieurs de
Rousseau ont eu pour effet de confirmer l’impression qu’avait laissée dans l’esprit de
Voltaire une lecture superficielle du Discours sur les Sciences et les Arts. (…) il n’y voit
guère que l’incessant retour de quelques idées simplistes, pour ne pas dire de ressentiments, voire de bouffées délirantes, auxquelles le langage donne l’apparence de conceptions philosophiques. (…)». Ver, a propósito da intenção paródica patente in Lettres
sur la Nouvelle Héloïse, artigo de ROBRIEUX, Jean-Jacques, intitulado «Les intertextes
comiques chez Voltaire: Typologie et aspects rhétoriques» e integrado na antologia
Studies on Voltaire and the eighteenth century. Oxford, Voltaire Foundation, 1995, p. 332.
32 Cf. Contes en vers et en prose, tomo II, Jeannot et Colin, p. 30.
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consolés e cuja diegese se constrói linearmente: o filósofo Citófilo
tenta consolar uma mulher desolada, invocando a infelicidade extrema
de certas figuras reais como a Rainha da Inglaterra, Maria Stuart e a
bela Joana de Nápoles. «(…) Ah! — dit la dame, si j’avais vécu de leur
temps, ou de celui de tant de belles princesses, et si pour les consoler
vous leur aviez conté mes malheurs, pensez-vous qu’elles vous eussent
écouté?» No dia seguinte, o filósofo perde o filho único e logo a dama
em questão, lesta e inconsoladamente, elabora uma lista de todos os
reis que tinham visto morrer os filhos. — «(…) Trois mois après ils
se revirent, et furent étonnés de se retrouver d’une humeur très gaie.
Ils firent ériger une belle statue au Temps, avec cette inscription:
À celui qui console» 33. De uma brevidade extrema que exprime o
fluir inexorável do tempo, este conto miniatural troça em simultâneo
de um tipo de consolação profundamente marcado pelo estoicismo, de
uma argumentação retórica que parece delir-se ante a indiferença da
interlocutora e de uma conclusão inopinada que traduz, mediante o
monumento alegórico, o reconhecimento/submissão das personagens
ao Tempo. Quanto ao segundo caso — contraste/antítese bruscos —,
ele perpassa nesse conto (de título algo enigmático) que se denomina
Les oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman.
Combinando vários temas complementares, muito embora o fio
condutor se resuma no destino de um pastor inglês, o seu entrecho é
atravessado pela tripla reflexão de três pensadores/filósofos: o doutor
Goudman, o doutor Grou e o anatomista Sidrac. Se o primeiro momento de reflexão se concentra na fatalidade que irremissivelmente
governa as coisas deste mundo e o segundo na existência e natureza da
alma… o terceiro, aparentado com o discurso médico bufão, redunda
num longo desenvolvimento dos efeitos imprevistos da obstipação 34.
Transitando, agora, para Candide, não é difícil detectar o efeito
cómico que advém da fantasia verbal inerente à onomástica, justificando, só por si, a caracterização das personagens. Candide, por
exemplo, é um jovem inocente que, em contacto gradual com a vida,
vai perdendo — hélas! — a sua candura original, a ponto de se tornar a
personagem mais lúcida da história. Na esteira do Panurge rabelaisiano, Pangloss reenvia não a toda a acção (que, neste caso, não é
acção nenhuma), mas a todas as línguas. E se, no choque das dentais,

33

Cf. Contes en vers et en prose, tomo I, Les deux consolés, pp. 217-218.
Cf. Contes en vers et en prose, tomo II, Les oreilles du Comte de Chesterfield et le
chapelain Goudman, p. 437.
34
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ficamos capacitados de entrever a origem alemã do barão Thunder-ten-tronckh, obrigados somos, a fim de melhor compreender a silhueta
da eleita de Candide, a retroceder na História até 1012, data em que
Sainte Cunégonde, princesa alemã, foi canonizada por ter comprovado, pelo fogo, a sua castidade. Afinal, sátira, paródia, caricatura e
cómico proliferam na voltairiano conto filosófico que, aliando fantasia
e polémica, evidencia quer a atitude irónica do autor/narrador quer o
‘combate’ ideológico em geral traduzido pelo título duplo: Candide ou
l’Optimisme, Zadig ou la Destinée, Micromégas, histoire philosophique. Tendo em conta que o narrador omnisciente é livre de conduzir a seu belo prazer a narrativa e de testar, a seu belo grado, esse «ser
de papel» que é a personagem, lícita se torna a distância irónica
narrador/personagem, sobretudo quando esta se configura com um ser
desfasado da realidade, oriunda de um outro planeta, de um país
longínquo ou de um reino incógnito. Tal facto explica a génese da
ironia, emblema do estilo voltairiano que, constituindo a principal
estratégia retórica da paródia, se afirma, ao contrário da última, pela
sua natureza intratextual. Daí, o recurso frequente à antífrase, à perífrase, ao eufemismo, à hipérbole e ao epíteto homérico. Nesta ordem
de ideias, as prisões deixam de ser cárceres para se transmutarem em
«appartements d’une extrême fraîcheur dans lesquels on n’est jamais
incommodé du soleil» 35. Do mesmo modo, e depois do tremor de terra
que destruiu três quartos da cidade de Lisboa, decide-se fazer um belo
auto-da-fé, queimando alguns seres humanos em lume brando para
impedir a terra de tremer. Por seu turno, a Bastilha, continuando a
exercer as funções da tradição, transforma-se num castelo mandado
construir pelo rei Carlos I, filho de João II, e sito à porta das Tournelles. Ainda nesta ordem de ideias, Aureng-Zeb continua a ser considerado o homem mais piedoso de todo o Indostão, embora tenha,
facto de somenos importância, decapitado um dos irmãos e envenenado o pai. Por fim, o abade de Kerkabon tem a reputação de ser um
santo eclesiástico, profundamente estimado pelos seus vizinhos, após
ter sido, in illo tempore, pelas vizinhas amado.
Assim é que, através do esquematismo e da brevidade, do humor
e da filosofia, da ficção oriental e da sátira religiosa, Voltaire destrói as

35

Cf. Candide, p. 243.
Vide, a este respeito, MENANT, Sylvain, L’esthétique de Voltaire, SEDES, col.
«Esthétique», 1995, p. 29: «(…) Or on peut penser qu’à la racine de l’esthétique de
Voltaire se cache une vision tragique de l’homme. On ne s’est peut-être assez arrêté
36
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ilusões do homem sobre o homem 36. Foi esta destruição pela via da
palavra ‘mortal’ que Rex Stout omitiu, preferindo, em contrapartida,
ater-se a certas facetas caracteriológicas por ele tidas como relevantes.
Na realidade, ‘acusar’ o autor de Irène de adulador parece-nos ser
uma afirmação grave. No entanto, teremos de recuar, uma vez mais, no
Tempo, para, situando o homem François-Marie Arouet no contexto
sócio-político-cultural-religioso em que viveu, avaliarmos a veracidade
desta acusação. Dado que seria longo e monótono abordar cada um
destes parâmetros, limitar-nos-emos a evocar razões e acontecimentos
passíveis de explicar a humilde submissão do escritor aos grandes de
então. Filho de família burguesa, o irreverente Voltaire cedo se apercebeu da total impossibilidade de se integrar na nobreza, que intimamente admirava e respeitava. Por tal razão, bateu-se com denodo para
que os filósofos constituissem uma aristocracia intelectual que, ligada
à corte, imporia as suas ideias. Assim, prestou vassalagem a reis e
imperadores, curvou-se diante do influente mundus mulieris parisiense, humilhou-se perante a arrogância e o despotismo de Frederico
II da Prússia, foi nomeado cortesão do rei, historiador de França, recebendo ainda uma considerável quantia como pensão. Contudo,
Voltaire não tinha a consciência tranquila; oferecer um copo de água
ao monarca, trazer-lhe uma toalha ou levar-lhe um livro, parecia-lhe
algo ridículo: «Je cours de Paris à Versailles, je fais des vers en chaise
de poste. Il faut louer le roi hautement, Madame la dauphine finement,
la famille royale tout doucement, contenter la cour, ne pas déplaire
à la ville… Ne plaindrez-vous pas un pauvre diable qui est le bouffon
du roi à cinquante ans?»
Muito tempo antes, já o jovem Arouet chamava ao Duque de
Orléans, então regente do reino, un nouveau Loth, bougre, indo ao
ponto de confessar que «Il m’a exilé parce que j’avais fait voir au public
que sa Messaline de fille était une…». Quando, porém, é autorizado a
regressar a França, decide escrever, em honra do príncipe, um discurso
altamente laudatório: «Prince chéri des dieux, affable avec noblesse et
grand avec bonté», continuando a proceder como se nada, entretanto,
tivesse acontecido. Esforça-se por recuperar a confiança do rei e por
reaver a sua pensão — o que consegue! —, despreza os aplausos da
plateia e interessa-se apenas pela opinião de pessoas competentes /

sur la vocation première, et jamais reniée, de l’écrivain Voltaire, qui est celle d’un auteur
tragique, au sens théâtral du terme. (…)»; ver, igualmente, CHARPENTIER, Michel et
Jeanne, Voltaire. Paris, Éditions Nathan, 1992; ver, por fim, a interessante obra de RAYNAUD,
Jean-Michel, Voltaire soi-disant. Presses Universitaires de Lille, col. «Objet», 1983.
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influentes. A sua ambição de poder leva-o a tentar, com frequência,
entrar na Academia Francesa, pelo que procura os bons ofícios de
príncipes ou cardeais e assume a sua religião. O próprio Montesquieu
apoia-o nesta candidatura. Finalmente, no dia 25 de Abril de 1746,
entra na Academia, que lhe serve de porto de abrigo para atacar
virulentamente os seus rivais e detractores, e para exigir que sejam
retirados da circulação os libelos contra ele publicados.
Quando se encontrava em Berlim, ao serviço de Frederico II,
criticou, na sátira intitulada Diatribe du docteur Akakia, o Presidente
da Academia de Berlim chamado Maupertuis, amigo pessoal do
Imperador. Este último humilhou publicamente Voltaire, obrigando-o
a queimar na praça pública a referida sátira; não contente com esta
coacção, e sob grandes ameaças, impôs ao filósofo que enviasse a
Maupertuis as cinzas dos exemplares da referida sátira.
Seria fastidioso enumerar todos os episódios que indiciaram o
carácter adulador de Voltaire. Todavia, não olvidemos que ele era um
homem imprevisível, seguindo quase instintivamente os seus impulsos
e caprichos. Estava convencido de que, sendo poderoso e tendo como
amigos os grandes do reino, poderia muito mais facilmente comunicar
e difundir as suas ideias. Por esta razão, recorreu a vários estratagemas como, por exemplo, a adulação e a hipocrisia. Ele próprio se
auto-confessa: «C’est un métier bien triste de faire les hypocrites.»
Um adulador é um louvador e, quase sempre, um oportunista.
E Voltaire, pelos motivos expostos, não deixou de o ser: no mau
sentido, ao aproveitar-se das influências que tinha e das circunstâncias
que lhe eram favoráveis; no bom sentido, porque, extremamente
atento à evolução social, industrial e comercial, soube tirar partido da
sua inteligência e sagacidade, construindo uma fortuna imensa, geradora de pequenas indústrias e postos de trabalho.
Sentindo-se acossado pelos jansenistas, não hesitou em colocar-se
sob a protecção dos jesuítas, que considerava os mais terríveis adversários dos filósofos, enviando uma carta elogiosa ao Director do Colégio Louis-Le-Grand.
No seu castelo de Ferney, mandou construir uma Igreja onde,
para escândalo geral, um idoso jesuíta celebrava a missa. O dramaturgo, a fim de acalmar a fúria dos jansenistas e do Parlamento,
mandou publicar atestados de bom comportamento moral e religioso:
«La philosophie vaut bien une messe de communion».
O seu pequeno reino de Ferney tornou-se local de verdadeira
peregrinação de reis, príncipes e filósofos. Ia-se a Ferney como se ia
a Roma. Era tal o prestígio de Voltaire que este não hesitou em pedir
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ao Papa alguns privilégios e algumas relíquias de santos.
Para difundir o ideal filosófico e angariar dinheiro, apercebeu-se
de que, para fugir à censura, teria de mandar publicar, ao mesmo
tempo e nas principais cidades estrangeiras, os seus livros, em formato
de bolso, não só para mais facilmente serem lidos como também para
passarem desapercebidos nas fronteiras.
Sabendo à partida que o progesso intelectual estava ligado ao
desenvolvimento industrial, comercial e ao bem-estar das populações,
mandou construir manufacturas de relógios e tecidos, e passou a estabelecer relações comerciais com cidades como Genebra. Na mesma
sequência, plantou milhares de árvores, fez experiências com novas
sementes, utilizou métodos de irrigação inovadores e promoveu campanhas de vacinação e higiene. Uma das suas grandes paixões, para
além da literatura, filosofia e religião, era o dinheiro. O rico nasceu
para gastar muito e o pobre para muito poupar, pensava o filósofo. Era
preciso, e ele sabia-o bem, ser rico para ser livre e ser rico para viajar
através da Europa. Participou em grandes negócios, nem sempre
muito claros, comprou e vendeu pérolas, dedicou-se ao comércio de
armas, espreitando sempre a melhor ocasião para comprar o que hoje
podemos designar por acções da Bolsa. Viveu luxuosamente nos seus
castelos, quais domínios reais, conseguindo, através de Mme de Pompadour, obter algumas isenções fiscais.
A segunda acusação que Rex Stout lhe dirige, um Voltaire-oportunista, é, sem dúvida alguma, verdadeira. Resta saber se a palavra
oportunista, neste caso, deverá ser entendida como pejorativa. Mr. de
Voltaire, ser colectivo e plural, não prefigurará o homem de negócios,
o empresário, o político ambicioso dos nossos dias, o intelectual
inquieto e lutador que se antecipa aos acontecimentos, que se adianta
à própria História?
Finalmente, não deixemos de tecer algumas considerações sobre
a terceira e última acusação: terá sido o escritor um falsário? No dicionário (sem ser aquele que Nero Wolfe rasga furiosamente), tropeçamos
na seguinte definição: o que jura falso, falsificador, o que falsifica documentos ou assinaturas, o que faz moeda falsa. Pelas leituras
feitas e testemunhos recolhidos, não nos parece que Voltaire tivesse
alguma vez jurado falso. É certo que, recorrentemente, fez o que não
quis, escreveu o que não sentiu, afirmou o que não foi verdade.
Também não consta que o escritor mandasse cunhar moeda, embora
não fosse ‘inimigo’ do dinheiro. Recorreu, verdade seja dita, aos
mais subtis estratagemas, alguns pouco claros, para construir uma
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imensa fortuna, mas não foi falsário nesse sentido. Quanto a falsificar
documentos e assinaturas… eis alguns breves episódios que podem
corroborar a sua não seriedade neste domínio específico.
Em primeiro lugar, Voltaire resolve mudar o seu próprio nome:
assim é que François-Marie Arouet passa a ser, por anagrama, Voltaire.
De seguida, tendo enviado ao Papa Bento XIV a tragédia Mahomet,
este oferece-lhe, a título de agradecimento, duas medalhas. Não satisfeito, Voltaire oferta um poema ao referido pontífice, que lhe responde
pela mão do Secretário Papal. A carta não estava assinada, como era
hábito. Mas Voltaire não se coíbe de falsificar a resposta do Papa,
tomando a iniciativa de juntar palavras de elogio da sua própria lavra
à mencionada tragédia. Mais tarde, aquando da estada na corte de
Frederico II da Prússia, mandou publicar o livro Anti-Machiavel, que
Frederico tinha escrito no tempo em que era um príncipe imbuído dos
ideais da liberdade e da tolerância. No entanto, Voltaire publicou-o
com uma fictícia autorização da corte, o que não deixou de exasperar
o imperador.
E para terminar…um belo dia, Voltaire teve conhecimento de que
o duque de Lorraine organizava um leilão de acções. O filósofo viajou,
alquebrado, durante dois dias e duas noites para poder estar presente
no leilão em causa. Quando, por fim, chegou ao local, foi informado de
que a venda desses títulos se destinava apenas aos residentes. Num
rasgo de diplomacia, Voltaire travou amizade com um habitante residente que se chamava Harouet e, servindo-se desta homonímia, lá
conseguiu adquirir uma bela quantidade de acções.
E que dizer da falsificação por ele operada das missivas que endereçou a sua sobrinha Mme Denis? Nada mais fácil do que enganar os
potenciais biógrafos…sobretudo quando, cônscio do valor pessoal,
estes biógrafos se entrevêem no horizonte da posteridade!
Esqueçamos, todavia, as tropelias deste grande pensador, para o
qual a vida era um jogo contínuo… Esqueçamos, igualmente, o que
Rex Stout poderia ter dito sobre Voltaire e não disse… Poderia, por
exemplo, ter mencionado a sua veia satírica, a sua gargalhada rangente
e a sua verve truculenta. Todavia, Rex Stout é um escritor policial, cuja
imaginação galopante lhe dita, desde o início do enigma até à descoberta do assassino (que, a propósito, foi o Dr. Avery), cerca de duzentas
folhas. Afinal, Rex Stout não é um crítico literário, sendo este, para
Voltaire, todo aquele que, incapaz de criar, se entretém a denegrir o
trabalho dos outros! Críticos literários que tentámos ser, apontando a
Rex Stout a incompletude do seu texto e a frieza das suas observa-
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ções… parodiando os títulos de Voltaire que, por sua vez, são uma
paródia dos títulos dos romances de aventura(s), lamentamos profundamente o que Rex Stout poderia ter dito sobre Voltaire e não
disse. Mais lamentamos o que poderíamos ter dito sobre Rex Stout e
Voltaire e não dissemos.
Invocando, contudo, o espírito leibniziano-voltairiano-panglossiano, o caso afigura-se-nos pouco relevante: é ou não verdade que
tout va bien, très bien même, dans le meilleur des mondes possibles?

Literatura, Política e Apocalipse
MARIA DA CONCEIÇÃO CARRILHO
(Universidade do Minho)

1. O mundo da literatura e da política parecem manter, numa
primeira abordagem, uma relação de exclusão: a política pertence ao
mundo público, a literatura ao mundo privado: com efeito, o caminho
daquele que decidiu ser político move-se numa esfera bem distinta
daquele que decidiu ser escritor. O primeiro dedica-se à polis, à
sociedade, à colectividade e tem como preocupação principal — nas
sociedades democráticas de hoje — agradar para poder ser reeleito; o
segundo dedica-se ao estudo do indivíduo, das suas particularidades,
sentimentos e paixões e, aparentemente, — embora saibamos que não
é sempre bem assim — não escreve para agradar ao público: sabemos
mesmo que houve e há escritores que parecem escrever contra o leitor.
Esta dicotomia aparece, aliás, claramente, nos comentários à
leitura de um livro — mas podia ser a um quadro ou a qualquer outra
forma artística: um aluno dizia-me há pouco tempo que depois de
ler o Amante de Marguerite Duras retomou o gosto pela pintura. Este
tipo de reacção é comum. Muito menos comum já é, por exemplo,
ouvirmos um comentário do tipo: «depois de ler Saramago, tive vontade de fazer a revolução». Esta última frase levar-nos-ia a sorrir,
mesmo se o livro em questão não fosse de Saramago, mas de André
Malraux.
A díade público/privado tem normalmente subjacente uma outra,
apesar de não haver, de modo nenhum, uma correspondência entre
elas: acção/reflexão. A literatura cingir-se-ia ao mundo da reflexão, por
oposição ao mundo político virado para a acção. Mas esta visão
compartimentada do mundo é , como todos os binarismos, muito limitada. Da mesma forma que uma obra política realizada com o objecDIACRÍTICA, n.º 15 (2000), 363-375
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tivo de um efeito prático imediato pode ser totalmente ineficaz e não
ter qualquer impacto social, uma obra gerada na estrita intimidade
e destinada a não sair dela — pensemos em Kafka — pode ter um
enorme impacto público. Quantos livros não houve que contribuiram
mais para mudar o mundo do que algumas obras políticas realizadas
com um intuito revolucionário? Os casos são tantos que dispensam
comentários. As formas de acção são múltiplas: haverá alguma diferença entre escrever um romance e fazer uma auto-estrada? O exemplo
não é, aliás, escolhido ao acaso: ambos proporcionam viagens mesmo
se as proporcionadas pelo romance são mais frequentemente interiores. Há quem defenda que estas são as grandes viagens.
A díade público/privado vive, pois, de uma profunda inter-relação
que, curiosamente, tem vindo a aumentar significativamente nos
últimos anos: a democracia em que vivemos caracteriza-se, com
efeito, por uma atenção cada vez maior ao indivíduo, naquilo que
o distingue de outro indivíduo, isto é, na sua irredutível diferença.
O estatuto de cidadão, entidade anónima, foi assim lentamente desaparecendo, tendo sido substituído por um cidadão mais individualizado: professor, aluno, consumidor, pai de aluno, doente, militante
de um movimento homossexual ou feminista, etc. Esta passagem de
uma democracia política a uma democracia social, segundo Norberto
Bobbio, caracteriza-se em suma, por uma progressiva passagem do
mundo privado a público.
Talvez seja esta a razão, aliás, porque este século assistiu a uma
enorme proliferação do género autobiográfico: a autobiografia assenta
desde há um século num ponto importante: não só pensar o eu como
um outro mas pensar o «eu» como um «nós», isto é, como várias
pessoas muito diferentes. Esta forma de conceber a autobiografia
demarca-se claramente da forma como foi concebida por Rousseau
que, partindo do princípio que o indivíduo era uma entidade una e
indivisível, via na «démarche» autobiográfica a procura de um centro,
de uma essência, condição necessária à constituição do eu como uma
autoridade. Mas desde há muito tempo que a literatura em geral, e em
particular a literatura autobiográfica, não se preocupa com qualquer
espécie de centro, aparecendo assim como o exemplo mais interessante daquilo que é também o que melhor define a democracia actual:
um processo de enfraquecimento da autoridade. É esta precisamente
uma das facetas das democracias actuais, aquilo que Bobbio designa
de «direcção ascendente», que se move de baixo para cima, direcção
em que o cidadão se dissolve como unidade una e indivisível para se
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espartilhar em múltiplas unidades, todas elas diferentes, igualmente
importantes e frequentemente incompatíveis.
2. A relação de exclusão literatura e política explica-se ainda por
uma outra razão: o universo político não se mede apenas pela sua
preocupação — sincera ou fictícia — com a sociedade e o bem-estar
dos homens em sociedade. O universo político tem sido avaliado —
desde que existe na Europa o sistema do sufrágio universal — pela
compartimentação partidária que, com matizes variados, situa os
homens e partidos políticos à direita ou à esquerda. Mas se podemos
dizer de alguém ou de um partido que é bom ou mau porque é de
esquerda ou de direita ou vice-versa, é muito estranho dizermos o
mesmo de um livro ou de uma música ou de um quadro. Mesmo se
a arte naturalista, pela sua preocupação social pode ser aproximada de
certas preocupações sociais que têm caracterizado a esquerda, é muito
improvável dizermos que gostamos da fase naturalista de Van Gogh
porque parece revelar-se nela um homem de esquerda.
Com efeito, a polarização do mundo político entre a esquerda e a
direita e o mundo de valores a elas subjacente parece de todo ineficaz
e mesmo incorrecta quando aplicada ao mundo artístico. O fenómeno
artístico não se distinguirá precisamente dos outros fenómenos —
sociais, políticos — pelo facto de transcender qualquer moral? Na apreciação de um romance, a questão da moral é, com efeito, determinante: Milan Kundera define o romance como «a suspensão de
qualquer julgamento moral». Já Marcel Proust dizia que um livro com
uma mensagem era como um objecto que se comprasse e do qual nos
esquecêssemos de retirar o preço. Nesta ordem de ideias, um bom
romance distinguir-se-á do mau romance pela maior ou menor visibilidade do seu código de valores. Com efeito, sabemos que quanto mais
poderosa é uma obra artística mais misterioso é o seu sentido e mais
inacessível o código moral por que se rege. Se as leituras críticas
sobre Kafka, Proust e tantos outros são inúmeras e contraditórias, é
precisamente porque este universo moral não é de modo nenhum
visível nem claro. Saber, então, se o livro é de esquerda ou de direita,
ateu ou crente, revolucionário ou reaccionário parece uma tarefa
completamente desadequada.
Se a definição que Kundera propõe do romance é interessante,
sabemos, no entanto, que não foi esta a opinião da classe política ao
longo dos tempos: a história da literatura está desde há séculos até
hoje marcada por tribunais inquisitoriais, perseguições e processos.
E durante séculos não foram muitos os políticos que hesitaram,
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quando o momento exigia deitar o livro na fogueira, perante o argumento de Kundera:» sabemos todos que a literatura está acima de
qualquer moral».
Parece haver, pois, aqui, qualquer coisa que não funciona. Será
que a definição de Kundera poderá manter-se como a mais adequada?
Será que o fenómeno artístico é mesmo aquele que, ainda nas palavras
de Kundera sobre o romance, «nos ensina a olhar de frente a ausência
de um juíz supremo»? Será que a literatura é mesmo como dizia
Baudelaire, um anti-sistema: «Tout poète est incapable d’exprimer
une idée quelconque»?
Quando Kundera refere a «suspensão moral» como aquilo que
melhor define o fenómeno literário, ele está a sonhar com um mundo
utópico: um mundo recheado de bons leitores que no livro não procuram uma moral ou uma mensagem. Kundera está a sonhar com o
leitor ideal, aquele que se recusa a conclusões dogmáticas. Como dizia
Flaubert, «la bêtise c’est vouloir conclure». De facto, não há só bons
e maus livros, há, também, bons e maus leitores. Significará isto que
as fatwas decretadas contra um Rushdie, por exemplo, são sempre o
resultado de um mau leitor e que, por extensão um mau político é
sempre um mau leitor? A resposta não parece ser fácil. O que sabemos
é que a história da literatura tem sido em várias épocas considerada
uma verdadeira ameaça e perigo da estabilidade social e, por isto,
acompanhada por uma censura mais ou menos visível. «O medo é
um tirano absoluto», diz Rusdhie em entrevistas onde fala da sua
vida de recluso desde há dez anos. Talvez isto explique precisamente
a fragilidade dos totalitarismos e a proliferação de maus leitores que
eles têm gerado.
Curiosamente, nem Flaubert quando escreveu a Madame Bovary,
nem Rushdie quando escreveu osVersículos Satânicos escreveram com
o propósito de fazer seja que revolução fosse, tendo sido, como todos
sabemos, ultrapassados pelos acontecimentos. É este o destino de toda
e qualquer acção verdadeira, seja ela de carácter mais marcadamente
intelectual ou não: a incapacidade de determinarmos as suas consequências, o seu poder de intervenção social, em suma. E mais uma vez
percebemos a impossibilidade de separar a literatura do resto, da vida,
da realidade, da política.
Se o bom leitor se poderá distinguir do mau leitor pela ausência
de códigos morais rígidos, sabemos, também, que o leitor ideal não
vive desprovido de uma ética. O que acontece é que esta não é cega
nem determinante na avaliação que faz de determinada obra. Muita da
nossa empatia com determinada obra deve-se frequentemente, a uma
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empatia com uma certa visão do mundo que não é senão um condensado de determinados valores com os quais nos identificamos. Voltemos agora ao ponto de partida: será que nesta avaliação moral a
questão ideológico-política «esquerda-direita» pode ter alguma pertinência na avaliação de uma obra literária?
3. A resposta imediata a esta questão é negativa. Nem pensar.
Mas que ideia. Quero lá saber da política, esse mundo não me interessa
nada, dizem muitos escritores. O caso complica-se quando descobrimos que um autor que gostamos muito, mesmo muito, foi nazi,
colaboracionista, enfim, um infame. Será que de um lado está mesmo
a obra — de que tanto gostamos — e do outro lado o autor que detestamos?
O momento histórico que tornou esta dualidade insustentável
foi, como se sabe, a segunda guerra mundial. Nunca anteriormente as
opções políticas dos autores foram vividas com a mesma intensidade
que naturalmente começa hoje a esmorecer: como diz o escritor inglês
Julian Barnes, a «história democratiza as nossas simpatias» .
Durante muitos anos, as descobertas surpreendentes das ligações
políticas ao nazismo de tantos autores revolucionários, de tantos
génios da literatura, de importantes filósofos deixou consternados
muitos leitores e críticos. A atitude tomada em muitos destes casos
é sintomática deste mal-estar e, curiosamente, recorre à dicotomia
público\ privado de forma a desfazer equívocos e acusações consideradas injustas. De um lado está o homem — esse monstro — (o mundo
privado, que não deve interessar o leitor) do outro lado a obra, que de
certa forma deixou de ser dele para se tranformar num património
de nós todos.Frequentemente, de forma a abafar a monstruosidde do
homem, insensa-se a genialidade do autor.
Esta separação autor/obra é tanto mais aceite quanto ela se
encontra justificada num estudo que marcou uma viragem histórica
na crítica literária: o Contre Sainte-Beuve de Proust.Neste estudo,
Proust insurge-se contra a crítica biografista que reduz, simplifica e
nega mesmo a importância da obra, cujo valor deve assentar essencialmente no estilo. A crítica biografista que reduz tudo a estados de
alma que decorrem dos casamentos felizes ou infelizes dos seus
autores é uma calamidade, e esta relação de causa-efeito entre a vida e
a obra uma fonte eterna de desentendimentos. Proust tem toda a
razão. Mas parece-me que, como todos os estudos críticos, a pertinência deste só é compreensível se pensarmos o momento em que foi
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escrito: com efeito, esta era a crítica de uma época e Proust, que como
todo o homem invulgarmente inteligente soube antecipar o dia de
amanhã, percebeu que este tipo de crítica estava condenada pela sua
mediocridade. Mas daqui resultou um outro problema : de uma crítica
meramente biografista passou-se para uma leitura das obras que dava
o autor como uma entidade irreal e mesmo improvável; se calhar nem
tinha mesmo existido. Isto parece um exagero mas não é. Eu sou bem
uma testemunha de um ensino das obras em que o nome de Stendhal
era tão irreal como o de Racine ou de Duras: seres anónimos, que a
terem existido devia ter sido num mundo estranho ao qual não tínhamos acesso. O que interessa é o estilo, só o estilo e apenas o estilo.
Mas será que o estilo nasce como uma planta no deserto? Os extremismos tocam-se: se Sainte-Beuve proferiu, como diz Proust, tantos
disparates, a crítica que riscou completamente o autor da obra incorreu, também, por vezes, em erros muito semelhantes.
O que proponho agora é mostrar a forma como, em certos
autores, uma sensibilidade política e ideológica específica pode desencadear uma determinada visão poética do mundo. Isto é, senão podemos falar, de todo, entre esquerda e direita a propósito de um livro, o
que defendo é que é visível em determinadas obras uma sensibilidade
de direita ou de esquerda que, se de modo nenhum determinante do
seu valor — isto está fora de questão — me parece, no entanto essencial na visão poética da obra.
4. Metáfora espacial que nasce, como sabemos, com a Revolução Francesa, a direita-esquerda tem condicionado, desde o
século XIX, a política europeia. Se a fronteira entre a esquerda e a
direita pode ser, hoje, mais difícil de localizar — há mesmo quem
negue a pertinência desta díade no mundo actual — isto não foi o
caso na primeira metade do século, sobretudo se pensarmos nos
agitados anos trinta, polarizados entre o comunismo e o fascismo.
Estas duas forças políticas colocaram, aliás, em cena, não só uma
esquerda e direita mas uma oposição diferente: utilizando as palavras
de Bobbio, a oposição entre moderantistas e extremistas: tanto o
comunismo como o fascismo tiveram os seus moderantistas e extremistas, estes mantendo entre si mais pontos comuns do que divergências — o que explica, aliás, a passagem fácil de uma facção a outra
(o caso mais célebre: Mussolini, jovem militante socialista, o número
dois do partido socialista entre 1912 e 1914).
É talvez por se tratar precisamente de uma época que viu nascer
tantos extremismos que os escritores se sentirem obrigados a tomar
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posições públicas, que, de uma forma mais ou menos evidente, se
reflectiram nas suas obras romanescas.
É o caso, entre tantos outros, de um escritor francês incontornável da primeira metade deste século: Louis-Ferdinand Céline.
Consagrado logo desde o seu primeiro romance Voyage au bout de la
nuit , escrito em 1932, Céline é ainda, para além de autor de uma vasta
obra romanesca, autor uma série de panfletos anti-semitas extremamente violentos, que o levaram ao exílio, na Alemanha e na
Dinamarca, tendo sido durante muito tempo um autor maldito.
Marcada profundamente pelas duas primeiras guerras mundiais, a
obra deste escritor é, desde o primeiro romance, uma encenação
apocalítptica da história, isto é, o que a sua obra anuncia, de uma
forma sistemática, é o fim da História.
Se não podemos separar, como diz Robert Scholes, a vida vivida
da vida textualizada, a obra de Céline mostra de uma forma clara, as
marcas da sua filiação partidária. De que forma? Precisamente através
de uma visão apocalíptica do mundo — mais constante na ideologia de
direita — que me parece concretizar-se em vários temas recorrentes ao
longo da obra. Retenho dois destes temas que considero interessantes
sobretudo na medida em que caracterizam de uma forma quase obsessiva o pensamento de direita: o tema do tempo como degradação, o
tema do complot e do bode expiatório.
5. O tempo como degradação
Degradação e regeneração são os dois polos em que se move o
pensamento apocalíptico. O tempo é percepcionado numa perspectiva
escatológica — tempo como degradação e fim. Este fim é visto como
uma necessidade, para que se dê início ao processo de regeneração.
Procede-se a uma negação ou rejeição de um presente considerado
nefasto, de tal forma nefasto que só um apocalipse, uma grande morte
o poderá apagar para dele nascer um mundo completamente diferente.
Toda a obra de Céline é uma tematização desta ideia: guerras, bombardeamentos, explosões, motins são, precisamente, uma «mise-en-scène» deste tema. Nesta proliferação de cenas apocalípticas reproduz-se a mesma estrutura dos textos sagrados no que diz respeito à
ideia de visão: são cenas extremamente visuais que, como em certos
textos apocalípticos, são desencadeadas frequentemente por um
sonho, o que lhes confere uma dimensão profética. Desde o primeiro
romance, Viajem ao fim da noite , a dimensão oracular-profética é
constante na sua obra.
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O que é interessante ressaltar a propósito desta percepção escatológica do tempo é o facto de colocar em evidência a oposição materialismo vs. espritualismo. Se recordarmos o apocalipse de S. João,
vemos esta oposição presente nas duas cidades: de um lado Babilónia,
a cidade da corrupção, da depravação e da grande prostituta, do outro
lado Jerusalém, a cidade celeste, liberta dos vícios e paixões humanas.
Desde o seu primeiro romance, Céline critica o materialismo
crescente das sociedades modernas, seja de uma forma directa, seja
de uma forma velada. Na Voyage au bout de la nuit este aspecto é extremamente visível na crítica feita à sociedade americana, que, subjugada
pelo «roi dollar», é o símbolo moderno perfeito da Babilónia dissoluta.
A corrupção da sociedade é de tal forma generalizada, que ninguém
lhe escapa: se o mundo dos ricos é fútil e decadente, o dos pobres não
é muito melhor, o que prova bem a visão catastrofista da sua obra
romanesca: «Quand on n’a pas d’argent à offrir aux pauvres il faut
mieux se taire. Quand on leur parle d’autre chose que d’argent, on les
trompe, on ment, presque toujours. Les riches c’est facile à amuser,
rien qu’avec des glaces par exemple, pour qu’ils s’y contemplent (…).
Mes clients, eux, c’étaient des égoistes, des pauvres, matérialistes tout
rétrécis» (1981:334). Quem fala aqui é um médico dos pobres, que
deles tem, como vemos, uma ideia pouco idílica.
Sabemos que o fascismo dos anos trinta teve, na sua origem,
como alvo específico, o materialismo, apelando precisamente a um
«renouveau» místico, à necessidade do homem se espiritualizar. Esta
aspiração não é, no entanto, específica desta corrente mas, pelo
contrário, comum a toda esta época, tendo sido mesmo o ponto de
encontro entre as fações mais opostas, da direita à esquerda, transcendendo, de uma certa forma, as diferenças ideológicas. Como afirma
Loubet del Beyle sobre a geração que ele designa de «inconformistas
dos anos trinta», a geração dos anos trinta deseja, acima de tudo, fazer
uma revolução espiritual, como forma de superar todos os totalitarismos. Lembremo-nos de Julien Benda ou Péguy que viam precisamente na revolução espiritual a salvação do Ocidente. Qual a diferença
então entre uma posição de direita e de esquerda no que diz respeito
à crítica da sociedade materialista e de que forma na obra de Céline
ecoam marcas de uma afinidade clara e assumida com o pensamento
de direita?
Há um ponto de divergência que me parece extremamente importante nesta demarcação: o que mais chama a atenção de qualquer
leitor é aquilo que poderá ser definido como uma posição iluminista e
uma posição anti-iluminista: a crítica à sociedade materialista, o apelo
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ao renascimento dos valores espirituais feito por Benda ou Péguy, por
exemplo, é indissociável de um apelo feito à razão. Por isto Julien
Benda vê no bergsonianismo uma das origens da decadência do
Ocidente. É esta mesma ideia que defende outro escritor célebre,
Thomas Mann que vê na difusão do «irracional ao longo das últimas e
três décadas do nosso século», «um dos mais ridículos e lamentáveis
espectáculos que a história nos oferece»(1992: 173). Pelo contrário, na
ala direita, o apelo à revalorização do espírito é feito precisamente
em nome do instinto, da «natureza», da «alma», etc.
Não é por acaso que a palavra intelectual com a sua carga
negativa, foi forjada durante o célebre «affaire Dreyfus», significando,
para um Maurice Barrès, aquele que recusa negar a evidência dos
factos, a natureza, aquele que precisa recorrer a estratagemas intelectuais para justificar posições aberrantes, aquele que, nas suas próprias
palavras, não percebe que a lei do mundo se rege por mecanismos
anteriores à razão.
É esta posição que o romance Voyage au bout de la nuit defende
acerrimamente patente num profundo cepticismo relativamente à
reflexão, à inteligência, consideradas sempre estratégias fúteis e superficias de conhecimento do mundo: « philosopher n’est qu’une autre
façon d’avoir peur et ne porte guère qu’aux lâches simulâcres», diz
Bardamu, o herói deste romance.
5.1. Racionalismo, anti-intelectualismo, estas duas formas de
análise do mundo, articulam-se, curiosamente, com uma outra que,
de um modo muito mais visível e claro, tem oposto as facções direita\
esquerda: a questão do inato e do adquirido.
O que nós somos deve-se a uma herança-o inato — ou a determinadas influências, o adquirido? Esta questão que atravessa debates
religiosos — a questão da alma/corpo — científicos e políticos revela-se extremamente interessante na distinção direita/esquerda. Um psicólogo muito conhecido hoje, Boris Cyrulnik, conta, no livro intitulado
O nascimento do sentido, um episódio interessante a este respeito:
durante as eleições francesas de 1974, em que concorria Giscard
D’Estaing contra Mitterand, procedeu a uma sondagem a fim de saber
quem eram os defensores do inato e os defensores do adquirido.
Reparou que todos os que iam votar em Giscard d’Estaing eram
adeptos do inato, os que se dispunham a votar em Mitterand defendiam o adquirido.
Os defensores do inato são normalmente os defensores de uma
tradição que a seus olhos tem valor de essência — basta recordarmos
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a lei do sangue defendida pela direita francesa que se opõe à lei do
solo pela parte da esquerda: é francês quem nasce em solo francês
dizem estes, é francês aquele que é descendente de franceses, dizem os
primeiros (é a ideia de um cemitério comum) . Daqui à questão da
«alma» o passo não custa a dar: alma portuguesa ou francesa, isto
é, esta visão anti-histórica do mundo leva a que a realidade seja
percepcionada em moldes de imutabilidade, de um mundo que não
deve nem pode mudar, porque precisamente está dependente de uma
natureza que é mais forte do que tudo.
6. O segundo tema referido é o tema do complot e do bode
expiatório.
No que diz respeito à obra que temos vindo a referir como exemplo, Voyage au bout de la nuit, há um ponto que interessa ressaltar no
que concerne a visão apocalítptica do tempo: neste romance não
vislumbramos qualquer Jerusalém celeste nem qualquer hipótese de
um paraíso terrestre. A obra deste escritor, como tantas da primeira
metade deste século, é marcada por um sentimento trágico esmagador,
o futuro sendo algo de improvável e mesmo inexistente: «en somme,
tant qu’on est à la guerre, on dit que ce sera mieux à la paix et puis on
bouffe cet espoir là comme si c’était du bonbon et puis c’est rien quand
même que de la merde» (1981: 234).
Esta forma de percepcionar o tempo que marca o pensamento
trágico deste século pode encontrar a sua justificação no sentimento
do absurdo tal como Camus o definiu: «l’absurde c’est le péché sans
Dieu». A ordem não poderá ser restabelecida por nenhum apocalipse,
porque depois deste nenhum Deus descerá à terra. O apocalipse não
serve, pois, para nada: da primeira guerra passa-se para a segunda e
desta, diz Céline, passar-se-á naturalmente para uma outra. Por isto, a
obra de Céline é uma sucessão ininterrupta de cenas apocalípticas,
tanto mais frequentes quanto ineficazes. É daqui que surge um outro
tema fundamental na compreensão do sentimento apocalíptico: o
tema do complot e o do bode expiatório.
Quem é o culpado desta situação? A Roma imperial, para os
textos apocalípticos, isto é, na sua vertente moderna, a tirania do capitalismo? Para Céline, na linha do pensamento decadente, não existe
um culpado, todos são culpados, ou melhor, como vimos já, é a natureza humana o elemento responsável; nas palavras de Baudelaire, «le
crime se fait naturellement, sans effort». Natureza cuja força tentacular de destruição é tanto maior quanto invisível. Por isso, todas as
personagens dos seus romances vivem de uma forma desesperada o
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sentimento de serem vítimas de um complot — de um poder invisível
mas omnipresente, assumindo então, necessariamente, a função de
bodes expiatórios. Isto é extremamente visível no segundo romance do
autor, Mort à crédit, no qual o herói, uma criança, se vê constantemente acusado injustamente de crimes que nunca cometeu.
Se se trata de um tema talvez obsessivo na primeira metade deste
século — pensemos em Kafka, Camus — a verdade é que a obra de
Céline é marcada de uma forma muito mais «política» por este tema:
isto é, se a obra de Kafka está marcada por um tema central — a invisibilidade do poder — já menos evidente me parece ser a teoria da
conspiração e do bode expiatório; no Processo, a personagem principal, vítima de um processo que desconhece e que o levará à morte,
é apenas uma vítima entre outras ; ele não aparece como um bode
expiatório específico, mas antes como uma entre outras peças de uma
máquina totalitária e invisível.
Na obra de Céline, pelo contrário, a oposição eu\mundo é total:
eu, o puro, o lúcido, o verdadeiro, o honesto, contra os outros, todos
os outros, os bárbaros: visão maniqueísta, ideal no despoletar de uma
teoria da conspiração.
Curiosamente, a temática do complot foi desencadeada pela
direita reaccionária logo após a Revolução Francesa, como grelha de
análise histórica. Sabemos que o tema do complot foi, para alguns
homens de direita, um tema central na leitura da Revolução Francesa.
É com o abade Barruel que este tema faz escola, nascendo com ele
aquilo que Marcel Gauchet designa de «imaginário do complot»:
depois da queda da monarquia, do representante, na terra, de um
poder transcendental e divino, como considerar legítimo o poder de
um homem igual a nós, um comum mortal? Se o poder não pode estar
nas mãos prosaicas de homens iguais a nós, eleitos pelo povo, tem
que estar necessariamente nas mãos de um poder invisível e secreto:
dos mações, dos jesuítas ou dos judeus. Céline, nos seus panfletos antisemitas repete esta ideia incansavelmente :»Ils les connaissent, eux,
dans les coins, les secrets de l’opinion publique les youtres qui dirigent
l’Univers, ils ont toutes les ficelles en mains. Propagande, or, publicité,
radio, presse, «petites enveloppes», cinéma. D’Hollywood la juive à
Moscou la youtre, même boutique, même téléphone, mêmes agences,
mêmes youtres aux écoutes, à la caisse, aux affaires» (1937: 38).
O poder real é sempre um poder escondido — «segredos, cantos» —
eis o que diz a temática do complot, que hoje tem, aliás, curiosamente,
por razões diversas a actualidade que conhecemos.
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O que convém sublinhar aqui é a correspondência deste tema
do complot com a visão apocalíptica de um mundo dominado por
um materialismo excessivo; com efeito, o judeu aparece como a
incarnação desta relação: o materialismo excessivo deste mundo
tem um culpado, o judeu, uma espécie de besta do apocalipse que é
preciso eliminar; os panfletos de Céline são disto um exemplo demasiado longo.
7. Para concluir, gostaria de voltar, de novo, a um dos pontos de
partida, à relação literatura\autoridade. Se ficarmos por alguns autores franceses que marcaram as primeiras décadas deste século, é nítida
uma diferença de tendências no que diz respeito à forma como se lida
com esta relação: de um lado temos, por exemplo, Proust e Gide, do
outro Céline e Bernanos. Os primeiros vivem pacificamente e mesmo
positivamente a literatura como expoente claro do fim de uma certa
autoridade; a multiplicidade de «eus» em que se desdobram as personagens aparece claramente como a essência do fenómeno literário.
A dificuldade de conhecimento do eu e do mundo é considerado,
pois, o motor da vida e do mecanismo literário. Por isto, ambos estes
escritores reivindicam insistentemente a dimensão puramente ficcional das obras, onde não deve ser vista a presença do autor.
Do outro lado, temos Céline e Bernanos que vivem de uma forma
dramática esta relação literatura\autoridade: a dificuldade de conhecimento do eu e do mundo é vivida de uma forma trágica, desesperada
e apocalítptica. Os dilemas do Padre de de Ambricourt, personagem
principal do romance de Bernanos, Jounal d’un curé de campagne são
disto um exemplo. Curiosamente, ambos reivindicam para as suas
obras o cunho da autenticidade, considerando-as um reflexo directo da
vida. «Mon oeuvre c’est moi-même», diz Bernanos, e ainda:» j’écris
dans les salles de cafés (…) pour ne pas être dupe des créatures imaginaires (…). Non, je ne suis pas écrivain» (1988:354).
A vida é demasiado séria para se brincar aos romances, diz
Bernanos que de facto abandonou praticamente o romance com a
segunda guerra. Céline diz mais ou menos o mesmo e define-se sobretudo como um estilista por oposição a romancista. Primeiro porque
— e voltamos de novo ao anti-intelcetualismo — é um produto de intelectuais, responsáveis da decadência da França e do Ocidente. Léon
Daudet, célebre panfletário de direita, diz que a literatura de Proust
é feminina por oposição à virilidade da literatura célineana. Gide é por
este considerado um escritor cor-de-rosa. Céline, pelas mesmas razões
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de Daudet, não foi nada parco em comentários deste tipo a propósito
de Proust, Gide, Camus, Sartre e outros.
Céline define-se como um estilista por oposição a romancista. Um
estilo agressivo, violento, forte, iconoclasta, eis o que é necessário para
fazer uma civilização forte. O estilo é, então, uma espécie de acção
directa, sentimento mais uma vez partilhado por muitos homens de
direita: um estilo forte, agressivo, violento, que possa, enfim endireitar
a moleza deste mundo. O estilo não é só uma forma mas sobretudo um
conteúdo.
A propósito ainda da temática do complot, Marcel Gauchet diz
que ela é sempre uma tentativa de introduzir no mundo laico uma
visão religiosa; mais concretamente, trata-se um problema de incarnação: diz Marcel Gauchet que o homem do complot deseja «uma
organização que revele a pessoa (…), o chefe que, do alto do seu poder,
trate de tudo» (1985: 55). Como vemos, o estilo é, para Céline como
para Bernanos — se bem que de uma forma completamente diferente
— uma verdadeira mística enquanto, precisamente, incarnação da
pessoa: ele é, para estes homens, o ideal de transparência com que
sonham todos aqueles que sofrem com a invisibilidade do poder, do eu
e do mundo.
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Mito e metaficção em Don Juan
de Gonzalo Torrente Ballester *
MARIA DO CARMO PINHEIRO E SILVA CARDOSO MENDES
(Universidade do Minho)

«Don Juan é, de entre as minhas obras, a minha preferida: creio
que nela se manifesta decisiva e resolutamente o meu afastamento
da tradição mais recente e dos estilos então em voga, bem como a
minha vontade de achar caminho próprio: ensaio nela o uso de
materiais que viriam a ser os meus preferidos, imaginação, experiência, humor, e os procedimentos e atitudes de que acabarei
por me servir com exclusão de quaisquer outros: inteligência e
lirismo frente ou contra paixão e ética. A sua técnica rege-se por
um princípio que não sei se então ou mais tarde formulei do
seguinte modo: formas que recobrem estruturas frente ou contra
as técnicas visíveis ou a nu que então se postulavam».
GONZALO TORRENTE BALLESTER, Sobre literatura e a arte
do romance

1.

Para uma definição de metaficção

Num estudo intitulado La metaficción historiográfica en el contexto de la teoría postmodernista, Santiago Juan-Navarro considera que
«uno de los rasgos más característicos de la narrativa contemporánea
es su tendencia a desvelar su propia condición de artificio verbal. Esta
autorreferencialidad corresponde a una tendencia generalizada dentro

* Agradeço ao meu marido, Dr. João Carlos Mendes, docente do Departamento
de Filosofia e Cultura, do I.LC.H., da Universidade do Minho, o incentivo que possibilitou a realização deste trabalho, a sua atenta revisão final, e as correcções e sugestões
que me propôs.
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del discurso contemporáneo. Las ciencias humanas (la história, la
sociología, la psicología, la lingüística y la antropología) así como las
tradicionales disciplinas humanísticas (la filosofía, la retórica y la estética), han devenido progresivamente subjectivas y figurativas, haciendo
explícitos y cuestionando los presupuestos sobre los que se asientan sus
métodos» (Juan-Navarro, 1998: 22-3).

O conceito de metaficção literária 1, que procuraremos num primeiro momento definir para, posteriormente, situar no romance
Don Juan de Gonzalo Torrente Ballester, espelharia, igualmente, a
tendência da literatura contemporânea para a auto-representação.
William Gass, ensaísta e escritor norte-americano que a crítica
reconhece como criador do lexema metaficção, afirma numa colectânea de ensaios publicada em 1970, Fiction and the Figures of Life 2:
«Hay metateoremas en matemáticas y en lógica; la ética tiene su superespíritu lingüístico; en todas partes se idean jergas para departir sobre
jergas, y no ocurre de otro modo en la novela. No me refiero tan solo
a esas fatigantes obras que tratan sobre escritores que escriben acerca
de lo que están escribiendo, sino a aquellas, como algunas de Borges,
Barth e Flann O’Brien, por ejemplo, en las cuales, a través de las formas
de ficción, pueden expresarse manifestaciones más amplias. Sin duda,
muchas de las llamadas antinovelas son en realidad metaficciones»
(Gass, 1974: 41).

O termo, embora muito pouco claro na definição de Gass 3, rapidamente sofreria uma inflação semântica na década de 70, com a

1 Situamo-lo como uma categoria daquilo a que Inger Christensen (1981: 9) dá o
nome de «meta-art, which turns its attention upon the work of art itself». Para Christensen, a «meta-arte» está prevalentemente representada em todas as formas artísticas da
segunda metade do século XX. Assim, «in painting it is represented by the works of Georges
Braque and in drama by Pirandello. Meta-art occurs in film (Fellini), music (J. W. Morthenson), and even in literary criticism (Thomas R. Whitaker). In fiction one finds among
the practitioners of meta-art novelists like Borges, Lessing and Simon» (ibidem).
2 Citamos a tradução espanhola de E. Frenel, La Ficción y los personajes de la vida,
Buenos Aires, Juan Goyanorte, 1974.
3 Assim o reconhecem Mark Currie (1995: 1), defendendo que esta definição de
metaficção «has raised problems which compel a definition with diffferent emphasis»,
Inger Christensen (1981: 10), de acordo com o qual «The meaning of anti-novel seems
too wide to serve as a description of metafictional works, because a not inconsiderable
number of novels appear as protests against established artistic norms without possessing metafictional characteristics» e Larry McCaffery (1982: 22) que, em sintonia com
Christensen, declara que «anti-novel is too broad a term, because it includes all works
that appear unconventional and experimental», opondo-lhe a especificidade da meta-
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publicação de numerosos trabalhos académicos onde surgem expressões que procuram traduzir metaficção, por vezes de forma insuficientemente fundamentada ou de todo incorrecta, por narrativa «self-conscious», «self-referential», «self-reflexive», «self-begetting», «introverted» ou «narcissistic», entre outras com menor fortuna crítica.
Por outro lado, o estudo de Gass originaria ainda o aparecimento de
um vasto conjunto de conceptualizações que revela bem a importância
que o termo e o conceito de metaficção adquirem na teoria e na prática
literárias contemporâneas.
Uma das mais importantes reflexões encontra-se no ensaio de
Robert Alter, Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre,
onde se lê:
«A self-conscious novel, briefly, is a novel that systematically flaunts
its own condition of artifice and that by so doing probes into the problematic relationship between real-seeming artifice and reality» (Alter,
1975: 24; nossos itálicos).

Contudo, como pertinentemente observa Domingo Ródenas de
Moya (1994-1995: 325), «El concepto de Alter resulta demasiado amplio
para ser operativo; en su holgadura cabe cualquier texto narrativo
cuyo artificio quede puesto en evidencia, desde la novela poemática o
barroca hasta la ciencia-ficción».
O estudo de Alter, orientado essencialmente para a análise de
um corpus textual que durante vários séculos vem utilizando recursos
auto-referenciais, não delimita, nesta perspectiva, o campo de aplicação da metaficção. A sua definição viria, no entanto, a ser retomada
em 1984 por Patricia Waugh, uma das mais influentes investigadoras
do fenómeno metaficcional e, provavelmente, a principal responsável
pela divulgação do termo na crítica literária anglo-americana. Em
Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, escreve:
«Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artefact
in order to pose questions about the relationship between fiction and
reality. In providing a critic of their own methods of construction, these
writings not only examine the fundamental structures of narrative
fiction, they also explore the possible fictionality of the world outside
the literary fictional text» (Waugh, 1984: 1).

ficção da seguinte forma: «the defining characteristic of metafiction, however, is its
direct and immediate concern with fiction-making itself» (ibidem).
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Tanto o estudo de Robert Alter como o de Patricia Waugh reconhecem que a metaficção não é um fenómeno exclusivo da narrativa
contemporânea 4, remontando à própria origem do romance (cf. JuanNavarro, 1998: 23). Admitindo que ela faz parte de uma tradição,
sustentam, porém, que a ficção contemporânea radicaliza o uso de
procedimentos de natureza auto-referencial. Segundo Patricia Waugh,
tal radicalização é, em grande medida, a consequência da combinação
de dois factores: por um lado, «an increased social and cultural self-consciousness» (Apud Currie, 1995: 41); por outro, «a greater awareness within contemporary culture of the function of language in
constructing and maintaining our sense of everyday ‘reality’. The
simple notion that language passively reflects a coherent, meaningful
and ‘objective’ world is no longer tenable» (ibidem).
Nos dois casos persiste, todavia, uma definição cuja abrangência
«parece generalizable a todas las novelas que ponen de relieve su
virtud innovadora, su diferencia epistemológica, su conciencia de
una rica intertextualidad literaria» (Sobejano, 1989: 5).
Importante se torna, por isso, que tomemos em atenção alguns
sentidos mais restritos de metaficção, o que se torna possível considerando sobretudo os estudos de Linda Hutcheon e Robert Spires.
Em 1980, Hutcheon publica uma obra sobre o «meta-romance»,
subordinada ao feliz título Narcissistic Narrative. The Metafictional
Paradox. No prefácio, a autora define o tipo de ficção que importa no
seu estudo, a saber: «self-referring or autorepresentational: it provides,

4 Idêntica posição é sustentada por Mark Currie (1995: 5) na seguinte observação:
«If metafiction characteristically internalises the relationship between authors and
readers, fiction and criticism, or art and life, we find its antecedents throughout literary
history». Segundo Currie, os principais precursores do «paradoxo metaficcional» estariam representados em The Canterbury Tales, de Chaucer, nos múltiplos exemplos
shakespeareanos de teatro dentro do teatro, no uso generalizado de formas epistolares
na poesia e na ficção dos séculos XVII e XVIII, nas paródias narrativas do Tristram
Shandy de Laurence Sterne ou de Northanger Abbey de Jane Austen.
Inger Christensen (1981: 9) subscreve esta opinião, ao afirmar que «this kind of
literature was (…) prominent in 17th century Spain, and was represented by writers
like Lope de Veja and Cervantes».
Também a Professora Maria da Penha Campos Fernandes, na sua tese de doutoramento Mimese irónica e metaficção. Para uma poética pragmática do romance (contemporâneo), Braga, Universidade do Minho, 1995, p. 103, defende que metaficção é
«um nome novo para um fenómeno antigo, embora menos radical e intenso antes
que, agora, no século XX. Talvez a intensidade da sua frequência tivesse sido a melhor
razão para que o nome fosse forjado só há poucos anos, tão tardiamente na Cultura
Ocidental».
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within itself, a commentary on its own status of production and reception» (Apud Ródenas de Moya, 1994-1995: 324).
O trabalho de Hutcheon sobre a auto-referencialidade narrativa
volta-se, como se depreende da afirmação supracitada, para a pragmática literária, para o pacto ficcional. Por outro lado, retoma os estudos
de Alter e Waugh ao afirmar que a proliferação do fenómeno metaficcional na narrativa pós-moderna não é senão uma coincidência,
recusando, como aqueles, a associação metaficção / pós-modernismo.
O carácter pioneiro do estudo de Linda Hutcheon resulta, então,
de algumas novidades na definição do termo metaficção: ela supõe
auto-referência ou auto-representação, ambas propriedades que comportam um comentário sobre o estatuto (ontológico) do texto quer
como ficção (a diegese), quer como linguagem (o discurso) e, ainda,
sobre o processo de produção e de recepção implícito em todo o enunciado (cf. Ródenas de Moya, 1994-1995: 326).
Hutcheon estabelece, assim, uma diferenciação entre metaficção
diegética (ou auto-referencialidade do conteúdo narrativo) e metaficção linguística (ou auto-referencialidade do discurso linguístico).
Quatro anos após a publicação do texto de Linda Hutcheon, o
hispanista Robert Spires procura redefinir o lexema metaficção como
«modo narrativo cercano a la teoría novelística y diametralmente
opuesto al modo de la ficción reportaje, que se encuentra, a sua vez,
próximo a la realidad extratextual o histórica» (Juan-Navarro, 1998: 23).
Spires reserva o termo metaficção para o romance auto-referencial (contrariando assim os modelos anteriores, que identificam como
metaficcional toda a ficção «auto-consciente»), ou seja, aquele que a si
mesmo se refere enquanto processo de escrita, de leitura, de discurso
oral ou de aplicação de uma teoria inscrita no próprio texto. Deste
modo, enfatiza as formas metaficcionais presentes em narrativas da
literatura espanhola dos anos sessenta e setenta, defendendo que «the
Spanish self-referential novel is an example of (…) an expression of the
metafictional mode» (Spires, 1984: 17). O Don Juan (1963) de Gonzalo
Torrente Ballester seria, para o mesmo hispanista, o primeiro exemplo
do romance auto-referencial na literatura espanhola, a que, posteriormente, viriam juntar-se outros, como Fragmentos de Apocalipsis
(1977), do mesmo escritor, Un hombre que se parecía a Orestes (1969),
do igualmente galego Álvaro Cunqueiro, Juan sin Tierra (1975) e
Makbara (1980), de Juan Goytisolo, e El cuarto de atrás (1978), de
Carmen Martín Gaite, entre outros.
O modo metaficcional verifica-se, para Spires, «when the member
of one world (the world of the fictive author, the world of the story, and
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the world of the text-act reader) violates the world of another» (Apud
Ródenas de Moya, 1994-1995: 326; nosso itálico).
Ou seja, um texto literário só poderá ser metaficcional quando
nele se verifique alguma violação dos níveis narrativos.
Como veremos, a «violação» regista-se, no romance de Torrente
Ballester, quando personagens do universo ficcional questionam a
autoridade do narrador.
2.

A auto-referencialidade em Don Juan
de Gonzalo Torrente Ballester
2.1. A pluralidade de vozes

O estudo de Patricia Waugh a que atrás fizemos referência revela-se como marco teórico bastante operativo para o enquadramento
metaficcional do romance de Gonzalo Torrente Ballester. Com efeito,
quando retoma o conceito bakhtiniano de «dialogismo» 5, Waugh
defende que o texto narrativo assimila uma grande variedade de
discursos que «always to some extent question and relativize each
other’s authority» (Apud Currie, 1995: 43).
Uma das principais complexidades do texto de Torrente 6 deriva
da problemática da autoridade enunciativa 7, textualmente representada pela rivalidade — discursiva e conquistadora — entre um
narrador contemporâneo e a personagem mítica de Don Juan 8.

5 Em The Dialogic Imagination (1981: 102), Mikhail Bakhtine define como abertamente dialógicos os romances que introduzem «a semantic direction into the world
which is diametrically opposed to its original direction (…). The world becomes the
arena of conflict between two voices».
6 Igualmente complexo é o facto de que este romance participe quer do ensaio,
uma vez que há personagens que se questionam sobre versões tradicionais do mito, quer
do teatro, como veremos.
7 A luta pela autoridade discursiva é de igual modo fundamental em Fragmentos
de Apocalipsis , o segundo dos romances torrentinos que compõem a chamada «trilogia
fantástica», iniciada com La Saga/Fuga de J.B. (1972) e concluída com La Isla de los
Jacintos Cortados (1980).
8 Sublinhe-se que o mito ocupa um lugar privilegiado no universo literário de
Gonzalo Torrente Ballester, logo desde as suas primeiras obras, de natureza dramática:
desde mitos históricos (Napoleão e Lope de Aguirre), passando por mitos bíblicos
(Tobias) e terminando em mitos literários (Don Juan, D. Quixote, Dafne e Ulisses), o
escritor espanhol recriou, muitas vezes de modo paródico, uma numerosa galeria de
figuras mitológicas.
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A mistura de vozes torna-se, a partir do capítulo II do romance, uma
pugna entre autor implícito e personagem protagonista, aos quais vêm
ainda juntar-se outras vozes, com destaque para a de Leporello, criado
de Don Juan e criatura mefistofélica que por diversas vezes assume
a autoridade discursiva do texto.
Leporello constitui-se como contra-figura autorial e narrador
hipodiegético cujos relatos intercalados criam uma poética do fantástico e do maravilhoso.
A rivalidade autorial manifesta pelo romance é acompanhada,
como dissemos, por uma luta pela conquista da mesma mulher, uma
especialista sueca do mito de Don Juan. Sob este ponto de vista,
parece-nos interessante considerar a metáfora da sedução amorosa
como símbolo metaliterário, i.e., como «imagen del proceso de creación y lectura» (Gil González, 1999: 8) 9.
O Don Juan torrentino é, fundamentalmente, um homem que
fascina as mulheres — desde logo, e algo paradoxalmente, uma «donjuanista», supostamente acautelada contra quaisquer estratégias de
sedução 10 — não só porque as transforma (veja-se a metamorfose de
Mariana, prostituta e santa), mas também porque as individualiza.
Leporello, profundo conhecedor da personalidade de Don Juan (como
também da natureza do donjuanismo), recorre à metáfora taurina

9 O amor como alegoria literária e processo de ensimesmamento da ficção é retomado em dois romances posteriores a Don Juan: La Saga/Fuga de J.B. e La Isla de los
Jacintos Cortados.
10 A própria personagem insiste que Don Juan não passa de tema de uma dissertação de doutoramento, tentando desse modo eximir-se a quaisquer conotações afectivas
que tal escolha poderia supor (e realmente supõe no espírito do narrador), tal como
poderemos verificar num dos primeiros diálogos do romance: aos trabalhos ocasionais
e pouco envolventes do narrador («Escribí varios artículos sobre ese caballero» —
Torrente Ballester, 1999a: 34), contrapõe aquela donjuanista um rigoroso e actualizado
trabalho académico:
«— ¿Hay algo que no me ha dicho todavía. ¿De dónde le vino el interés por ‘Don
Juan’ como objeto de su investigación?
— Kierkegaard, Mozart. Más tarde, Molière y algún poeta. Curiosidad intelectual.
— No creo que ninguna mujer pueda sentir, ante don Juan, una curiosidad meramente intelectual.
— Si en la mía hubo algo que no lo fuese, permaneció en el inconsciente y permanece todavía. Le aseguro que jamás he tenido ninguna intuición especial sobre el ser de
don Juan o sobre su significado. Mi tesis no añade nada: recopila, sistematiza, allega
materiales antes nunca juntados; los organiza, y establece conexiones. Es un trabajo
científico moderno» (idem: 57-8).

384

DIACRÍTICA

para ilustrar o comportamento do seu amo perante a infindável quantidade de mulheres a seduzir:
«(…) el comportamiento de don Juan se asemeja al de un gran torero.
El gran torero, el torero genial, no es el que inventa chicuelinas o manoletinas, ni el que torea largo o corto, ni el severo o el adornado, sino
precisamente aquel que comprende la singularidad, la irrepetibilidad
de cada faena, la necesidad de torear a cada toro de una manera exclusiva, que no puede ser cualquiera, sino precisamente la exigida por el
toro. El toro no es una fuerza ciega e innominada, sino un individuo tan
singular a su modo como cada hombre. (…) no existe, para el gran
torero, una técnica general aplicable indistintamente a cada bicho, sino
una técnica concreta, exigida por aquel que está delante. (…) Para mi
amo no existe ‘la mujer’, sino cada mujer, distinta de las demás, inconfundible. Haber descubierto la personalidad singular de cada una,
incluso en aquellos casos en que permanecía escondida, es la más
incomparable de sus glorias, la que ningún otro profesional de la
conquista, más o menos Casanova, podrá jamás arrebatarle» (Torrente
Ballester, 1999a: 301-2).

Em contraste com anteriores tratamentos do mito (por exemplo,
os de Tirso de Molina, Molière, Mozart-Da Ponte e José Zorrilla), o
Don Juan de Torrente jamais vulgariza as mulheres. O seu poder de
sedução, sem amar mas sendo amado, «infunde virtud y resignación en
las mujeres deshonestas, que pasan a santas, y infunde rebelde desesperación en las mujeres honestas, que se suicidan» (Pérez-Bus-tamante
Mourier, 1995: 471). Mariana, prostituta com quem Don Juan viria a
casar, é o exemplo paradigmático do primeiro caso, enquanto Elvira,
filha do comendador de Ulloa, representaria textualmente o segundo.
A versão torrentina do mito donjuanesco manifesta-se numa
trama que decorre em Paris, no período existencialista, narrando as
relações que se estabelecem entre um jornalista espanhol que produziu
vários estudos sobre o mito de Don Juan, uma intelectual sueca, Sonja
Nazaroff, que acaba de apresentar na Sorbonne uma tese de doutoramento sobre o donjuanismo, e um estranho par formado por Don Juan
e Leporello 11, sobre cujas identidades o narrador — e, com ele, o

11 O nome remete para a famosa ópera de Mozart-Da Ponte, Don Giovanni, representada pela primeira vez em 1787 e responsável tanto pela entrada definitiva da personagem de Don Juan no universo musical, como pela passagem do mito do seu período
barroco para uma nova fase, a romântica.
Um outro aspecto manifesta a atracção de Torrente Ballester pela versão mozartiana do mito, segundo Carlos Feal Deibe (1984: 88): «la presencia invisible de
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leitor 12 — mantém uma dúvida permanente: serão eles realmente o
Don Juan mítico, nascido em Sevilha em 1598, e o seu criado, ou
simplesmente dois «burladores» que decidem envolvê-lo numa farsa
com um mero propósito lúdico?
A estrutura textual organiza-se em duas narrativas situadas em
diferentes coordenadas espácio-temporais, alternadas durante os quatro
primeiros capítulos e fundidas no último: a narrativa que designaremos como principal (capítulos I, III e parte do V) é o relato das
desventuras parisienses do jornalista espanhol, incapaz tanto de
decifrar a identidade de Leporello e de Don Juan 13 como de seduzir a
estudante sueca apaixonada pelo seu rival.
Por sua vez, a narrativa secundária (capítulos II, IV e parte do V)
é uma versão sinóptica da infância, juventude, motivações e carreira
do Don Juan mítico, até à sua morte (que é também o encontro das
duas narrativas) no auge de uma representação teatral, e ao fim da
estadia do jornalista em Paris.
Se a narração na primeira pessoa 14 e a tríade de actantes em
torno de Don Juan sustentam a coerência e a homogeneidade da narrativa principal, a função estrutural da narrativa secundária é dupla: de
um lado, fornece ao narrador informações que lhe permitem julgar a
afirmação de Leporello; de outro, reporta-nos a um universo ficcional
em total contraste com o universo «real» em que o narrador estabelece
relações com Leporello e Don Juan.
Na narrativa secundária, Leporello assume o papel de narrador
privilegiado, cuja omnisciência não se esgota nas acções do narrador,

Don Juan, cuya voz suena sin embargo en la de otros personajes, el narrador y Leporello,
tiene sin duda el modelo más cercano en la ópera de Mozart, donde el protagonista
permanece con frecuencia en el fondo, eclipsado por el criado».
12 A hesitação vivida por narrador e leitor levanta a possibilidade de uma leitura
fantástica do romance de Torrente Ballester, tal como ela é problematizada por Tzvetan
Todorov em Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1968.
13 O jornalista espanhol que, como veremos, não é o único narrador do texto,
presume que o excêntrico indivíduo que conhece numa livraria de textos teológicos não
pretende senão enganá-lo (mantendo-se assim o princípio da burla, uma das marcas
cruciais da interpretação do mito), embora por razões que ficam por esclarecer. Não
deixa, contudo, de se sentir compelido a aceitar a reivindicação feita por Leporello de
que é o criado do Don Juan mítico, vivo ainda no início dos anos sessenta.
14 Textualmente, o uso da primeira pessoa permite-nos verificar que o texto
também se debate com a situação existencial de um artista-escritor, facto que, na perspectiva de Inger Christensen (1981: 13), constitui uma das marcas recorrentes das narrativas metaficcionais, pois também elas «deal with questions essential to any novelist: the
narrator’s conception of his own role and art».
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mas se estende aos seus pensamentos, como poderemos comprovar na
seguinte passagem:
«Yo había perdido el gobernalle de mi voluntad, y el centro invulnerable
de mi alma había sido alcanzado. Dulcemente se desvanecía todo
intento de excogitación, se extinguía en mí toda potencia reflexiva, y, en
su lugar, reminiscencias en tropel me invadían el alma y la llenaban.
Primero, confusamente, con cierto orden, en seguida. Al mismo tiempo
se me debilitaba la conciencia de mí mismo, quedaba unida a mí por un
recuerdo sutil, y si bien no llegué entonces a creer que fuera otra
persona, es indudable que me sentía como ocupado por otro de nombre
desconocido, de cuya vida unas horas se me recordaban con claridad e
insistencia. Simplemente, la totalidad de mis recuerdos era sustituida
por los recuerdos de otro» (Torrente Ballester, 1999a: 136-7).

Neste, como em outros momentos da narrativa, verificamos que
as lacunas do narrador são preenchidas por outras vozes, sobretudo a
de Leporello que, até mesmo pela sua condição satânica, é o verdadeiro detentor do conhecimento absoluto. Assim, no capítulo II («Narração de Leporello»), conta ao narrador a sua origem e o modo como
começou a desempenhar um papel decisivo na história de Don Juan.
Fá-lo na terceira pessoa, como «Garbanzo Negro», a quem foi incumbida a tarefa de conduzir a vida do seu amo.
No mesmo capítulo é intercalada uma outra narrativa: a declaração de Celestina perante o Santo Ofício.
No capítulo III, o narrador, temporariamente abandonado por
Leporello, retoma a autoridade discursiva. Mas rapidamente se instala
uma dúvida sobre ela, uma vez que é invadido por recordações sobre
as quais afirma: «las reminiscencias se desvanecieron, aquí mi interior
quedó vacío del que lo ocupaba y regresé a mí mismo» (Torrente
Ballester, 1999a: 139): trata-se das memórias de um encontro, ocorrido
em 1865, entre Don Juan e Baudelaire, antecipando a reaparição do
escritor francês do qual, segundo Torrente, partem as versões modernas do mito donjuanesco. A homenagem a Charles Baudelaire, de resto,
não se limita à identificação do herói torrentino com o poema do
escritor francês «Don Juan aux enfers», mas torna-se presente de
outros dois modos: Baudelaire é o primeiro literato citado na obra
(cf. Don Juan, p. 15) e o único com o qual Don Juan se encontra (idem,
cap. III, 5, pp. 117-120).
Consideremos, por fim, o capítulo IV: nele, depois de um relato da
vida de Don Juan, este ocupa o corpo do narrador que, perdendo novamente o controlo das suas acções e pensamentos, afirma:

r
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«(…) sentí que de nuevo se transformaba mi ser (…), que me inundaban
otra vez los recuerdos ajenos, se apretaban en mi memoria al modo
como deben apretarse en la del moribundo. Me inundaban y me urgían,
me empujaban a describirlos. Jamás se me hubiera ocurrido que
pudiera hacerlo, y, sin embargo, lo hice: en el silencio de aquel salón
romántico que olía a perfumes en desuso, sentado a la mesa en que
quizás un gran poeta, por el que siempre tuve amor y que también
andaba por los recuerdos, había escrito. No sé el tiempo que pasé
de aquella manera como medium cuya mano conducen desde el
ultramundo, ni sé tampoco cuándo dejé de escribir y me acosté.
Una mañana, al despertarme Lisette, corrí al escritorio y hallé sobre él,
ordenadas, unas docenas de cuartillas de mi mano» (Torrente Ballester,
1999a: 165; nossos itálicos).

Dir-se-ia que o narrador é aprisionado no meio de dois mundos —
o «real» e o «ficcional» ou «fantástico» (o segundo representado
no final do romance pela encenação da morte de Don Juan) 15.
De modo análogo, o romance é uma colisão entre a suposta
«realidade» do narrador» e uma «ficção» representada por Leporello
e Don Juan.
A auto-referencialidade do romance parece-nos inequívoca face
ao exposto: o narrador é capturado por e num modelo literário que não
domina, a ponto de concluir:
«(…) pensaba que, desde unos días atrás, cierto número de actos míos
obedecía a los deseos, acaso a los designios del que a sí mismo se
llamaba Leporello. Llegué a sentirme como juguete en sus manos, o como
personaje literario en las del mal novelista, que piensa y siente lo que el
novelista quiere» (idem: 45; nossos itálicos).

Em última instância, esta simbiose de mundos viria confirmar a
problemática central desenvolvida pelo romance: a polifonia vocal,
que destitui o narrador de uma função de omnisciência discursiva
e performativa, deslocando-a para outras vozes de enunciação e
assim instituindo a problemática da alteridade, determinante no texto
metaficcional.
Nesta perspectiva, as duas narrativas especulares — que nos
situam num nível enunciativo que não é o do narrador — merecem
uma atenção particular enquanto recursos mediante os quais o
romance se torna reflexão sobre si próprio. Referimo-nos à «Narração

15 Análogo processo de entrecruzamento de duas histórias que decorrem paralelamente é detectável em La Isla de los Jacintos Cortados de Torrente Ballester.

388

DIACRÍTICA

de Leporello», relato do aparecimento e função do criado na carreira
do herói (capítulo II) e ao «Poema de Adão e Eva», história que um
frade teria contado a Don Juan com o propósito de lhe explicar a
origem teológica da sua insatisfação sexual (capítulo V). São relatos
intercalados com propósitos explicitamente anunciados no prólogo:
«Me he tomado tremendas libertades, y no es la menos grave esta
inclusión en el cuerpo narrativo de dos ‘bloques’ que rompen la unidad
planteada: el que llamo ‘Narración de Leporello’, y el que no llamo de
ninguna manera, pero que pudiera llamar ‘Poema del pecado de Adán
y Eva’. Uno y outro (…) guardan relación necesaria con la sustancia de
la novela» (idem: 13; nosso itálico).

Note-se que a inclusão destas duas narrativas míticas é justificada
pelo autor na economia do mito e do próprio texto, actuando, no caso
deste, como factor de coesão, pois «cada uno de estos episodios inducidos surge a instancia o requerimiento de la trama matriz, y completa
a sua vez a los anteriores» (Martínez Lage, 1986: 13).
Ambas são também essenciais para o entendimento torrentino
do mito donjuanesco porque «proyecciones de la propia sustancia
novelística del héroe» (Iglesias Laguna, 1982: 229): a primeira explica
o modo como a figura do criado, especializado em missões complexas,
assume um papel crucial nesta versão do mito, como, de resto, em
tantas outras 16; a segunda desvenda o donjuanismo de D. Juan, situado
por Torrente na esfera religiosa, porquanto a primeira experiência
de prazer físico do seu herói é análoga à de Adão e Eva antes do
pecado original.
De facto, a iniciação erótica de Don Juan acontece num espaço
edénico e representa a ânsia de fusão mística com a natureza, como
poderemos concluir da passagem a seguir transcrita:
«Oscurecía ya, y el viejo Guadalquivir, allá abajo, en el fondo, me
atraía. Corría el agua, y me quedé mirándola. Estaba clara, formaba
pequeños remolinos. Se veían las guijas del fondo, las briznas menudas
arrastradas por la corriente. Se me ocurrió desnudar el brazo y meterlo
en el cauce. ¡Qué delicia, el golpe contra mi piel y el ruidito en medio
del rumor de las aguas anchas! Me pregunté qué significaba todo
aquello y por qué me hacía feliz, y no pude responderme. Según la

16 Pensemos, , a título exemplificativo, na importância da figura do criado, desde
o Catalinón de Tirso de Molina e o Sganarelle de Molière até ao Leporello mozartiano,
retomado na literatura espanhola por Torrente Ballester e na portuguesa por António
Patrício em D. João e a Máscara. Uma fábula trágica (1924).

MITO E METAFICÇÃO EM DON JUAN DE GONZALO TORRENTE BALLESTER

389

Teología, la felicidad es el estado del hombre en presencia de Dios; pero
allí no había más que mi brazo, y el agua, y el golpe continuado, y el
ruidito. Bueno, estaba también la luna, que asomaba ya, y estaban
el aire y las flores, pero en segundo término. No encontré respuesta, y
no me desazoné, porque la sensación de mi brazo continuaba y se
extendía a todo mi cuerpo, quizás a toda mi persona. Llegó un
momento en que me sentí como continuación del río, como parte
del aire, como metido en el aroma de las flores… Como si de mi ser
saliesen raíces que buscaban fundirse a lo que estaba a mi alrededor
y hacerme con todo una sola cosa inmensa. Entonces, mi felicidad
llegó a su colmo, y me recorrió el cuerpo una extraña sacudida»
(Torrente Ballester, 1999a: 178-9).

Ao libertinismo de Tirso e de Molière e ao ateísmo de Zorrilla,
contrapõe Torrente Ballester um erotismo místico, uma vivência sacralizada do universo e (embora tragicamente defraudada) do sexo.
2.2. À margem do realismo
O estudo de Patricia Waugh que tomamos como referência para a
interpretação metaficcional do Don Juan de Torrente Ballester é
também uma leitura da literatura contemporânea como recusa da
ficção realista nalgumas das suas principais características.
Consideremos, a este propósito, o seguinte extracto do seu ensaio:
«Contemporary metafictional writing is both a response and a
contribution to an even more thoroughgoing sense that reality or
history are provisional: no longer a world of external verities but a
series of constructions, artifices, impermanent structures. The materialist, positivist and empiricist world-view on which realistic fiction is
premised no longer exists. It is hardly surprising, therefore, that more
and more novelists have come to question and reject the forms that
correspond to this ordered reality (the well-made plot, chronological
sequence, the authoritative omniscient author, the rational connection
between what characters ‘do’ and what they ‘are’, the causal connection
between ‘surface’ details and the ‘deep’, ‘scientific laws’ of existence)»
(Apud Currie, 1995: 44).

Julgamos que o romance é um desvio parcial da ficção realista
nos traços nela realçados por Patricia Waugh, designadamente na
rejeição de uma diegese linear, da identificação de algumas personagens (extremada, no caso de Don Juan, pelo facto de em momento
algum o narrador conseguir ver o seu rosto) e do estatuto de autoridade/omnisciência do narrador, questionado pela presença de múltiplas vozes de enunciação.
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Sob este ponto de vista, poderemos concluir que o texto evidencia
uma das principais características dos romances metaficcionais, uma
vez que um e outros «reject the traditional figure of the author as a
transcendental imagination fabricating, through an ultimately monologic discourse, structures of order which will replace the forgotten
material text of the world» (Currie, 1995: 51).
Tal não significa, contudo, que a metaficção ignore ou abandone por completo convenções ditas realistas. Assim o pensa a
Professora Maria da Penha Campos Fernandes (1995: 62), no seguinte
comentário:
«Ao explorar as relações entre a ficção e o mundo, a narrativa
metaficcional tende a pôr em questão não só os seus próprios limites
narrativos como os limites entre a ficcionalidade e a empiria, que
acaba por revelar-se empiria semiotizada, dita, textualizada e até, por
vezes, ficcionalizada pelo senso comum. Desta forma, subjacente, em
maior ou menor grau, à movimentação lúdica e estética do tecido
narrativo metaficcional, é possível ler-se frequentemente a necessidade
ou o prazer de o discurso literário, ao pensar-se, não perder de vista a
questão do realismo, seja ao questionar a ortodoxia realista, como o
fazem certos autores novecentistas; seja ao propor uma nova forma
de realismo, como o fazem Cervantes, Rabelais, Fielding, Sterne,
Dostoievsky e muitos mais».

Torrente também não abandona completamente as convenções
realistas: o ponto de partida deste texto poderia, aliás, ser rotulado de
«realista» — um jornalista espanhol, ao qual, diz o autor no prólogo,
«he prestado algunas de mis circunstancias personales» (Torrente
Ballester, 1999a: 10) 17, dispõe-se a regressar de Paris a Madrid.
Do que aqui se trata, em moldes metaficcionais, é de re-examinar
«the conventions of realism in order to discover — through its own
self-reflection — a fictional form that is culturally relevant and
comprehensible to contemporary readers» (Currie, 1995: 53). No romance torrentino, a aplicação deste pressuposto parece-nos demonstrada: i) no prólogo 18 e ii) na leitura «aberta» do romance proposta

17 Esta advertência é, porém, ociosa uma vez que «autor y narrador, sujeto de la
enunciación y sujeto del enunciado, rara vez son identificables, y menos aún si, aqui
como en el Quijote, el narrador forma parte de manera explícita, y no sin presentar
problemas, de la misma narración» (Martínez Lage, 1986: 15).
18 Aí, Torrente afirma que se o Don Juan planeado «hace dos o tres lustros» apontava para «una verdad existencial»; «ahora, mi propósito es meramente literario»
(Torrente Ballester, 1999a: 12).
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pelo autor numa reflexão algo provocatória, extraída de uma conferência proferida em 1966:
«(…) o meu romance pode ser interpretado de duas maneiras: se
Leporello e Don Juan são, efectivamente, dois farsantes, é um romance
realista, já que tudo o que nele acontece, inclusive certos fenómenos
metapsíquicos, pode ser explicado humanamente. Mas, se aceitarmos
que Don Juan é Don Juan e Leporello o diabo, nesse caso as coisas
mudam de figura. E então percebo que os meus compatriotas o
rejeitem como coisa alheia, porque eles não aceitam nem o intelectual
nem o fantástico» (Torrente Ballester, 1999b: 68).

Acontece, todavia, que, desde o prólogo, Torrente Ballester nos
adverte de que Don Juan «nació de un empacho de realismo. (…)
Don Juan es un personaje imaginario, sin el menor contacto com la
realidad» (idem: 1999a: 9-10).
2.3. O jogo metaficcional e a metáfora teatral
A auto-referencialidade da narrativa contemporânea manifesta-se
também na utilização de códigos procedentes de outros discursos
artísticos, em geral, e literários, em particular 19. De facto, a utilização
narrativa de códigos de outros discursos, por exemplo, do teatral, cria
aquilo a que Antonio Gil González (1998: 344) se refere como «la metáfora del teatro como imagen autorreferencial de la creación literaria».
A teatralização que se respira no interior do romance de Torrente
Ballester 20 culmina no momento em que o narrador é convidado a
assistir a uma representação teatral cujo desenlace se propõe como
alternativa ao que ele próprio projectara.

19 Com muita frequência, também o discurso cinematográfico utiliza a literatura
no sentido de acentuar a sua ficcionalidade (cf. Gil González, 1998: 341).
20 Na colectânea de ensaios Sobre literatura e a arte do romance, Gonzalo Torrente
Ballester, cuja primeira vocação literária foi o teatro, afirma que Don Juan fora concebido como um drama em 1948 (cf. Torrente Ballester, 1999b: 52). Nove anos depois, num
ensaio onde analisa versões dramáticas do mito (as de Jacinto Grau, Miguel de
Unamuno, os irmãos Machado e Martínez Sierra), mostra-se bastante hesitante quanto
ao género do seu texto, oscilando entre o drama e o romance, este indubitavelmente
mais sofisticado na multiplicidade de recursos a que pode apelar, mas menos apto a
traduzir o garbo teatral da personagem (cf. Torrente Ballester, «Don Juan tratado y
maltratado», Teatro español contemporáeno, Madrid, Guadarrama, 1957, pp. 157-158).
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As implicações desta «experiência teatral» são múltiplas, como
observa Ana Sofia Pérez-Bustamante Mourier (1995: 467): i) temporalmente, o passado da obra (1640) e o presente do narrador e do
espectador (1960) surgem justapostos; ii) consequentemente, realidade
e ficção fundem-se, tornando possível a convivência de escritores
(Baudelaire e o padre Téllez), com personagens históricas presentes na
literatura (Miguel de Mañara) e ainda com outras, exclusivamente literárias (Don Juan, o Leporello mozartiano e Celestina); e iii), finalmente, o narrador-personagem torna-se espectador, respondendo a um
convite de Leporello para que assista ao drama «O final de Don Juan».
Neste convite deveremos considerar mais um exemplo de relativização da autoridade enunciativa do narrador que parece finalmente
vencido pelo peso da tradição do mito de Don Juan e pela presença de
Leporello, o verdadeiro factótum narrativo:
«La historia no tiene nada suyo, usted lo sabe. Ni siquiera las
palavras le pertenecen. (…) El manuscrito es suyo, eso no se lo discuto.
Y puede usted publicarlo, pero no con su nombre. Se reirían de usted.
— Soy escritor.
— Periodista nada más, no lo olvide. Jamás ha escrito un miserable cuento. Carece de imaginación» (Torrente Ballester, 1999a: 297).
(…)
«Se ve en seguida que usted no entiende de literatura moderna.
Toda historia en que intervenga mi amo tiene que ser, por definición,
anticuada. Mi amo tiene mala prensa, a causa, sobre todo, de las imitaciones. (…) Los grandes temas literarios sufren eclipses, pero reaparecen» (idem: 305).

O empréstimo narrativo de códigos do discurso teatral contribui
ainda para acentuar a indeterminação do desenlace; e aquela, uma
vez mais, traduz a tensão criada ao longo do texto pelas rivalidades
— enunciativa e de capacidade de sedução — entre narrador e personagem, aquele reduzido agora a mero espectador e finalmente rendido à autoridade da personagem mítica, o mesmo é dizer, à metáfora teatral 21.
Para Stephen Miller (1982: 175),
«The chief challenge and novelty of this script reside in its departure
from literary and theatrical convention: not only do Leporello and

21 Sublinhe-se que o mito de Don Juan, nascido no teatro com a peça do monge
espanhol Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, nele encontrou
durante três séculos as suas mais bem conseguidas realizações.
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don Juan act in a novel and play in a theater, but also in the real world
of Paris in the early 1960s; they literally make the world a theater, and
claim extra-textual life for the literary personages they represent.
Consequently, the convention that life and theater are separate realms
is deliberately flouted, and the verisimilitude proper to each is confused
and questioned».

Para além do espectáculo a que o narrador assiste, vários outros
aspectos nos permitem verificar a transmodalização do discurso
teatral em Don Juan. Entre eles destacamos como mais evidentes
no romance, o valor atribuído à linguagem gestual, especialmente na
figura de Leporello, o predomínio de espaços interiores, a proliferação
de diálogos e a extrema rapidez com que os episódios (numericamente
identificados) se sucedem, como se de cenas de uma peça se tratassem.
Significativamente, o universo teatral impõe-se desde as páginas
inaugurais, i.e., aquando da primeira visita do narrador ao apartamento parisiense de Don Juan:
«Leporello abrió las maderas de una ventana, y tuve la sensación repentina de hallarme en el escenario de un teatro, o en algo que, sin ser
teatro, fuese escenario, y que, sin embargo, no era fingido o falso, sino
de la más depurada autenticidad» (Torrente Ballester, 1999a: 32).

Um cenário ficcional com aparência de realidade revela a convergência de dois mundos a que temos vindo a fazer alusão.
A referencialidade teatral que culmina na encenação da morte de
Don Juan está igualmente (omni)presente numa das reflexões do
narrador acerca da presumível burla de que terá sido vítima:
«Se me ocurrió, de repente, que Sonja estaba metida en la farsa como
una farsante más, que obraba de acuerdo con don Juan, o, al menos,
con Leporello. Todo se explicaba entonces: no sólo aquel repentino,
inverosímil amor con que me estaba mirando, sino los episodios anteriores, las más artificiosas de sus palabras, los hechos más literarios.
Sonja era actriz de una comedia de la que yo era el personaje sincero
y ridículo. (…) Decidí seguir adelante, representar mi papel pero consciente ya de que lo era» (idem: 163)

O narrador poderá ser capaz de detectar a criação de uma ficção;
terá ainda, eventualmente, perspicácia para descobrir que não foi
senão vítima de uma experiência literária que acabou por dominar as
suas convicções «reais». Contudo, a tensão entre ilusão e realidade
mantém-se até ao final do romance de Gonzalo Torrente Ballester e,
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com ela, a possibilidade de o leitor, ele próprio, construir uma ficção,
o mesmo é dizer (re)escrever o mito de Don Juan. Afinal, no prólogo,
a responsabilidade enunciativa era delegada nas personagens pois
«(…) ni don Juan ni ninguno de los restantes personajes de la historia
pensaba como yo. (…) Desde el principio me propuse escribir esta
historia sin que ninguno de sus personajes — ni siquiera ese narrador
anónimo, al que, sin embargo, he prestado algunas de mis circunstancias personales — se constituyera en mi portavoz. Y creo haberlo conseguido » (idem: 10),

e, ao longo do romance, todo o cenário parece incentivar um potencial
narrador a
«escribir una obra de arte, vivir los episodios de un gran amor o sentir
en soledad cómo la vida de uno está formada de la sustancia del
tiempo» (idem: 46).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
a)

Activas

TORRENTE BALLESTER (1957), «Don Juan tratado y maltratado», Teatro español contemporáneo, Madrid, Guadarrama, pp. 157-188.
—— (1982), Fragmentos de Apocalipsis, 2.ª ed., Barcelona, Destino.
—— (1985), la Saga/Fuga de J.B., 4.ª ed., Barcelona, Destino.
—— (1987), La Isla de los Jacintos Cortados, 5.ª ed., Barcelona, Destino.
—— (1999a), Don Juan, Barcelona, Destino.
—— (1999b), Sobre literatura e a arte do romance, Lisboa, Difel.

b)

Passivas

ALTER, Robert (1975), Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre, Berkeley,
University of California Press.
BAKHTINE, Mikhail (1981), The Dialogic Imagination, Austin, University of Texas Press.
CHRISTENSEN, Inger (1981), The Meaning of Metafiction. A Critical Study of Selected Novels
by Sterne, Nabokov, Barth and Beckett, Bergen, Oslo, Troms, Universitetsforlaget.
CURRIE, Mark (ed.) (1995), Metafiction, London and New York, Longman.
FEAL DEIBE, Carlos (1984), En nombre de Don Juan (Estructura de un mito literario),
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

MITO E METAFICÇÃO EM DON JUAN DE GONZALO TORRENTE BALLESTER

395

FERNANDES, Maria da Penha Campos (1995), Mimese irónica e metaficção. Para uma
poética pragmática do romance (contemporâneo), Braga, Universidade do Minho
(Tese de Doutoramento).
GASS, William (1974), La Ficción y los personajes de la vida, Traducción de A. Frenel,
Buenos Aires, Juan Goyanorte.
GIL GONZÁLEZ, Antonio Jesús (1998), «El teatro en el escenario de la novela», Theatralia
II, Universidade de Vigo, Servicio de Publicacións, pp. 337-353.
—— (1999), «Imagino que cuento; cuento que imagino. Una lectura autorreferencial de
la narrativa de GTB», Ponte Far, A. y Fernández Roca (coords.), La obra literária de
GTB, Concello de Ferrol, Universidade de A Coruña.
HUTCHEON, Linda (1980), Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, London,
Methuen.
—— (1988), «Historiographic metafiction», Currie, Mark (ed.) (1995), Metafiction,
London and New York, Longman.
IGLESIAS LAGUNA, A. (1982), «Treinta años de novela española», Becerra Suárez, Carmen
(coord.), Gonzalo Torrente Ballester, Madrid, Ministerio de Cultura.
JUAN-NAVARRO, Santiago (1998), La metaficción historiográfica en el contexto de la teoría
postmodernista, Valencia, Universidad de Valencia, Colección Eutopías, Vol.
196/197.
MARTÍNEZ LAGE, Miguel (1986), «En torno a Don Juan», Cuadernos Hispanoamericanos,
428, pp. 8-22.
McCaffery, Larry (1982), The Metafictional Muse. Pittsburgh, University of Pittsburgh
Press.
MILLER, Stephen (1982), «Don Juan’s New Trick: Plot, Verisimilitude, Epistemology and
Role-Playing in Torrente’s Don Juan», Revista de Estudios Hispánicos, Tomo XVI,
Número 2, pp. 163-180.
PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER, Ana Sofía (1995), «Don Juan, de Torrente Ballester: el
monstruo en su laberinto», Blasco Pascual et al. (coords.), Actas del congreso sobre
José Zorrilla. Una nueva lectura, Valladolid, Universidad, pp. 461-489.
RÓDENAS DE MOYA, Domingo (1994-1995), «»Metaficción y metaficciones: del concepto a
las tipologías», Tropelías. Revista de teoría de la literatura y literatura comparada,
números 5-6, pp. 323-336.
SCHOLES, Robert (1970), «Metafiction», Currie, Mark (ed.) (1995), Metafiction, London
and New York, Longman.
SOBEJANO, Gonzalo (1989), «Novela y metanovela en España», Insula, 512-513, pp. 4-6.
SPIRES, Robert (1984), Beyond the Metafictional Mode. Directions in the Modern Spanish
Novel, Lexington, University Press of Kentucky.
TODOROV, Tzvetan (1968), Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil.
WAUGH, Patricia (1984), Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction,
London and New York, Methuen.

O destino trágico da Lógica
Portuguesa
J. M. CURADO
(Universidade do Minho)

I.

Um diagnóstico cultural

O objectivo primeiro da actividade de diagnóstico cultural é o
de compreender o nexo que existe entre um grupo humano e as suas
produções culturais. Alguns nexos permitem enunciados dotados de
sentido. Assim, «Os americanos criaram a cultura do self-made man» é
um enunciado significativo que o diagnóstico cultural procura estudar.
Todavia, outros nexos permitem enunciados cujas propriedades são
menos óbvias. «Os portugueses não criaram a cultura do self-made
man» é um enunciado com propriedades contrafactuais. Uma construção frásica diferente torna mais claras essas propriedades: «Teria
sido possível aos portugueses criarem uma cultura do self-made man;
todavia, isso não aconteceu». É importante observar que a procura dos
nexos entre grupos e produções culturais é valorativamente neutra.
O primeiro enunciado não é um elogio e o segundo não é uma censura.
Para utilizar um diagnóstico cultural famoso feito por António José
Saraiva sobre a cultura portuguesa 1, o enunciado «Teria sido possível
aos americanos criarem uma cultura de cruzada e de decadência;
todavia, isso não aconteceu» não é uma avaliação da cultura americana feita à luz de algumas características conspícuas da cultura
portuguesa. O diagnosticador cultural (esta expressão feliz é de Gore

1 A avaliação da cultura portuguesa à luz do Mito da Cruzada e do Contramito
da Decadência é feita em António José Saraiva, «Os Mitos», in A Cultura em Portugal.
Teoria e História, Liv. I (Amadora, Bertrand, 1982), pp. 118-123.
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Vidal 2) encontra-se na posição dos velhos teólogos: o pecado existe
tanto na acção quanto na omissão, e é evidente que é mais fácil
identificar os pecados por acção do que os pecados por omissão. Deste
ponto de vista, a inexistência de alguns nexos culturais é tão significativa quanto a existência de outros.
A cultura do século XX português permite identificar uma
ausência surpreendente. A área temática da lógica foi influente na
filosofia, na linguística, na matemática e na tecnologia dos países com
os quais Portugal se assemelha na sua produção universitária. Porém,
a lógica em qualquer destas disciplinas não motivou em Portugal
desenvolvimentos interessantes. A surpresa pela ausência é legítima.
Também ficaríamos surpreendidos (e preocupados) se o enunciado
«Não é estudada anatomia nas faculdades de medicina portuguesas»
fosse verdadeiro (o que não é o caso). Provavelmente, a identificação
deste nexo poderia conduzir à melhoria da situação: introduzir a anatomia nos cursos de medicina. O mesmo objectivo possui o diagnóstico cultural da situação da lógica na cultura universitária portuguesa:
corrigir uma anomalia grave. O diagnóstico cultural que se segue
é limitado por razões de argumentação à lógica filosófica; é inútil
deixar claro que os seus traços gerais são compartilhados pelas outras
disciplinas referidas.
«Lógica em Portugal» é uma contradição nos termos? Para
responder a esta questão é necessário ter presente duas noções óbvias.
(1) A lógica é a vanguarda do pensamento filosófico. Só nos territórios cartografados por ela é possível construir argumentos robustos e
teorias verdadeiras. O contacto com esses territórios é promovido onde
há boa filosofia. (2) A velha ideia aristotélica que considerava a lógica
como uma introdução a estudos mais avançados sempre foi sedutora,
mesmo em épocas de grande especialização. Neste sentido, a lógica, já
como vanguarda, já como propedêutica, é o assunto mais fácil de todas
as disciplinas da filosofia. Está para o pensamento como o alfabeto
está para a escrita. Espera-se que a lógica seja praticada por todos
onde existe filosofia, do mesmo modo que se espera que todos utilizem
o alfabeto sempre que escrevam. (Para os que recusam a antevisão de
textos filosóficos cheios de símbolos lógicos-matemáticos, é oportuno
observar que a teoria da argumentação, a lógica informal e a análise
e diagramação de argumentos fazem parte da lógica e não utilizam

2 Conferência na Fundação Gulbenkian, Lisboa, no Seminário Internacional
Europa e Cultura, 6 de Maio de 1998.
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símbolos. O ponto de vista lógico poderá estar presente em textos filosóficos sobre assuntos diferentes da lógica quando se adoptam modos
de argumentação que permitem o debate público das ideias. Os textos
em que a ambiguidade é deliberada ou um efeito de mau método de
construção textual não permitem o debate público.) O panorama
de uma filosofia nacional deveria oferecer uma maior quantidade de
lógicos do que praticantes de outras disciplinas filosóficas, ou, pelo
menos, um número significativo. O exemplo da escrita continua pertinente: a utilização do alfabeto é superior à actividade de escrever
romances, ou sonetos ou cartas de amor. Portugal parece ser uma
excepção a esta regra. Para compreender o significado da excepção
portuguesa na lógica será útil uma ilustração impressionista. Numa
das obras mais fantásticas e ilógicas da literatura do século XIX,
os Cantos de Maldoror, do poeta francês Lautréamont, encontra-se,
estranhamente, um elogio ao pensamento rigoroso da matemática:
«Ó severa matemática, eu não te esqueci desde que as tuas sábias
lições, mais doces do que o mel, se infiltraram no meu coração como
uma onda refrescante». É precisamente o facto de este elogio se encontrar nos antípodas do espírito dos Cantos que toma o leitor de
surpresa. O rigor da matemática é exactamente o contrário do discurso
fantástico. É esta surpresa que é importante isolar desde o primeiro
momento de uma visão panorâmica da lógica em Portugal no século
XX. A comparação é plausível: o pensamento filosófico português está
para o tom dominante dos Cantos assim como os raros pensadores
portugueses que se dedicaram à lógica estão para o elogio da matemática, mais doce do que o mel. O pensamento filosófico português tem
pequenas gemas lógicas escondidas numa vasta ganga de pensamento
nada, pouco, ou, mesmo, militantemente anti-lógico. Daí a surpresa
pela presença de lógicos num pensamento tradicionalmente afastado
da lógica e pela ausência de um número significativo de obras em que
o ponto de vista lógico seja relevante. O paradoxo transmitido pela
conjunção de presença e de ausência é claro nas falsas partidas de uma
investigação lógica no país. A quantidade interessante de pequenos
textos publicados transmite a ideia que no século XX português existiu
um grupo de pessoas empenhadas em se informarem do melhor que a
investigação estrangeira oferecia mas que enfrentaram uma atmosfera
intelectual hostil à lógica. Os textos foram publicados, os autores
existiram, mas o resultado final não é de modo algum uma onda
refrescante que se possa albergar no coração. Alguém tem culpa
desta situação? Rotulemos todas as responsabilidades debaixo da
designação deliberadamente ambígua de «ambiente intelectual hostil».
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Não foi feliz o destino da lógica no pensamento filosófico português do século XX. A herança prestigiosa de Pedro Hispano e dos
Conimbricenses não teve sucessores. Nada semelhante ao valor destes
autores nas respectivas épocas e nada semelhante à projecção internacional que justamente mereceram foi alcançado pelos poucos e
corajosos professores de filosofia que se ocuparam de temas de lógica.
(A situação não é muito diferente da que se passou com matemáticos
ou com engenheiros.) Se um autor como João de S. Tomás continua a
merecer a atenção de estrangeiros 3 pelo interesse das suas análises de
lógica temporal, e se o matemático Dantas Pereira continua a atrair
a atenção erudita 4 por se ter ocupado em 1800 de um dos capítulos
mais curiosos do passado da lógica, o problema da língua perfeita e o
projecto de tradução automática das línguas naturais por intermediação de um algoritmo simples, é difícil encontrar algum texto português de lógica que ultrapasse as fronteiras da disciplina. A audiência
filosófica mais importante de qualquer país, os que frequentaram
cursos superiores de filosofia, tem em Portugal deficiências enormes
e é muito difícil encontrar licenciados num curso superior de filosofia
português que dominem um nível mínimo 5 de conhecimentos de
lógica. Se o mais frequente nos programas superiores de lógica são as
banalidades historiográficas que qualquer manual pode oferecer, o
mais raro é encontrar docentes a leccionar os quatro pilares mais
importantes dos estudos de iniciação à lógica: a teoria da argumentação, o cálculo proposicional, o cálculo de predicados e a lógica
modal. Um nível de conhecimentos suficiente raramente é alcançado e
o clima geral nas faculdades de letras que leccionam cursos de filosofia
é o de uma enorme dificuldade em promover programas actualizados,

3 Apenas como ilustração, ver Peter Øhrstrøm e Per F. V. Hasle, Temporal Logic:
From Ancient Ideas to Artificial Intelligence (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers,
1995), p. 42.
4 J. M. Curado, «A utopia linguística de Dantas Pereira: da escriptura pasigraphica
à impossível língua perfeita», Diacrítica, 11 (1996), pp. 409-497
5 Para que não seja ambígua a noção de nível mínimo de conhecimentos em lógica,
o recurso a alguns exemplos de manuais muito divulgados em estudos de lógica no
estrangeiro é importante para precisar o conceito: Harry J. Gensler, Symbolic Logic:
Classical and Advanced Systems (Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 1990); Jerome
Malitz, Introduction to Mathematical Logic (Berlin, Springer Verlag, 1979); Barbara
H. Partee, Alice ter Meulen e Robert E. Wall, Mathematical Methods in Linguistics
(Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993); John E. Nolt e Dennis A. Rohatyn,
Schaum’s Outline of Theory and Problems of Logic (New York, McGraw-Hill, 1988).
Muitos outros poderiam ser nomeados.
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em defender teses em lógica (a falta de orientadores de tese é paralela
à falta de professores especializados para a constituição de júris), em
organizar bibliotecas de apoio e em desenvolver projectos de investigação em que a lógica seja uma componente importante. Alguém que
queira trabalhar em filosofia da mente com métodos de inteligência
artificial (AI) ou de vida artificial (AL), em ética com ferramentas de
lógica deôntica, em teoria do conhecimento com ferramentas de lógica
epistémica, ou em filosofia da linguagem com ferramentas de semântica formal dificilmente encontrará recursos académicos para isso.
Apesar de existirem excepções nobres a este panorama (Edmundo
Curvelo é a figura mais notável mas não a única 6), o que caracteriza
positivamente a produção lógica dos pensadores portugueses do
século XX é a intenção em divulgar alguns capítulos importantes (mas
algo anacrónicos) da lógica (separação da lógica clássica em relação
à lógica simbólica, relações entre linguagem natural e estruturas
lógicas do pensamento, cálculo proposicional) e a elaboração textos
didácticos. Infelizmente, o que caracteriza negativamente a lógica
contemporânea portuguesa em filosofia é a desactualização temática e
a utilização frequente do simbolismo lógico como uma roupagem
inútil e decorativa. Apesar da gravidade em subscrever um juízo excessivamente geral (cometer o sofisma da generalização apressada não é
um perigo a olvidar), é correcto afirmar que pouco foi feito em lógica
por pensadores portugueses do século XX. (Apesar de os pensadores
técnicos e matemáticos dominarem um nível de conhecimentos em
lógica mais especializado, não é também claro que nas suas obras
esteja presente verdadeira criatividade.)
A surpresa com o pouco que se alcançou na investigação da lógica
em Portugal no século XX aumenta se for considerado o exemplo
brasileiro. A diferença entre a produção portuguesa em lógica e a
produção brasileira 7 é dramática. No que diz respeito à lógica, o

6 Um bom estudo sobre este grande lógico é o de Norberto Cunha, «A Ética
como Ciência Natural em Edmundo Curvelo», Revista Portuguesa de Filosofia, 48: 2 (1992),
pp. 161-207. Ver, também, João Branquinho, «Curvelo, Edmundo», in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, vol. 1 (Lisboa, Verbo, 1989), coll. 1265-1266, e J. M.
Curado, «Pode um Glaciar Traduzir um Vulcão? Lógica Fria e Consciência Quente
em Edmundo Curvelo», in O Mito da Tradução Automática (Braga, Universidade do
Minho/Centro de Estudos Humanísticos, 2000), pp. 261-349.
7 Para uma panorâmica geral da produção lógica brasileira, ver as antologias
seguintes: A. I Arruda, R. Chuaqui e N. C. A. da Costa, eds., Mathematical Logic in Latin
America (Amsterdam, North-Holland, 1980); C.E.L.I.J.S. da Universidad de Carabobo,
Venezuela, Antologia de la Lógica en America Latina (Madrid, Fundación Banco Exterior,
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espaço lusófono não é homogéneo. É perfeitamente defensável considerar o engenheiro e matemático Newton da Costa o melhor lógico
de língua portuguesa do século XX. Existe muito a favorecer esta
avaliação: uma criatividade excelente manifestada na criação de
lógicas paraconsistentes, de que é um dos fundadores e uma autoridade mundial, a publicação assídua de obras nos principais meios
de divulgação de ideias de lógicas (revistas com exigentes critérios de
publicação, cursos universitários), uma ampla projecção internacional
e a constituição de uma escola dinâmica de lógica brasileira (Ayda
Arruda, Elias H. Alves, etc.)8.
Um segundo ponto de vista estrangeiro é também útil para perspectivar de modo neutro e objectivo a actividade lógica portuguesa.
Qual a imagem que os inventários de referência neste campo têm de
autores portugueses? A importante Bibliografia-W de Lógica Matemática 9 faz apenas referência aos matemáticos portugueses 10 que se

s/d); e Walter A. Carnielli e Luiz Carlos P. D. Pereira, eds., Logic, Sets and Information:
Proceedings of the Tenth Brazilian Conference on Mathematical Logic (Campinas, Centro
de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 1995). As Brazilian Conferences in
Logic, iniciadas em 1977, são a melhor produção da lógica brasileira. Um nível de qualidade semelhante é o revelado pela publicação inovadora da revista The Journal of NonClassical Logic (1982-1991, posteriormente com o título The Journal of Applied
Non-Classical Logic).
Para a original obra lógica de Newton da Costa, ver do próprio «On the theory
of inconsistent formal systems», Notre Dame Journal of Formal Logic, 15 (1974),
pp. 497-510; O Conhecimento Científico (São Paulo, Discurso Editorial, 1999); os interessantes trabalhos em colaboração Newton C. A. da Costa, Otávio Bueno, e Steven
French, «Is there a Zande logic?», History and Philosophy of Logic, 19, (1998), pp. 41-54,
e Newton C. A. da Costa e Jair Minoro Abe, «Paraconsistência em informática e inteligência artificial», Estudos Avançados, 14: 39 (2000), pp. 161-174; ou, ainda, o estudo
de Ítala M. Loffredo D’Ottaviano, «On the development of paraconsistent logic and
Da Costa’s work», Journal of Non Classical Logic, 7: 1-2 (1990), pp. 89-152.
8 Estes são os únicos critérios de avaliação da obra de um lógico: criatividade,
publicação de textos tutelada por pares, participação no debate internacional de lógica.
Newton da Costa obedece a esses critérios. Isso não acontece infelizmente com nenhum
lógico filosófico português durante o século XX.
9 Gert H. Müller, ed., em colaboração com Wolfgang Lenski, W-Bibliography of
Mathematical Logic, Vol. I, Classical Logic, editado por Wolfgang Rautenberg (Berlin,
Springer-Verlag, 1987); Gert H. Müller, ed., em colaboração com Wolfgang Lenski,
Ω-Bibliography of Mathematical Logic, Vol. II, Non-Classical Logics, editado por Wolfgang
Rautenberg (Berlin, Springer-Verlag, 1987); Gert H. Müller, ed., em colaboração com
Wolfgang Lenski, Ω-Bibliography of Mathematical Logic, Vol. III, Model Theory, editado
por Heinz-Dieter Ebbinghaus (Berlin, Springer-Verlag, 1987); Gert H. Müller, ed., em
colaboração com Wolfgang Lenski, Ω-Bibliography of Mathematical Logic, Vol. IV,
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dedicaram à lógica e que alcançaram um nível de sofisticação elevado.
Encontram-se neste caso aqueles que são os melhores lógicos matemáticos portugueses, António Aniceto Monteiro 11 (Angola, 1907, Argentina, 1980) e Hugo Baptista Ribeiro 12 (1910-1988), bem como José

Recursion Theory, editado por Peter G. Hinman (Berlin, Springer-Verlag, 1987); Gert
H. Müller, ed., em colaboração com Wolfgang Lenski, Ω-Bibliography of Mathematical
Logic, Vol. V, Set Theory, editado por Andreas R. Blass (Berlin, Springer-Verlag, 1987);
Gert H. Müller, ed., em colaboração com Wolfgang Lenski, Ω-Bibliography of
Mathematical Logic, Vol. VI, Proof Theory. Constructive Mathematics, editado por Jane
E. Kister, Dirk van Dalen e Anne S. Trolstra (Berlin, Springer-Verlag, 1987).
10 Não há, pois, o perigo de os lógicos matemáticos serem olvidados. A ilustre
comunidade de historiadores portugueses da matemática não deixaria também isso
acontecer. José Morgado (Para a História da Sociedade Portuguesa de Matemática,
Coimbra, 1995) e os colóquios em memória de António Monteiro (LOGICA98, International Conference on Mathematical Logic in Memory of A. A. Monteiro, July 13-18,
1998, Évora) e de Hugo Ribeiro (Colóquio de Lógica Matemática à memória de Hugo
Ribeiro, 27-29 de Abril, Lisboa, Instituto Superior Técnico) têm atrás de si uma rica
historiografia da matemática portuguesa (de Garção Stockler, por Gomes Teixeira e
Pedro José da Cunha, até Fernanda Estrada, entre outros).
11 A. Aniceto Monteiro, «La notion de fermeture et les axiomes de separation»,
An. Fac. Ciênc. Porto, 26 (1941), pp. 193-203 [reimpresso in Portugaliae Mathematica,
2 (1941), pp. 290-298]; «Les ensembles fermes et les fondements de la topologie»,
Portugaliae Mathematica, 2 (1941), pp. 56-66; «Axiomes independants pour les algèbres
de Brouwer», Rev. Union Mat. Argentina, 17 (1955), pp. 149-160; «Matrices de Morgan
characteristiques pour le calcul propositionnel classique», Anais Acad. Bras. Cienc., 32
(1960), pp. 1-7; «Linearisation de la logique positive de Hilbert-Bernays», Rev. Union
Mat. Argentina, 20 (1962), pp. 308-309; «Generalisation d’un theorème de R. Sikorski sur
les algèbres de Boole», Bull. Sci. Math., ser. 2, 89 (1965), pp. 65-74 [reimpresso in Notas
Logica Mat., 10 (1974)]; «Matrices de Morgan caracteristiques pour le calcul propositionnel classique», Notas Logica Mat, 6 (1974); «L’arithmetique des filtres et les espaces
topologiques I», Notas Logica Mat., 29 (1974); «L’arithmetique des filtres et les espaces
topologiques II», Notas Logica Mat., 30 (1974), pp. 126-162; e, em colaboração com José
da Silva Paulo, Aritmética Racional (Lisboa, Livraria Avelar Machado, 1945). Sobre a
influência da obra deste lógico matemático, ver Alfredo Pereira Gomes, «O regresso de
António Monteiro a Portugal de 1977 a 1979», Portugaliae Mathematica, 39: 1-4 (1980),
pp. XXXIII-XLI; Ruy Luís Gomes e Luís Neves Real, «António Aniceto Monteiro e o
C.E.M. do Porto (1941/1944)», Portugaliae Mathematica, 39: 1-4 (1980), pp. IX-XIV;
Leopoldo Nachbin, «The influence of António A. Ribeiro Monteiro in the development
of mathematics in Brazil», Portugaliae Mathematica, 39: 1-4 (1980), pp.XV-XVII;
Eduardo L. Ortiz, «Professor António Monteiro and contemporary mathematics in
Argentina», Portugaliae Mathematica, 39: 1-4 (1980), pp. XIX-XXXII; e Hugo Ribeiro,
«Actuação de António Aniceto Monteiro em Lisboa entre 1939 e 1942», Portugaliae
Mathematica, 39: 1-4 (1980), pp. V-VII.
12 Hugo B. Ribeiro, «Caracterisations des espaces reguliers normaux et completement normaux au moyen de l’operation de derivation», Portugaliae Mathematica,
2 (1941), pp. 13-19; «La cohérence d’un ensemble et les ensembles denses en soi»,

404

DIACRÍTICA

Ribeiro de Albuquerque, José Morgado e Constantino de Barros.
É significativo que nenhum filósofo português 13 esteja presente nessa
bibliografia do Grupo Ómega. O ponto de vista estrangeiro é injusto
para muitos autores mas a sua mensagem é clara: se os matemáticos
honraram a inteligência portuguesa em lógica, o mesmo não pode ser
afirmado dos pensadores filosóficos. Numa obra paralela de referência
geral sobre a lógica filosófica, o Handbook of Philosophical Logic 14,
nenhum português é indicado. Mesmo alguns países com os quais
Portugal pode ser comparado na produção filosófica relativamente
afastada das principais problemáticas da filosofia contemporânea
produziram lógicos de nível mundial. Pense-se nas riquíssimas escolas de lógica polaca, finlandesa e holandesa. Esta situação típica do
diagnóstico cultural motiva um inquérito entre o policial e o cultural:
Porque não surgiram em Portugal figuras como um Church, um
Gödel, um Turing, um Quine, ou um Newton da Costa?
Procurar descobrir porque é que uma área de vanguarda do
pensamento filosófico e aquela que está na base de algumas das
construções intelectuais mais poderosas do século XX (computação,
matemática, teoria de sistemas, ciência cognitiva) ficou menosprezada
na cultura portuguesa e no ensino secundário e superior do país é
empreender uma viagem dolorosa. A causa maior da dor reside na
verificação que em meados do século nada faria prever uma avaliação

Portugaliae Mathematica, 2 (1941), pp. 67-76; «Une extension de la notion de convergence», Portugaliae Mathematica, 2 (1941), pp. 153-161; «On the universal completeness
of classes of relational systems», Arch. Math. Logik Grundlagenforsch., 5 (1951), pp. 90-95;
«The notion of universal completeness», Portugaliae Mathematica, 15 (1956), pp. 83-86;
«Universal completeness», Summer Inst. Symb. Log., 1957, Ithaca, pp. 81-82; «Linguagens elementares e estruturas matemáticas», Gazeta de Matemática, 30: 113-116
(1969), pp. 1-8; «Linguagens elementares e estruturas matemáticas (breve iniciação)»,
in P. A. Almeida, José M. Ferreira e A. J. Franco de Oliveira, eds., Colóquio de Lógica
Matemática à memória de Hugo Ribeiro. Textos sobre Lógica em Portugal (Lisboa,
Sociedade Portuguesa de Matemática, 1989), pp. 160-165. Sobre a obra deste lógico
matemático, ver Jorge Almeida, «The mathematician Hugo Ribeiro», Portugaliae
Mathematica, 52: 1 (1995), pp. 1-14; José Morgado, «Hugo Baptista Ribeiro: matemático
português que só pôde ensinar numa universidade portuguesa depois do 25 de Abril»,
Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, 12, Março (1989), pp. 31-42.
13 M. S. Lourenço surge apenas como editor da importante colectânea O Teorema
de Gödel e o Problema do Contínuo (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979).
14 D. Gabbay, e F. Guenthner, eds., Handbook of Philosophical Logic, Vol. 1, Elements
of Classical Logic (Dordrecht, D. Reidel, 1983); Vol. 2, Extensions of Classical Logic
(Dordrecht, D. Reidel, 1984); Vol. 3, Alternatives to Classical Logic (Dordrecht, D. Reidel,
1886); Vol. 4, Topics in the Philosophy of Language (Dordrecht, D. Reidel, 1989).
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final tão negativa dos resultados alcançados. Os sinais eram prometedores. Assim, o astrónomo, matemático e historiador da matemática
Pedro José da Cunha 15, ainda nas primeiras décadas do século, mostrou interesse pela teoria dos conjuntos e chegou a publicar um estudo
académico sobre esse tema. Como se sabe, é difícil promover qualquer
início de estudos em lógica ou em fundamentos da matemática sem
noções de teoria de conjuntos. Nos anos vinte, Leonardo Coimbra
coloca a lógica no subtítulo de uma das suas obras mais importantes,
A Razão Experimental (Lógica e Metafísica), de 1923, e quatro anos
depois publica uns apontamentos com o título Notas sôbre a Abstracção Scientífica e o Silogismo, em que revela algum conhecimento do
passado da lógica e alguma informação sobre os desenvolvimentos
recentes em lógica matemática através de obras de Burali-Forti e de
A. Padoa. A revista Portugaliae Mathematica, desde o primeiro volume
de 1937, publicou ocasionalmente artigos de lógica matemática de
autores nacionais (Aniceto Monteiro, Hugo Ribeiro, José Morgado,
Ribeiro de Albuquerque) e de vultos estrangeiros (John von Neumann,
Alonzo Church, Haskell B. Curry e outros). Professores dedicados
defenderam dissertações universitárias sobre assuntos lógicos
(Arnaldo de Miranda Barbosa 16, em Coimbra, e Curvelo, em Lisboa).
O influente e muito dotado Francisco Vieira de Almeida dedicou uma
parte substancial da sua obra à divulgação da lógica, e Edmundo
Curvelo, o seu assistente na Faculdade de Letras de Lisboa, para
além de escrever obras lógicas de maior fôlego (Multiplicidades Lógicas
Discretas, 1947, Os Princípios da Logificação da Psicologia, 1947) e
de revelar uma informação extraordinária do que se fazia além-fronteiras, dedicou-se com grande empenho e sucesso à didáctica, um
dos aspectos mais difíceis da lógica. A elaboração que fez de textos
cativantes e introdutórios (A Bomba Atómica, a Tabuada e o mais que
adiante se verá, 1946, O Resto da Bomba Atómica, 1946, Os Paradoxos
de Mestre Xis. Paradoxos Lógico-Matemáticos, 1947) coloca-o numa

15 Pedro José da Cunha, «Reflexões sôbre a teoria dos conjuntos», Jornal
de Sciências Matemáticas, Físicas e Naturais, 3.ª série, n.º 10 (1922), sep. 62 pp. Ver J.
Vicente Gonçalves, «Elogio Histórico de Pedro José da Cunha», Memórias da Academia
de Ciências de Lisboa, IX (1964), sep. 21 pp.
16 Lógica. Ensaio Esquemático de Uma Lógica Pura como Fundamentação Mediata
de Uma Teoria Axiológica. Primeira Parte: Analítica e Sistemática. Dissertação de Licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas, Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra (Coimbra, edição do autor, 1940), 241 pp; A Essência do Conhecimento.
Dissertação de Doutoramento em Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra (Coimbra, edição do autor, 1947), 242 pp.
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vasta tradição de grandes lógicos estrangeiros com preocupações na
didáctica da lógica, de Charles L. Dodgson, mais conhecido pelo pseudónimo literário de Lewis Carroll, até Raymond Smullyan. Uma
idêntica preocupação pedagógica também justifica um curso de
Lógica Simbólica publicado pelo engenheiro mecânico António
Gouvêa Portela na Técnica, a revista de alunos do Instituto Superior
Técnico, em 1957. Esta introdução à lógica é de grande qualidade e
tem a seu favor a adopção de uma definição feliz de lógica: «a lógica
é o estudo sistemático dos métodos e princípios usados para distinguir
os argumentos correctos dos incorrectos». A proposta de estudo da
lógica segundo o ponto de vista da teoria de argumentos, rara no nosso
país nessa data, poupou o autor a debates inúteis e cansativos sobre a
impotência do silogismo e proporcionou a jovens leitores o contacto
com noções importantes, como a prova formal da validade de argumentos, o método dedutivo, as funções proposicionais, o sistema
lógico, linguagem e metalinguagem e fórmula bem formada. O artigo
do engenheiro Portela continua ainda a ser um objecto pedagógico de
grande interesse. O matemático José Sebastião e Silva chegou a fazer
palestras de introdução à lógica a professores do ensino secundário
que se tornaram posteriormente em textos de qualidade para o ensino
inicial de lógica (A lógica matemática e o ensino médio, 1941, Introdução à lógica simbólica e aos fundamentos da matemática, 1959, Sur
l’introduction des mathématiques modernes dans l’enseignement secondaire, 1962). A preocupação pela divulgação de noções lógicas elementares também esteve presente em Hugo Ribeiro (Linguagens elementares e estruturas matemáticas: breve iniciação, 1969). Mesmo um
autor como Délio Nobre dos Santos, que não é nada fácil associar à
lógica, escreveu nos anos quarenta pequenos textos sobre esse assunto
(«Nota sobre as condições dos postulados em qualquer teoria dedutiva
e a noção de evidência», 1946, «Lógica e tautologia», 1950). Alguns
autores da geração mais nova têm mantido continuamente a produção
de textos introdutórios de grande nível (Augusto Franco de Oliveira,
Lógica e Aritmética. Uma Introdução Informal aos Métodos Formais,
1991) e de artigos sobre aspectos da lógica filosófica contemporânea (como a colectânea de artigos publicados durante muitas décadas
de Vitorino de Sousa Alves 17, Ensaio de Filosofia das Ciências, 1998).

17 Vitorino de Sousa Alves desempenhou um papel pioneiro de enorme importância na leccionação da lógica filosófica e matemática: «Digressão físico-matemática»,
Revista Portuguesa de Filosofia, 3 (1947), pp. 116-185; «Limites conceptuais da filosofia
e da matemática», Revista Portuguesa de Filosofia, 11 (1955), pp. 216-232; «Teorema do
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Apesar de em número reduzido, a atmosfera do estudioso de lógica
em língua portuguesa beneficiou também de algumas traduções de
importantes textos de referência, nomeadamente de William e Martha
Kneale, Gödel, Jean Chauvineau, Jean-Blaise Grize, Marcel Boll, Ambrogio Manno (sobre filosofia da matemática), Alain Badiou (sobre epistemologia da matemática), Alexandra Guetmanova e Jacques d’Hondt.
Perante isto, a surpresa pelo nível insuficiente da lógica portuguesa torna-se maior. Ambiente hostil? Falta de criação? Excesso de
influência francesa na filosofia académica portuguesa, tendo como
resultado um aumento do aspecto literário dos textos e um menosprezo dos aspectos analíticos? Um olhar retrospectivo sobre o que foi
produzido mostra que as décadas de quarenta e cinquenta foram as
mais ricas em lógica, mas que antes e depois delas o interesse pela
lógica não esteve presente. Se existiram personalidades criativas que
ocuparam parte da sua produção intelectual com a constituição de um
terreno fértil para que gerações mais novas pudessem usufruir de
recursos de introdução à lógica na sua língua materna, qual a razão
porque não tiveram continuidade esses esforços? Se da parte dos
matemáticos a questão não se põe de um modo tão incisivo nem, em
geral, da parte dos mais recentes cientistas da computação, o mesmo
não pode ser verificado na filosofia. É surpreendente a ausência de
reflexão e debate sobre as linhas que marcaram a lógica neste século:
a obra de Gödel, a filosofia da matemática, a redescoberta da lógica
temporal por Arthur Prior, a noção de computação, a lógica modal, a
teoria das situações, etc. A noção de computação é exemplar a este
respeito. Como é possível que um dos assuntos de maior fecundidade
intelectual (na filosofia da mente e do conhecimento, na matemática,
na linguística, na ciência cognitiva e, obviamente, na lógica) não merecesse a atenção dos que se dedicavam à filosofia em Portugal?
Qualquer destes exemplos não é de importância menor. É óbvio que

infinito», Revista Portuguesa de Filosofia, 13 (1957), pp. 34-41; «Para a fundamentação
do contínuo», Revista Portuguesa de Filosofia, 19: 2 (1963), pp. 142-166; «A lógica
moderna», Revista Portuguesa de Filosofia, 21: 4 (1965), pp. 402-436; «Bertrand Russell
e a sua crítica analítica», Revista Portuguesa de Filosofia, 28 (1972), pp. 490-525;
«Conceito de estrutura na lógica e na matemática», Revista Portuguesa de Filosofia, 32:
2 (1978), pp. 113-142; «Análise lógica dos primeiros princípios», Revista Portuguesa de
Filosofia, 36: 3-4 (1980), pp. 279-299; «Lógica matemática», in Logos. Enciclopédia LusoBrasileira de Filosofia, vol. 3 (Lisboa, Verbo, 1991), coll. 459-474; «O conceito de verdade
na lógica formal», Revista Portuguesa de Filosofia, 48: 3 (1992), pp. 411-422. Aguarda-se
com grande interesse a publicação das suas lições.
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em todas as áreas científicas existem assuntos que não são cultivados
em determinado país. Esta é uma verdade da divisão do trabalho intelectual. Não é esse o ponto a argumentar. Para que se compreenda o
significado de um pensamento filosófico nacional que não dedicou
muita atenção à noção de computação 18 e aos outros exemplos de
linhas de investigação contemporânea em lógica, terá de imaginar um
mundo absurdo em que os físicos do século XX investigassem sem
atribuir qualquer importância à relatividade ou à física quântica ou
em que os matemáticos vivessem contentes consigo mesmos sem a
análise matemática. Um pensamento filosófico que produziu ensaístas
notáveis noutros campos de reflexão, seja pela originalidade temática,
seja pela força dos argumentos, seja pela informação rica daquilo que
se faz além-fronteiras (pense-se, numa escolha puramente ilustrativa,
na teoria filosófica da sexualidade, em O Amor Místico, de Sílvio Lima,
de 1935, ou na epistemologia, o Tratado da Evidência, de Fernando Gil,
de 1996), deu-se a si mesmo o luxo problemático de viver sem a grande
lógica que se fazia no estrangeiro.
Um nome importante do pensamento português deste século,
Álvaro Ribeiro, chega a mostrar algum menosprezo pela lógica na sua
obra O Problema da Filosofia Portuguesa: «A pretensa lógica formal …
tem sido uma extensão abusiva e errónea que conduz fatalmente ao
discurso escolástico» 19. Uma característica do percurso da lógica
pelo pensamento português não é apenas a da ausência. Se fosse esse
o quadro geral, a terapia seria fácil. O drama intelectual que se vive em
Portugal é o de existirem muitas personalidades influentes na vida académica em ostensiva luta contra o pensamento informado pelas ciências e
contra uma noção de filosofia como vanguarda da investigação em

18 Não estão presentes neste diagnóstico textos importantes sobre assuntos próximos do conceito de computação, como o artigo de Sílvio Lima «Cérebros Electrónicos
e Cérebros Humanos (Psíquico, Psicológico e Cibernético)», Revista Filosófica, (1952),
pp. 3-15, a reflexão sobre o conceito de informação na biologia de Maria Manuel Araújo
Jorge («Uso e Abuso do Conceito de Informação em Biologia Molecular», Análise, 15,
1991, pp. 113-131, e Biologia, Informação e Conhecimento, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian e Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995), nem a
aproximação feita entre a cibernética e correntes tradicionais do pensamento feita
por Filipe Rocha («Modelação cibernética e analogia tomista», Revista Portuguesa
de Filosofia, 30, 1974, pp. 163-184; «Humanismo cibernético», Revista Portuguesa de
Filosofia, 31: 1, 1975, pp. 68-85; Cibernética e Liberdade. A Maneira Nova de Pensar o
Homem?, Braga, Faculdade de Filosofia, 1976; «A racionalidade da cibernética», Revista
Portuguesa de Filosofia, 1982, pp. 343-354).
19 Lisboa, Inquérito, s/d (1942?), p. 70.
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muitos assuntos promovidos no século XX. É de um modo geral desconhecido o papel que a filosofia tem em lógica, em ciência cognitiva e
em ciência da computação. Continua a ser motivo de surpresa para
muitos pensadores portugueses que o papel da filosofia não seja
menor, muito pelo contrário. Dir-se-ia que continua a ser de bom-tom
subscrever textos vagos e nebulosos. São possíveis muitas leituras
deste fenómeno 20, mas uma característica importante a não olvidar
são as palavras amargas de todos quantos quiseram investigar em
português em lógica: carreiras feitas fora de Portugal (Aniceto
Monteiro, Hugo Ribeiro), doutoramentos feitos no estrangeiro devido
a uma completa ausência de orientadores, dificuldade em trocar
ideias 21 e em desenvolver grupos de discussão, departamentos de
filosofia com pouco interesse em lógica (a alteração do nome desses
departamentos para Departamentos de Lógica e Filosofia 22 talvez
aumentasse o interesse pela melhoria da situação e a responsabilidade
civil e intelectual das universidades), recurso desesperado por parte das
faculdades a docentes menos habilitados para leccionar lógica, devido
a um reduzido número de interessados, concursos para lugares de
lógica que ficam por preencher, etc. Felizmente para o pensamento
português, a grande abertura da sociedade portuguesa ao estrangeiro,
o aumento da população universitária e a constituição de grupos de
interesse em lógica, em filosofia analítica, em filosofia da mente,
em linguística e em inteligência artificial têm promovido iniciativas
de mérito para a divulgação da lógica. Alguns sintomas agradáveis do

20 Para uma das mais interessantes, no contexto da reflexão antiga sobre a
produção científica portuguesa, ver Onésimo Teotónio Almeida, «Sant’Anna Dionísio e a
não-cooperação da inteligência ibérica na criação da ciência», in J. Pinto Peixoto et al.,
História e Desenvolvimento da Ciência em Portugal no Séc. XX, vol. III (Lisboa, Publicações do II Centenário da Academia das Ciências de Lisboa, 1992), pp. 1707-1731. Num
relatório muito optimista sobre o ensino da lógica na última década do século XX, Paulo
de Melo salienta as condições menos boas do ensino pré-universitário que favorecem o
desinteresse dos estudantes pela lógica («O ensino da lógica», in Fernando Gil, ed., Perfil
da Investigação Científica em Portugal: Filosofia, Lisboa, Ministério da Ciência e da
Tecnologia, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Observatório das Ciências e das
Tecnologias, 1999, pp. 70-80).
21 O grande lógico brasileiro Newton da Costa (em correspondência com o
presente autor, a 26 de Julho de 2000) é eloquente ao afirmar o problema da troca de
ideias com os universitários portugueses: «estive diversas vezes em Portugal, mas jamais
consegui fazer qualquer relação científica com um português; fiquei deveras frustrado
com isso».
22 Esta é uma das soluções mais comuns em universidades estrangeiras. O exemplo de Espanha é significativo.
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interesse crescente pela investigação em lógica são os colóquios em
honra de Hugo Ribeiro (Instituto Superior Técnico, 1989) e de Aniceto
Monteiro (Universidade de Évora, 1998), bem como a passagem por
Portugal de uma importante iniciativa periódica da European
Foundation for Logic, Language and Information (a V European
Summer School in Logic, Language and Information, de 16 a 27 de
Agosto de 1993, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
A introdução de um pequeno capítulo de lógica simbólica nos
programas de filosofia do ensino secundário durante os anos noventa
constituiu a satisfação a uma exigência há muito sentida. Será longa a
espera de resultados desta presença da lógica nos programas porque,
ao mesmo tempo que se ensinam as novas gerações, também se deveria
ter ensinado as velhas gerações dos que ensinam através de cursos de
impacto forte. Mais importante do que estas iniciativas localizadas é
o aparecimento de uma licenciatura na Universidade de Lisboa em
Engenharia da Linguagem e do Conhecimento. Este curso é vocacionado para linguística e para informática mas é um modelo do que
as licenciaturas em filosofia poderiam fazer para aumentar o peso da
lógica na estrutura curricular. Grupos de investigação e programas
de mestrado e doutoramento com uma forte componente lógica
outorgam um saudável e seguro aspecto institucional a uma linha de
trabalho ainda muito frágil no país (por exemplo, L. Moniz Pereira e
Amílcar Sernadas na ciência da computação e, na filosofia, os trabalhos de M. S. Lourenço e de João Branquinho).
É com estes sinais prometedores, que a distância temporal ainda
não permite perspectivar com segurança, inventariar com detalhe e
muito menos avaliar com justiça, que é importante fazer uma viagem
a uma promessa ainda por cumprir do pensamento português. O pressuposto com que a viagem é feita não é óbvio. A lógica é das diversas
disciplinas filosóficas a que menos se adequa ao ponto de vista das filosofias nacionais. O tipo de problemas, a história do assunto, os constrangimentos da argumentação, o modo de divulgação pública dos
resultados e, mais recentemente, a ligação quase imediata a aplicações
computacionais fazem com que o ponto de vista nacional não seja interessante. É óbvio que existe uma lógica chinesa que é diferente da
hindu ou da grega. Todavia, essa diferença é um detalhe menor perante
o objecto da lógica æ o estudo da racionalidade humana. Não é claro
e, provavelmente, não é verdadeiro que exista uma racionalidade
chinesa diferente da hindu ou da grega. A viagem à lógica portuguesa
do século XX é, pois, uma ficção metodológica. O objectivo é mais
cultural e filosófico do que lógico.
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O que poderá ser um diagnóstico correcto da lógica portuguesa?
(1) Apesar de só existir uma lógica e de ser amplamente conhecida a
dificuldade em classificar os autores que nela trabalham, o critério a
adoptar deverá ser muito claro: apenas deverão ser considerados os
autores de ostensiva formação filosófica. (2) É um hábito terrível na
história de um assunto intelectual dedicar um peso excessivo à
influência estrangeira, como se a obra de um autor fosse a generosidade em se deixar influenciar. Assim, como não são as ideias estrangeiras que estão em causa mas o que os autores portugueses fizeram
delas, deverá ser dado relevo à construção argumentativa e à análise
dos textos desses autores. Nenhum autor é grande por ter lido outros
autores. Esse é um assunto privado, ou de formação universitária, ou,
ainda, de circunstâncias sociais (a fragilidade teórica de muitos
autores dos anos trinta e quarenta é grande devido à enorme dificuldade em aceder à produção intelectual estrangeira 23). Um autor
merece ser estudado pelo seu contributo efectivo para o avanço da
disciplina em que trabalha. A história da lógica filosófica portuguesa
não oferece, infelizmente, dificuldades na selecção de autores. Apenas
Curvelo contribuiu para o avanço da disciplina. O mérito dos restantes
(Vieira de Almeida, Miranda Barbosa, Magalhães Godinho, Vitorino
de Sousa Alves) é pedagógico. Só é possível compreender a importância relativa deste mérito pedagógico quando se tem presente o
ambiente intelectual português hostil à lógica (muitas vezes de modo
absurdo). Estes autores foram excepções de grande valor para a vida das
universidade a que pertenciam. A regra a adoptar é, pois, a seguinte: só
com uma atenção de pormenor àquilo que efectivamente foi produzido 24
será possível traçar um quadro geral da lógica 25 no pensamento filosófico português e evitar as seduções do wishful thinking.

23 Egídio Namorado chega a referir a «quási impossibilidade de se obter bibliografia conveniente» e o desconhecimento surpreendente que muitos investigadores
nacionais têm das línguas estrangeiras, nomeadamente o alemão (A Escola de Viena e
Alguns Problemas de Conhecimento, Coimbra, Atlântida, 1945, p. 16).
24 Neste local apenas serão considerados os lógicos menores. Noutros locais
serão analisados os lógicos matemáticos e computacionais, bem como a obra sem paralelo de Curvelo.
25 Não existe ainda um conjunto suficientemente vasto de estudos de pormenor
que permita fazer com segurança uma história da lógica portuguesa. Um dos primeiros
e melhores estudos de pormenor é o artigo de Ruy Luís Gomes e Luís Neves Real,
«De Poincaré ao intuicionismo actual na crítica dos fundamentos da matemática;
Reflexos no pensamento filosófico e matemático português», Revista Portuguesa de
Filosofia, II: 3-4 (1955), pp. 233-255. Este artigo enferma, todavia, de wishful thinking
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Caminhos perdidos da lógica portuguesa
Erro de perspectiva: Miranda Barbosa

As reflexões sobre a natureza da lógica em Arnaldo de Miranda
Barbosa (1916-1973) encontram-se na sua dissertação de licenciatura,
com o título Lógica: Ensaio Esquemático de Uma Lógica Pura como
Fundamentação Mediata de Uma Teoria Axiológica, de 1940, e na dissertação de doutoramento, A Essência do Conhecimento, de 1947
(reimpressas nas Obras Filosóficas, de 1996 26). Estas obras constituem
um exemplo típico do modo como a universidade portuguesa encarou
a lógica durante décadas. A desactualização temática é enorme. O aristotelismo e o tomismo são apresentados como se constituíssem a
vanguarda do pensamento filosófico. O problema medieval dos universais é discutido como se fosse um resultado da investigação mais
avançada e ainda fosse possível escrever teses originais sobre ele.
Poucas ferramentas formais são introduzidas para o estudo destas
correntes de pensamento. O simbolismo lógico está presente mas não
desempenha qualquer papel útil na equação e demonstração de
problemas. A exposição dos argumentos é feita independentemente do
formalismo. A notação lógica é em Miranda Barbosa meramente decorativa e o propósito retórico é claro: procura transmitir aos textos uma
sofisticação que não corresponde aos conteúdos nem ao método de
argumentação. Se as teses filosóficas são apresentadas em texto e
não necessitam de uma linguagem menos ambígua para serem
expressas, melhor fora que o simbolismo não estivesse de todo presente. Uma outra razão para a inutilidade dos símbolos lógicos reside
na banalidade dos conteúdos lógicos que representam, por exemplo, a
definição de composição e as propriedades de comutação, associação

porque não mostra qual foi o contributo efectivo do autor estudado (Sampaio Bruno)
para o avanço do problema dos fundamentos. Os organizadores do colóquio em
memória de Hugo B. Ribeiro sentiram a falta dramática dessas ferramentas de trabalho
intelectual; em resultado disso, organizaram uma antologia de textos de lógica portuguesa para apoio aos participantes no colóquio (ainda não publicada): P. A. Almeida,
José M. Ferreira e A. J. Franco de Oliveira, eds., Colóquio de Lógica Matemática à
memória de Hugo Ribeiro. Textos sobre Lógica em Portugal (27-29 de Abril, Lisboa,
Instituto Superior Técnico) (Lisboa, Sociedade Portuguesa de Matemática, 1989).
26 Arnaldo de Miranda Barbosa, Obras Filosóficas, ed. de Alexandre Fradique
Morujão (Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1996). Todas as referências são
feitas sobre esta edição.
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e distribuição (p. 268). Os símbolos lógicos devem apenas ser utilizados ao modo dos submarinos de profundidade ou dos foguetões
espaciais: sem estes instrumentos não poderíamos ir aos lugares a
que vamos com eles.
A linguagem utilizada é pouco clara, muito repetitiva e adjectivada. A má publicidade que Barbosa faz da sua obra e, inevitavelmente, da universidade portuguesa da época mostra-se no excesso
hiperbólico da linguagem, em expressões como «fulgor da verdade»,
ou em descrições da actividade do pensamento como uma «esfera
paradoxalmente luminosa e obscura, indefinida e vaga, na qual mil
planos se cruzam, desvairadas órbitas se desenham e se escancaram
profundos abismos onde o próprio ‘pensamento’ se despenha e tortura
enrodilhado na impotência das suas asas» (p. 69). Numa avaliação
geral da obra lógica de Miranda Barbosa, é verdadeiro afirmar que ela
é tudo o que a lógica não deve ser: ambígua, verbosa, incorrecta
na definição dos problemas, pouco original nos conteúdos, pouco
humilde na delimitação do objecto de estudo 27.
O leitor desprevenido é facilmente desencorajado por aspectos
menores e, infelizmente, frequentes dos textos. As leituras foram feitas
sistematicamente em tradução, geralmente francesa ou espanhola, e
existe pouco cuidado na citação de autores. Parece existir por vezes
algum orgulho paroquiano na confissão que não se conhece uma
determinada obra, como na afirmação inadmissível: «As lições de Kant
na Universidade de Königsberg foram editadas por Jäsche em 1800,
mas eu delas só tenho conhecimento por alheias e vagas referências»
(p. 39). A neutralidade social e política do seu pensamento está ferida
pela dedicatória que faz a um bispo católico na sua dissertação de
doutoramento, pelo desvio frequente que partes do argumento fazem
à teologia (p. 321) e por adjectivação excessiva (refere-se ao Cardeal
Mercier como o «sábio arcebispo», p. 309). A inclusão de observações
religiosas em textos lógicos e gnoseológicos, assuntos que não
precisam minimamente delas, transmite ao leitor a impressão de mau
método e de pouca honestidade intelectual: «estou sempre ao lado da
Igreja quando impõe o conjunto indestrutível do pensamento racional,
da acção da vontade e do sentimento da Fé para vivermos dentro

27 O tom encomiástico dos participantes no congresso em memória de Miranda
Barbosa só se compreende por razões afectivas que ligam os discípulos ao mestre; ver
Alexandre Fradique Morujão et al., Introdução ao Pensamento Filosófico de A. Miranda
Barbosa (Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1997).
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de nós próprios as verdades e os valores religiosos, e fere de morte
todas as heresias que o pretendem cindir» (p. 61). Os argumentos de
autoridade são frequentes, o mesmo acontecendo com a deselegante
manifestação de gostos e opiniões pessoais (p. 34). Um desastrado
pedantismo mina todos as páginas: «perdido num deserto de dúvidas»,
«resolvi adoptar um critério pelo qual distinguisse as verdades e as
separasse dos enganos», etc. Os traços de biografia intelectual que
atravessam o argumento e que imitam longinquamente o modo cartesiano de colocar as questões são deslocados e torna-se difícil aceitar
afirmações chocantes como a seguinte: «Sempre detestei tudo quanto
fosse imperfeito e parcelar, por isso, me aborreceram as ciências em
geral (e particularmente a matemática, pela sua quantificação exclusiva e pelo seu dogmatismo impertinente)» (p. 24). Ao longo de todas
as páginas das dissertações de Barbosa está presente a falta de humildade para com os problemas intelectuais: a delimitação dos temas é
mal conseguida e a propósito de um ou outro assunto são feitas digressões históricas superficiais e cansativas; alguns autores são apoucados
com pinceladas rápidas («a obra de Kant é uma ilusão», p. 80); e os
vinte séculos de reflexão lógica são considerados como incapazes de
formular bem os problemas. Miranda Barbosa sente-se, é óbvio, capaz
de fazer melhor que toda a história da lógica desde os gregos (p. 79) e
com a capacidade de antever o fim da investigação futura em lógica
e as perguntas que nesse momento se colocarão (p. 174).
Mais grave ainda é a transmissão de lugares-comuns incorrectos:
«Pode dizer-se que o Estagirita construiu o edifício lógico em bases
definitivas: tudo o que depois dele se escreveu e meditou sobre os
problemas estritamente lógicos foi acessório e complementar» (p. 34).
Como facilmente se descobre, este texto é uma paráfrase de uma
famosa alusão de Kant. Que alguém em 1940 o tenha repetido constitui um absurdo imperdoável 28. Miranda Barbosa não conhecia
Frege, Hilbert, a escola polaca, Russell, a escola de Viena e a lógica
matemática do início do século? Esta posição tem como contexto a
ideia que a lógica tradicional é uma lógica perene, frente à qual todas
as outras lógicas têm uma vida efémera. Miranda Barbosa não explica
qual a razão porque a lógica com origem em Aristóteles é uma lógica
perene, e não uma lógica regional e datada. Nenhum argumento é

28 Para uma panorâmica geral da riqueza do pensamento lógico anterior a 1940,
ver Jean van Heijenoort, From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic,
1879-1931 (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1967).
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construído para mostrar que todos os povos têm formas de pensar que
são representadas com maior elegância na lógica aristotélica. A ideia
é apresentada como se fosse óbvia. As observações que mais se aproximam de uma explicação (mas não são uma explicação) mostram o
exagero da escrita: «A Lógica tradicional tem perdurado através dos
séculos porque se baseia, não em fantasias, mas em verdades constatadas pelo senso comum e confirmadas pela análise aguda dos pensamentos. Pode dizer-se … que a Lógica escolástica se fundamenta em
realidades ideais insofismáveis, reunidas num oásis de luz rodeado
por um deserto de dúvidas» (p. 151). Se o leitor substituir ‘lógica’ por
‘arte militar’ verificará a ausência de sentido da ‘explicação’ proposta
por Barbosa.
A retórica de autoridade que aqui está presente é especialmente
clara quando a lógica tradicional é oposta à lógica moderna. Escrevendo em 1940, Barbosa poderia ter encontrado exemplos mais felizes de lógicos seus contemporâneos. Os que seleccionou (Jevons,
Hamilton e Boole) dificilmente testemunham o estado da investigação
nas primeiras décadas do século XX. A lógica moderna é afastada por
poucas vezes seguir a lógica tradicional, por ser uma reacção contra
esta e por ser incapaz de sistematizar os pensamentos «com uma finalidade de fundamentação filosófica» (p. 40). É inútil contrapor que
todo o lógico contemporâneo posterior a Lukasiewicz se sente contente por promover estas três características. Não é esta a perspectiva
de Barbosa porque a definição que tem de lógica como ciência pura
do pensamento e das suas leis (pp. 38, 40 e 46) é, de um modo geral,
antiquada e incorrecta.
Está, contudo, a favor de Barbosa a separação da lógica em
relação à psicologia 29. Esta definição obriga a que a actividade do
lógico seja a de fazer o inventário sistemático do pensamento humano,
nas suas três partes principais, nomeadamente o conceito, o juízo
e o raciocínio. Desta tarefa está excluída a investigação sobre os
veículos públicos das partes principais da lógica: o termo, a proposição
e o discurso. O objectivo é o de descrever a composição da ideosfera

29 Miranda Barbosa obteve, eventualmente, a ideia da separação entre a lógica e
a psicologia da obra de Boole, um dos autores mais presentes nas suas dissertações
universitárias. A obra de Boole parte da proximidade dessas duas disciplinas e termina
na defesa conspícua da sua separação. Ver, a este respeito, Nicla Vassallo, «Analysis
versus Laws: Boole’s Explanatory Psychologism versus His Explanatory AntiPsychologism», History and Philosophy of Logic, 18 (1997), pp. 151-163.
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e mostrar como os conceitos se organizam segundo uma hierarquia comparável a uma árvore genealógica de famílias aristocráticas
(sic, p. 102).
Apesar dos aspectos desagradáveis da construção retórica dos
textos, alguns problemas são interessantes. A ideia da lógica como
introdução a estudos filosóficos mais complexos, como o problema do
conhecimento, é de origem aristotélica. Fazer a defesa dessa ideia
poderia ter propiciado um debate intelectual estimulante. Uma ideia
interessante, igualmente de matriz aristotélica, é a de promover «uma
investigação analítica e sistemática dos pensamentos». Também
neste caso, é surpreendente que esta ideia não tivesse feito nascer na
mente de Miranda Barbosa problemas como a categorização e os
constrangimentos biológicos e evolutivos dos conteúdos mentais.
Os aspectos mais positivos da lógica antiquada de Barbosa
merecem ponderação. O objectivo que propõe para a lógica é demasiado ambicioso e expresso numa linguagem que não seduz. Todavia,
o plano de fazer o inventário dos pensamentos tem algo que se aproxima dos projectos de línguas perfeitas, uma curiosidade do passado
da lógica (John Wilkins, Seth Ward, Dalgarno, o volapük, etc.). Os autores desses projectos alimentaram o sonho utópico de categorizarem
toda a realidade e de encontrarem palavras lógicas para todas as
regiões do real. O fracasso desses projectos mostrou a inutilidade em
fazer a taxinomia perfeita das coisas do mundo. Barbosa esconde
debaixo do rigor aparente de dissertações universitárias a utopia de
fazer o inventário de todos os pensamentos humanos. Nenhum lógico
se revê neste projecto. A tarefa da lógica é diferente. A existir um inventário, é o das operações do pensamento e não dos pensamentos considerados como objectos numa vitrina. A ideia de inventário é, porém,
errada e ainda revela uma matriz semelhante às taxinomias iluministas. A ideia de criação é mais adequada porque a maioria das
noções lógicas não tem uma base empírica.
O inventário sistemático da ideosfera de Barbosa tem pequenos
aspectos mais interessantes do que o objectivo grandiloquente da sua
lógica. A definição do difícil problema do conteúdo objectivo do
conceito é conseguida com meios simples. O conteúdo objectivo de um
conceito é um complexo ideal que a consciência reúne num termo e
que atribui a um objecto (p. 82). Esta definição não é isenta de dificuldades. As notas que constituem o conteúdo de um conceito são
também conceitos e apartam-se umas das outras por notas diferenciais
ou graus lógicos. Para além de o significado de ‘notas’ ou de ‘grau
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lógico’ não ser claro, a definição comete o erro de não incluir o fenómeno da ambiguidade conceptual 30 ou as situações de linha de fronteira difusa. O modelo dos conteúdos mentais aqui presente é vagamente atomístico (pp. 88, 95 e 235) e o resultado da definição é frágil
porque comete a falácia da petição de princípio. O que se deve definir
(o conceito) está a operar como modo de definição.
O aspecto mais robusto do inventário da ideosfera é a referência.
A relação de referência é considerada a base de toda a investigação
lógica (p. 69) porque a cartografia do mundo dos pensamentos inicia-se com os conceitos. A relação da consciência com o objecto
exterior produz o conceito. Para além de uma ténue alusão a Brentano, nenhuma explicação é avançada para precisar as propriedades
da relação de referência. Como selecciona a consciência os objectos?
Porque se seleccionam conjuntos ou todos significativos como mesas
e cães e não partes sem sentido, como mesa-montanha ou cão-anjo?
Ou, tomando o exemplo 31 de Lakoff, porque consideram os ocidentais
as mulheres, o fogo e as coisas perigosas como categorias separadas
do real enquanto alguns aborígenes australianos as reúnem numa
única categoria? Estas questões não são colocadas e nada nos textos é
uma resposta. A teoria do significado que completa a referência intencional é muito simples e afirma que o conceito é expresso por termos
da linguagem pública, ao modo da roupa que veste os corpos e do
vaso que encerra o líquido. Barbosa não reflecte outros parâmetros
do significado, como o contexto, a relevância, a intenção ou a
consciência.
O plano deste professor coimbrão é incoerente porque afirma
que o objectivo maior da lógica — a sistematização integral dos pensamentos — não é exequível nem útil: «uma classificação exaustiva da
ideosfera é inexequível» (pp. 47, 127 e 279). É claro para os raros
leitores de Barbosa que o plano não é exequível devido à natureza
dinâmica do pensamento e à complexidade de aspectos como a refe-

30 Tenha-se presente que foi na década de trinta que a reflexão filosófica sobre a
ambiguidade teve início e um grande desenvolvimento. Em 1937, o filósofo Max Black
publica o ensaio famoso «Vagueness: An Exercise in Logical Analysis» (Philosophy of
Science, 4, pp. 427-455; reimpr. in Language and Philosophy: Studies in Method, Ithaca,
N. Y., Cornell University Press, 1949, pp. 23-58) e em 1930 o literato William Empson
publica uma obra de referência sobre o assunto, Seven Types of Ambiguity (London,
Chatto & Windus; reimpr. Harmondsworth, Penguin Books, 1961).
31 George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal
about the Mind (Chicago, The University of Chicago Press, 1987).
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rência, a teoria do significado e a intencionalidade que são ultra-simplificados nos seus textos. Não é clara, todavia, a razão para propor
um plano que não é exequível.
Todas estas características fazem com que seja difícil antever uma
posteridade famosa para a obra lógica deste professor de Coimbra.
O leitor comum poderá passar por alto os aspectos infelizes dos textos
que são facilmente atribuíveis à mentalidade da década de quarenta e
a circunstâncias regionais. Não poderá, contudo, apreciar problemas
lógicos bem definidos nem estratégias intelectuais interessantes para
os resolver. A prestigiosa Universidade de Coimbra ainda sofre por ter
sido representada em lógica filosófica por uma obra menor como a de
Miranda Barbosa. Se tivesse tido em lógica aquilo que teve na originalidade temática e no brilho ensaístico de Sílvio Lima, a lógica em
Portugal teria sido muito melhor. Mas este é, como se sabe, um inútil
e doloroso enunciado contrafactual.
Erro de profundidade: Francisco Vieira de Almeida
A honra de introduzir a lógica simbólica no discurso filosófico
português do século XX pertence a Francisco Vieira de Almeida (1888-1962). O mérito é grande, tal como é grande a surpresa do estudioso
ao verificar o vasto número de textos deste autor sobre assuntos muito
diferentes da lógica. Vieira de Almeida consegue demonstrar pela
sua obra que não existe incompatibilidade entre um pensamento
cativado pelos assuntos tradicionais da reflexão filosófica e um pensamento militante em lógica. O interesse pedagógico das obras lógicas
de Vieira de Almeida é muito grande e ainda podem ser lidas com utilidade. São os seguintes os títulos: A Impensabilidade da Negativa, de
1922; Proémio à Lógica, de 1930; Nota sobre o Ensino da Lógica em
Portugal, de 1940 (estes três títulos foram reimpressos no primeiro
volume da Obra Filosófica, de 1986 32); a Lógica Elementar, de 1943
(reimpressa no segundo volume da Obra Filosófica, de 1987); desse ano
até 1952 publica na Revista de Portugal uma série de artigos com o
título «Lógica e sintaxe»; Iniciação Lógica, de 1956 (reimpressão parcial no terceiro volume da Obra Filosófica, de 1988). Na revista

32 Obra Filosófica, Vol. I, 1911-1940, Vol. II, 1941-1947, Vol. III, 1948-1961
(Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, 1987, 1988). Com excepção de Iniciação
Lógica (Lisboa, Europa-América, 1956), todas as referências são feitas sobre a edição
Gulbenkian.
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Ocidente, de 1945 a 1947, publicou ainda pequenos textos com ostensivo conteúdo lógico, nomeadamente «Projecção da lógica moderna» e
«Ainda a projecção da lógica moderna». Com a excepção da Impensabilidade da Negativa, em que um problema original é equacionado,
as obras de lógica de Vieira de Almeida são de um modo geral de nível
introdutório. A mais conseguida de todas foi a Iniciação Lógica, obra
preparada para um trabalho conjunto com Curvelo e que apenas a
morte prematura deste impediu.
Tendo como ponto de partida a definição de lógica proposta por
Gonseth (a lógica é a física do objecto qualquer, Iniciação Lógica, p. 9),
Vieira de Almeida procura construir uma lógica elementar sobre a
análise do pensamento expresso publicamente através da linguagem.
A morfologia e a sintaxe das línguas naturais possuem importantes
estruturas lógicas que não são evidentes. Alguns exemplos (Iniciação
Lógica, p. 22) mostram como a imprecisão da língua esconde um
número elevado de operações lógicas.
Assim, os enunciados
a.
b.
c.
d.
e.

«A elipse é uma secção cónica»,
«S. Mateus é evangelista»,
«A é gémeo de B»,
«Alguns homens são generosos» e
«Neptuno é deus do mar»

são aparentemente dotados de propriedades semelhantes. A estrutura
‘A é B’ é comum a todos os enunciados. Porém, as relações internas que
essa estrutura oculta são diferentes: implicação (a.), pertença (b.),
unicidade do elemento de uma classe (c.), existência (d.) e igualdade
(e.). Outros aspectos das línguas naturais são igualmente ricos em
estruturas lógicas pouco evidentes: nomeação ou relação de correspondência a coisas, subentender ou entimema, significado, predicação, relevância, voz, tempo, modalidade, circunstância, etc.
A primeira obra do pensamento filosófico português do século XX
em que é clara a presença de temas lógicos e a utilização de notação
simbólica na construção de argumentos é a dissertação de concurso
de Vieira de Almeida à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
A Impensabilidade da Negativa (publicada em 1922, 1972, e 1986). Esta
obra enferma de uma estrutura que não seduz facilmente o leitor.
O tema não é apresentado com a clareza que pontifica nas obras de
introdução à lógica mas nas pinceladas largas que caracterizam habitualmente o ensaísta dotado e o professor brilhante. Todo o texto teria
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beneficiado de uma extensa revisão editorial. Alguns aspectos retóricos poderiam ter sido atenuados, sobretudo o infeliz carácter programático que o autor confere ao texto: «estou apenas a indicar o caminho que procurarei seguir em estudos ulteriores», «designar pontos de
referência para trabalho futuro», «mostrar o espírito geral da série de
estudos, iniciada por este trabalho». Procurar isolar o fio do argumento é, pois, uma tarefa difícil. A originalidade temática deste texto
e as inovações lexicais da língua filosófica em português que introduz
faz valer, todavia, o esforço de leitura. O campo temático é sedutor: o
estatuto do negativo, o nada, o impossível, o impensável, o insolúvel,
o incrível, o inconcebível, o irrepresentável, o absurdo 33.
O ensaio inicia-se com uma discussão sobre a natureza da filosofia. Este assunto não é meramente decorativo e inócuo porque Vieira
de Almeida coloca os problemas filosóficos no início de uma reflexão
sobre as formas de solução próprias da investigação racional. A concatenação do argumento é muito fluida e convincente. Quais os problemas de que se ocupa a filosofia? Quais os problemas que a filosofia
compartilha com a ciência? Qual a forma de solução dos problemas
filosóficos? O facto de alguns problemas filosóficos reaparecerem
frequentemente faz nascer a dúvida sobre as soluções propostas anteriormente para os mesmos e sobre as capacidades racionais humanas
para os solucionar definitivamente. O que é um problema insolúvel?
Vieira de Almeida responde a esta questão com grande força mas sem
retirar todas as consequências do seu próprio ponto de vista. Problema
insolúvel é aquele em que a insolubilidade foi demonstrada.
Este é um assunto estranho para a racionalidade humana. Qual o
significado da expressão ‘demonstrar que não se pode demonstrar’?
Soluções recentes a questões deste tipo sublinham a dimensão histórica dos problemas filosóficos. Assim, a pergunta famosa que o filósofo
inglês Colin McGinn faz sobre um dos problemas mais difíceis da
filosofia ocidental — «Podemos solucionar o problema mente-cérebro?» — tem as seguintes respostas: é significativo que o problema não

33 A posteridade da investigação deste tema foi muito grande. Cf., por exemplo,
John D. Barrow, Impossibility: The Limits of Science and the Science of Limits (Oxford,
Oxford University Press, 1998); e Philip J. Davis e David Park, eds., No Way: The Nature
of the Impossible (New York, W. H. Freeman, 1987). A lógica paraconsistente do brasileiro Newton da Costa é uma resposta aos problemas colocados pelos paradoxos e
contradições: ver do próprio os artigos acima citados. É possível discernir a presença
deste tema na lógica de conjuntos difusos: Bart Kosko, Fuzzy Thinking: The New Science
of Fuzzy Logic (New York, Hyperion, 1993).
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tenha sido resolvido durante séculos e, como consequência, é legítimo
afirmar que o problema não pode em absoluto ser alguma vez solucionado devido às limitações cognitivas da mente humana 34. Em 1922
Vieira de Almeida não se apercebe da explosiva fecundidade teórica
que o seu génio esboçou em traços largos. Que a razão humana possua
no seu interior paradoxos que resistem à análise é algo semelhante a
afirmar que um cego vê, ou que o que vê está cego, que o que anda está
parado ou que o que está parado anda. É compreensível que Vieira
de Almeida não retire consequências do paradoxo que equacionou.
O pensamento das primeiras décadas do século é excessivamente
optimista e precisaria de Kurt Gödel, da física quântica e dos desaires
da razão na segunda guerra mundial para aumentar o realismo sobre
as suas capacidades. A noção de intratabilidade teórica dos problemas
intelectuais ainda estava a ser constituída. Perante o paradoxo, Vieira
de Almeida opta por uma administração do mesmo, mais do que dele
retirar as consequências.
A insolubilidade pode ser parte do problema como entidade lógica
ou ser parte dos dados do problema. No primeiro caso, demonstra-se
logicamente que o problema é insolúvel (ao modo da demonstração da
quadratura do círculo); no segundo caso, procurar-se-á descobrir se o
que impede a solução é algum dado concreto ou a inadequação entre
os dados concretos e as construções teóricas dos problemas. Vieira
de Almeida propõe uma interessante tipologia dos problemas racionais. O grupo dos problemas divide-se entre quatro categorias principais. Aos problemas de facto correspondem formas de solução dependentes da experiência e da investigação concreta. Aos problemas de
relações directas correspondem soluções de auto-observação, investigação e construção. Aos problemas de relações puro-abstractas correspondem soluções de cálculo sobre entidades racionais. Aos problemas
de relações duplas correspondem soluções de elaboração lógica de
dados. A ordem de dificuldade destas categorias de problemas é clara:
a primeira e a terceira categorias obtêm frequentemente solução; a
dificuldade é maior para a segunda e para a quarta categorias.
Se Colin McGinn, perante o problema duro da consciência,
elabora o juízo «Se não foi encontrada a solução, então é significativo
que não tenha sido encontrada a solução, daí que não possa ter
solução», Vieira de Almeida adopta uma outra estratégia: renovar o

34 Colin McGinn, «Can We Solve the Mind-Body Problem?», in The Problem of
Consciousness (Oxford, Blackwell, 1991), pp. 1-22.
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problema é muitas vezes a única e verdadeira solução. Os exemplos
com que trabalha não são diferentes do problema de McGinn. O problema da consciência, caracterizado como «problema-limite», só pode
ser retomado frequentes vezes no sistema de conhecimentos mas não
solucionado definitivamente. Vieira de Almeida reconhece um estrato
da razão que resiste ao inquérito. O argumento que utiliza não deixa
nenhuma ambiguidade. Mesmo que os problemas tidos por insolúveis
obtenham uma solução, «a questão-limite permaneceria, talvez modificada, mas nunca destruída» (p. 263).
O âmago do argumento reside no comentário que é feito a uma
disputa entre Stuart Mill e Spencer sobre o termo ‘inconcebível’. O que
está em causa é equacionado por Vieira de Almeida numa análise que
faz ao seguinte texto de Spencer: «É incrível que um projéctil de
canhão, arremessado da Inglaterra, vá cair na América; mas não é
inconcebível. Reciprocamente é inconcebível que um dos lados de um
triângulo seja igual à soma dos outros dois» (p. 269). Vieira de Almeida
começa por dividir o campo do significado de ‘inconcebível’ em dois
factos psíquicos: a incredibilidade e a impensabilidade. O erro cometido por Spencer, do ponto de vista de Vieira de Almeida, é o de
irmanar a comparação de relações com a comparação de objectos.
Com a primeira, tem-se o juízo e o labor mental que é a abstracção;
com a segunda, tem-se a percepção. Não é aceitável fazer uma comparação directa ou sensorial entre relações ideais. O problema mais
geral da representação auxilia a compreender a diferença entre ambas.
O conjunto formado pela impensabilidade e pela incredibilidade é
enriquecido pelo oposto da representação, a irrepresentabilidade.
Como exemplo do irrepresentável está a noção de um corpo com as
propriedades simultâneas de não ter extensão nem resistência. Pelo
contrário, é concebível a extensão sem a resistência. Qual a linha de
fronteira que medeia entre o concebível e o irrepresentável? Um
critério que define ambos é o de o princípio do terceiro excluído só se
aplicar ao mundo das ideias e dos conceitos e não ao que se pode
representar. Assim, para se estabelecer a verdade do argumento a = b /
c = b / a = c, ou a impensabilidade de se afirmar a sua negação, é necessário ter presente a diferença entre a negação de um facto dado por
meio de percepções (o que corresponde a uma afirmação de inexistência) e a negação de uma relação. Neste último caso, afirma Vieira
de Almeida, «a negativa é de certo inconcebível, porque a sua impensabilidade é precisamente um dos caracteres da intuição» (p. 273).
O caminho para decidir o problema da impensabilidade da negativa encontra-se num aspecto psíquico — o sentimento de evidência.
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É revelador que não tenha sido apresentado o critério lógico como
solução para este problema. Vieira de Almeida não era um lógico de
coração mas um professor competente e empenhado. O assunto mais
original a que aplicou as ferramentas da lógica contemporânea não
tem do seu ponto de vista solução lógica. Um espírito lógico (como o
do seu colega Curvelo) teria recusado a evidência e proposto critérios
formais para a operação lógica de negação. A distância que Curvelo
estabelece entre a validade de um argumento e o sentimento de
evidência é vasta. Vieira de Almeida adopta um ponto de vista diferente
e parece compreender a primeira à luz do segundo.
Erro de vocação: Vitorino Magalhães Godinho
A presença do importante historiador Vitorino Magalhães Godinho num diagnóstico cultural do pensamento lógico português não
deixará de surpreender o leitor menos prevenido. O que justifica a
presença de Magalhães Godinho é o facto de a sua dissertação de licenciatura em 1940, Razão e História (Introdução a um Problema), se
ocupar com grande qualidade (para um texto produzido no final de
uma licenciatura) de aspectos do pensamento científico e lógico. A isto
seguiu-se a publicação de uma obrinha de divulgação, em 1943,
Esboços sobre Alguns Problemas da Lógica. A segunda parte deste livro,
de maior densidade teórica, foi reimpressa de forma independente
no volume IV dos seus Ensaios, Humanismo Científico e Reflexão
Filosófica 35, com o título genérico Alguns Problemas de Formalização
(1971). No mesmo volume dos Ensaios foi igualmente reimpressa
a obra Razão e História.
O problema que Razão e História equaciona é de metalógica, isto
é, de reflexão filosófica sobre as estruturas da lógica. Os Esboços, um
texto de introdução à lógica muito bem construído, inserem-se na
proposta de renovação da leccionação da lógica no ensino secundário
português, nas disciplinas de filosofia e de matemática. Ambos os
textos são preciosos por testemunharem as enormes dificuldades de
produção intelectual em Portugal nos anos quarenta. Estas dificuldades eram especialmente momentosas na investigação lógica. Como
Magalhães Godinho reconhece no prefácio do quarto volume dos
Ensaios, sentia-se um pioneiro de estudo da lógica num ambiente
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universitário não receptivo à melhor investigação estrangeira.
Infelizmente, esse estudo auto-didacta só raramente foi acompanhado.
O pequeno grupo de estudiosos de lógica que nessa época compartilhava com Godinho o gosto pelo pensamento rigoroso e formal incluía
as figuras grandes, mas também elas solitárias, de Sebastião e Silva, de
Vieira de Almeida e de Curvelo. A formação técnica em lógica não
podia ser recebida na universidade e apenas o convívio feliz com Bento
de Jesus Caraça, António Aniceto Monteiro e Hugo Ribeiro desempenhou o papel formador que o ensino oficial da época era impotente em
promover. Só uma grande mente pode formular com autoridade e
ironia a caracterização que fez do ensino português de meados do
século XX: «Gozámos, por isso, do privilégio de nada ter aprendido na
Faculdade, e de nos podermos preparar à nossa vontade».
Esta liberdade de pensamento revela-se com muita força no
desejo de Godinho em rever o modo de formular o problema da lógica.
O espírito geral das considerações que dedica a este assunto é o de
crítica ao postulado da substantivação e da existência autónoma da
verdade. A argumentação de apoio a esta crítica constrói-se através da
análise histórica da evolução dos processos formais. Dois aspectos
desta evolução são especialmente importantes: a independência
progressiva do trabalho formal dos instrumentos lógicos e matemáticos em relação aos conteúdos da investigação do concreto e a
afirmação da historicidade constitutiva da razão humana. A respeito
do primeiro, é apresentada uma teoria operacionalista das noções
científicas que visa limitar a separação de esquemas formais em
relação à realidade natural. A respeito do segundo, é frequente a defesa
da tese que as ideias matemáticas e físicas se definem progressivamente com a experiência e a história científica anterior. Qualquer
platonismo matemático é afastado: «A razão tem portanto uma
história» (p. 116). Godinho revela na sua argumentação uma grande
finura de análise e não comete o erro de repetir facilmente noções
equívocas. Está a seu favor, por exemplo, ter compreendido o papel de
Kant na história da lógica: «Em Kant há … uma teoria lógica que
remodelada e ampliada nos norteará por rumos certeiros. É preciso
voltar a Kant» (p. 119).
O ponto de vista que Magalhães Godinho adopta nas reflexões
sobre lógica é o do historiador interessado em compreender como
as ideias científicas derivam da realidade social e influenciam o seu
progresso. A linha principal do argumento de Razão e História critica
a facilidade aparente com que os lógicos e matemáticos utilizam os
princípios lógicos. Aos olhos destes profissionais, os princípios lógicos
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são eternos porque são válidos independentemente de determinações
temporais. Os princípios lógicos de identidade, de não contradição e
do terceiro excluído constituem a base de um modelo de racionalidade
muito antigo e imune à transformação histórica das sociedades. Se
alguém tivesse que resumir em poucas palavras as estruturas principais da sua razão seria muito provável que indicasse os princípios
lógicos. Diria algo semelhante ao seguinte enunciado: «o que caracteriza a minha razão pessoal é, entre outros aspectos, o respeito pelo
princípio de identidade». Poderia, se pressionado, confessar quase em
desespero: «a minha razão adopta o princípio de identidade porque
nada consegue pensar na sua ausência». O problema teórico que
Magalhães Godinho discerne com perspicácia na utilização dos princípios lógicos é o da facilidade com que se considera intemporal uma
determinada configuração da racionalidade humana. Porque parece
o princípio de identidade tão evidente e tão intemporal? Afirmar que
A = A possibilita a construção de robustos edifícios de lógica e de matemática. O movimento de formalização matemática caracteriza-se por
ligar todo o conhecimento disponível numa área de investigação
(aritmética, teoria de conjuntos, topologia, ou qualquer outra) a enunciados evidentes e simples, os axiomas. Num certo sentido, só existe
conhecimento matemático porque se encontrou o modo de administrar o sentimento de evidência que os princípios lógicos proporcionam. A intuição criativa, as noções primitivas ou não definidas e a
demonstração a partir de axiomas compartilham com os princípios
lógicos a aparente falta de necessidade em serem justificados. Todos os
enunciados válidos num dado corpo de conhecimentos matemáticos se
demonstra com essa evidência, mas a evidência por si mesma não é
demonstrada. Nem os matemáticos, nem os lógicos são atormentados
pela pergunta «Porque tem a minha razão a característica de aceitar
alguns enunciados como evidentes?». A racionalidade humana não
tem forma de pensar um valor variável segundo o tempo para o princípio de identidade. O enunciado ‘A = A’ é verdadeiro no tempo da
Revolução Francesa, no tempo da primeira viagem marítima até à
Índia, no tempo dos celtas e no tempo dos Neanderthal. A suspeita fina
que Magalhães Godinho levanta sobre a aparente intemporalidade das
estruturas lógicas da racionalidade humana não tem, todavia, solução
na investigação histórica. O ponto de vista do historiador é importante
mas Godinho acrescenta alguns dados da investigação antropológica
e psicológica. A linha de investigação esboçada por Godinho é prometedora e continua em aberto. Algumas décadas depois da publicação
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da dissertação de licenciatura seria possível acrescentar outras ciências que estudam o problema, nomeadamente a ciência cognitiva, a
teoria da racionalidade, a psicologia evolutiva e a filosofia da mente.
Como combate Magalhães Godinho o mito da intemporalidade
dos princípios lógicos da razão humana? Sérias dúvidas podem ser
colocadas a um modo de fazer ciência que tende a separar progressivamente os instrumentos geométricos dos fenómenos físicos estudados com esses instrumentos. Um modo de deter a separação entre as
formas de representação e os objectos representados é o estudo de
estruturas especiais que clarifiquem as propriedades de um sistema
único que inclua a geometria e os objectos físicos. Não é apresentada
nenhuma definição ostensiva do que Godinho entende por estrutura
especial e por sistema único. O que mais se aproxima no seu argumento às características de um sistema único que reúna representação
abstracta e conteúdo físico concreto é a noção de objecto. Para
Godinho, «um objecto não é definido independentemente das relações
e operações» (p. 73). É possível apreender de um modo intuitivo o
argumento de Godinho sobre a noção de objecto. Uma parte importante do significado de ‘mesa’ deriva de procedimentos como a produção técnica de mesas ou a utilização quotidiana de mesas. O que
significaria ‘mesa’ se ninguém no mundo soubesse produzir uma?
O que significaria se não servisse qualquer fim útil? A ligação de
dependência entre o significado e a produção do objecto está também
presente nas noções lógicas e matemáticas. Se bem que a noção de
algoritmo não seja utilizada ostensivamente neste contexto, desempenha no argumento um papel importante através na noção próxima
de regra de produção. O exemplo geométrico pode ser aplicado a todo
o conjunto de conceitos científicos: «A ideia de circunferência é a lei
para a construirmos, lei que não é pura forma porque está implacavelmente unida, intrinsecamente conexa a uma conduta, a uma operação
de relacionação» (p. 74). A ideia de número dois é explicada com
grande precisão fenomenológica pela interacção de dois homens numa
operação de troca comercial (p. 123). A influência da epistemologia
genética de Piaget é muito forte neste ponto. Os comportamentos
operatórios possuem um papel importante na origem das ideias matemáticas, como a ordenação, a contagem, a correspondência, a reunião,
a distribuição, a mensuração e a referenciação. Para que o argumento
seja completo falta, porém, a demonstração que todas as noções lógicas e matemáticas possuem uma génese comum e única. Os métodos
de prova lógica também se poderiam incluir numa teoria da génese
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operatória? É forçado considerar, por exemplo, a demonstração por
reductio ad absurdum um método com origem em condutas operatórias. A defesa do operacionalismo conceptual conduz Godinho a diminuir o valor do formalismo lógico a favor da utilização pragmática
das noções: «as ideias são a ferramenta da nossa actividade sobre o
mundo. Longe de estarem incluídas apenas no plano verbal, pertencem ao comportamento transformador do meio. Conclusão oposta à
do formalismo lógico» (p. 75). O operacionalismo de Godinho aproxima-se em certos aspectos à famosa obra de Percy Bridgman, The
Logic of Modern Physics, e compartilha com ela algumas dificuldades
de argumentação. A génese operatória das noções lógicas é comum à
génese das noções físicas. É possível aceitar exemplos concretos em
apoio deste ponto de vista: «Os recentes progressos da física
mostraram que as noções não têm sentido independentemente das
operações que as inserem na realidade. O tempo não existe sem um
processo para o medir: relógio, clepsidra, ou a simples sucessão dos
dias e das noites» (p. 115).Todavia, é difícil aceitar que todas as noções
físicas esgotem o seu significado nos procedimentos instrumentais.
A teoria metalógica de Godinho enferma de um idealismo excessivo na avaliação que faz da lógica formal. Não é por ele considerado
o facto de a lógica ser uma ciência tão histórica como as outras e que
a descoberta de novos conceitos, novas operações e de novas formas de
representação simbólica dependem de processos de criatividade muito
complexos. A crítica ao aparente distanciamento da lógica em relação
ao real é frágil por uma outra razão. O argumento que estrutura a sua
tese é falacioso em muitos aspectos: «as proposições lógicas não
podem ser afeiçoadas por nada de exterior; totalmente vazias de
conteúdo … se a lógica não brota da experiência, por força necessita
de erguer-se por leis próprias … Atingimos de novo a zona das
verdades eternas e da perpétua imobilidade. Negámos de um golpe a
feição histórica do real e da ciência que o tenta subjugar» (p. 81).
A conclusão deste argumento não se segue das premissas. Se o leitor
substituir ‘proposições lógicas’ e ‘lógica’ por ‘filmes de Hollywood’
compreenderá como a conclusão tem um âmbito superior ao que está
incluído nas premissas (assumindo, obviamente, que a lógica é tão
histórica e tão filha de sociedades humanas quanto a produção dos
filmes de Hollywood). Desde os gregos que uma das mais fortes motivações do pensamento lógico-matemático tem sido a estranha proximidade das estruturas lógicas em relação ao real. Este é um facto
absoluto e enigmático: o real parece coincidir com a racionalidade
humana e esta com aquele. Numa conferência de 1959, o físico Eugene
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P. Wigner denominou esta estranha coincidência uma «eficácia irracional da matemática nas ciências naturais» 36. Parece escapar a Godinho a lição mais profunda desta eficácia quase irracional: por muito
que o formalismo lógico pareça afastar-se do concreto, mais tarde
ou mais cedo será descoberta uma zona da realidade a respeito da
qual esse formalismo constituirá a representação mais fiel. A origem
das geometrias não-euclidianas é uma ilustração conspícua deste
acontecimento frequente na história das ciências lógico-matemáticas.
A teoria da relatividade demonstrou que a compreensão do universo
exige geometrias que pareciam, no momento em que foram publicadas, as mais afastadas do real. A perspectiva de Godinho é diferente.
Está em causa a fragilidade das explicações lógico-matemáticas do
concreto. O real possui, do seu ponto de vista, um resíduo de irracionalidade que impede a identificação completa dos produtos lógicos da
razão com o real representado por esses produtos: «o carácter de
algum modo irracional da realidade» (p. 82). Este resíduo de irracionalidade está presente em dois níveis: nas relações do racional com o
real e no âmago do racional. Como acima se viu, Godinho coloca
muitas dúvidas à capacidade humana de esgotar o enigma do princípio
de identidade. O mais evidente enunciado que a razão humana pode
produzir tem um núcleo opaco à luz do inquérito racional. O problema
é precisamente que seja um enunciado evidente. Godinho confessa
com melancolia a impotência em aprofundar o que se esconde debaixo
da luz da evidência: «Poderíamos legitimamente concluir que se
ignora afinal em que consiste o princípio de identidade» (p. 85). Magalhães Godinho aproxima-se de Vieira de Almeida no interesse pelo
sentimento de evidência proporcionado pelos princípios lógicos. Falta-lhes o ponto de vista lógico para compreenderem que a ignorância
sobre o que subjaz à racionalidade humana não impede o trabalho
lógico. Desconhecer porque são evidentes os princípios lógicos ou
porque tem a razão as categorias que tem e não outras são assuntos
que não preocupam o lógico.
Em Esboços sobre Alguns Problemas da Lógica, Godinho ocupa-se,
de um modo muito pedagógico, de noções lógicas elementares, como
relação, operador, cálculo proposicional, indução matemática e necessidade na demonstração. O texto é de nível introdutório mas inclui a

36 Eugene P. Wigner, «The unreasonable effectiveness of mathematics in the
natural sciences», Communications in Pure and Applied Mathematics, 13: 1 (1960);
reimpresso in Symmetries and Reflections (Woodbridge, Conn., Ox Bow Press, 1979),
pp. 222-237.
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discussão de aspectos difíceis da lógica do século XX. Um exemplo
excelente e raro em textos de divulgação é a abordagem da operação
de incompatibilidade tal como foi estabelecida pelo lógico americano
Sheffer e pelo princípio de incompatibilidade de Nicod (a afirmação de
um facto e a sua negação são incompatíveis, p | ~p). A metalógica
presente nos Esboços é claramente operacionalista e não se afasta do
afirmado em Razão e História: «na indissolúvel conexão da inteligência
concreta e da inteligência simbólica reside a raiz da inteligibilidade
do conhecimento científico» (p. 160).
A qualidade dos argumentos de Magalhães Godinho é muito
elevada. A modéstia («apontamentos dispersos sobre o problema da
explicação científica», p. 116) e a elegância textual com que os apresenta são uma raridade preciosa no meio intelectual português dos
anos quarenta. Apesar de não ter feito nenhum contributo para o
avanço da lógica formal, a sua filosofia da lógica coloca problemas
ainda por resolver e, mais importante ainda, tem força suficiente para
afirmar que talvez não possam de todo ser resolvidos. É inútil, pois,
afirmar quanto se lamenta que este historiador de vocação matemática, como ele mesmo se define, não se tenha dedicado mais à lógica
que tanto o interessou. Todos teríamos muito a ganhar com isso.

III. O que fazer depois do diagnóstico cultural?
Depois deste diagnóstico geral da lógica no século XX e de uma
análise de algumas das questões colocadas por três obras típicas, o
que fazer? Construir tudo de novo. Se os dados do problema são estes,
é importante começar a pensar nas terapias. Uma já foi avançada:
alteração do nome dos departamentos de filosofia para departamentos
de lógica e filosofia.
O estado menos satisfatório em que se encontra um componente
tão importante da filosofia em Portugal é um indício do que se passa
nos restantes campos (a filosofia do direito e a reflexão sobre a identidade portuguesa são eventuais excepções devido à qualidade e à
vastidão da produção escrita nestas áreas, só comparável à dos
médicos psiquiatras do final do século XIX e início do XX). Ninguém
acredita que um problema grave no coração ou no cérebro de um ser
humano lhe permita ter uma vida saudável e feliz. Se não existisse
análise matemática na comunidade que pratica matemática em Portugal, dificilmente isso seria algo a favor dessa comunidade. Em disciplinas tão importantes como a lógica, só são aceitáveis sinais de
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saúde. O diagnóstico não é feito sobre áreas menores da investigação
filosófica. Se se fizesse o diagnóstico da investigação portuguesa em
filosofia bizantina, o resultado seria ainda mais dramático. A lógica
tem, porém, uma importância muito superior à filosofia bizantina.
As lacunas numa área tão estrutural como a lógica fazem temer o pior
para o avanço das outras áreas da investigação filosófica. A filosofia
tem sido trabalhada de um modo pouco profissional e excessivamente
dependente de personalidades. No contexto geral da excessiva admiração que Portugal tem em relação à formação especializada feita no
estrangeiro (admiração discernível desde o Renascimento mas aumentada no tempo dos estrangeirados iluministas), não é aconselhável
continuar a insistir na terapia única que defende que a formação no
estrangeiro melhora a investigação portuguesa em geral. Depois de
tantos séculos a aplicar apaixonadamente essa receita, é um enigma
que não se compreenda que a solução não pode ser essa. As soluções
bolseiro e estrangeirado não funcionam.
As condições das sociedades contemporâneas não permitem
amadorismos na investigação científica. A boa notícia que a filosofia
faz parte do melhor da investigação científica ainda não chegou a
Portugal. Um modo interessante de promover a qualidade profissional
dos que trabalham em filosofia em Portugal seria a constituição de
uma Ordem de Filosofia e Letras. As ordens profissionais têm uma
longa data e a avaliação geral do seu papel é muito positiva. Para evitar
dramas intelectuais como o que se passou com a lógica no século XX
em Portugal (algo semelhante a não existir cardiologia em medicina),
seria interessante que o desempenho de funções profissionais em filosofia e letras (docência, carreira de investigação exclusiva e outras)
fosse tutelado por pares. Obviamente que as pessoas poderiam fazer as
licenciaturas independentemente de vida profissional posterior nas
áreas de formação. O objectivo de uma ordem profissional é garantir um
nível mínimo de qualidade e potenciar a procura de um nível máximo.
Entre as tarefas de uma Ordem de Filosofia e Letras estariam as
seguintes: exames de lógica, avaliação de trabalhos monográficos,
exames de línguas clássicas, exames de línguas estrangeiras absolutamente imprescindíveis para a investigação em filosofia, promoção
da investigação em áreas filosóficas pouco cultivadas. A atmosfera
de facilidade na formação e na escolha de temas de investigação
académica que respira a população de licenciados em filosofia não
augura nada de bom.
A Ordem poderia promover tarefas obrigatórias para o desenvolvimento da lógica em Portugal: aumento horário e temático dos pro-
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gramas de lógica nas licenciaturas em filosofia, programas de doutoramento exclusivos para lógica, reforço conspícuo da lógica no ensino
secundário (seja em filosofia, seja em matemática, onde a situação
também não é brilhante), organização da carreira de investigação
exclusiva em lógica, introdução nos currículos de filosofia de disciplinas opcionais com relevo para a lógica (ciência cognitiva, princípios
de computação, inteligência artificial), introdução de disciplinas
filosóficas em cursos de licenciaturas diferentes de filosofia (lógica
filosófica, filosofia da mente e filosofia da linguagem em informática
e psicologia, filosofia da matemática em matemática). Os amantes
da lógica sabem que a razão está do seu lado; falta, pois, convencer os
mais distraídos. *

* Conferência no Seminário Internacional História do Pensamento Filosófico
Português, organizado pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, a 26 de
Novembro de 1999. Agradeço ao Professor Pedro Calafate, da Universidade de Lisboa, o
privilégio de apresentar este texto nessa ocasião e o apoio crítico e diplomático a
algumas ideias iconoclásticas que defendo sobre a filosofia portuguesa contemporânea. (Eventuais críticas ao texto, que solicito e agradeço, deverão ser enviadas para
jmcurado@ilch.uminho.pt).
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Com o intuito de demonstrar a universalidade do mito de Don Juan, Pierre
Brunel, no seu Dictionnaire de Don Juan, publicado em 1999, recorre ao termo
«déréclusion» que representaria a função da Literatura Comparada, na qual a
análise daquele naturalmente se inscreve. Reconhecendo o seu nascimento na
Espanha do século XVII, com a peça de Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla y
Convidado de Piedra, Brunel começa por negar, para posteriormente afirmar, a
existência de fronteiras geográficas e temporais que o circunscreveriam: «On n’enfermera Don Juan ni en Espagne, ni en Italie, ni en France, mais on franchira (…)
frontières naturelles et frontières artificielles, en allant en Scandinavie ou en
Russie, en Roumanie ou en Grèce. (…) Don Juan semble bien appartenir à une
aire géographique et à une ère historique délimitées: aire européenne, plutôt
qu’occidentale (…) ère chrétienne» (Brunel, 1999: x).
A delimitação espácio-temporal do mito de Don Juan (que em Brunel apenas
reflecte uma ideia consensual em variados estudos) é inequivocamente contrariada pela obra Don Juan East/West. On the Problematics of Comparative Literature,
publicada em 1998 por Takayuki Yokota-Murakami, Professor Associado do Departamento de Russo da Universidade de Osaka.
Ao longo dos cinco capítulos que a constituem, o A. defende que a Literatura
Comparada tem sido um meio de subsumir realidades culturais não-ocidentais no
paradigma cultural (e mais especificamente literário) ocidental. Yokota-Murakami
sustenta que o Ocidente tem, consequentemente, levado a cabo uma apropriação
hegemónica da diversidade cultural e que o mito de Don Juan é um exemplo que a
realiza plenamente.
No prefácio, o A. apresenta as duas perspectivas que orientaram a sua análise
desta problemática: inicialmente, a sua formação intelectual como comparativista
levou-o a tentar construir uma história de «libertinos» japoneses (iro-otoko), procurando analogias com os de outras tradições literário-culturais. Concluiu, porém,
que a inventariação de similitudes se tornaria uma mera tautologia, pois tão-só
serviria para acentuar a prevalência do paradigma ocidental. A hipótese de um tipo
donjuanesco oriental só poderia então ser confirmada pelo abandono de uma
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metodologia «reprodutiva», destinada exclusivamente a uma sobrevalorização da
cultura dita «de origem».
No primeiro capítulo («Problematizing Comparative Literature»), é traçado o
percurso da Literatura Comparada ao longo do século XX. Considerando que ele
foi marcado por dois períodos antagónicos, defende o A. que a metodologia «eurocêntrica» por ela utilizada na primeira metade do século desencorajou o comparativismo oriente/ocidente, na medida em que o estudo de mitos literários como
Don Juan, Hamlet ou Fausto em variadas tradições nacionais punha o acento, não
na comparação de dois objectos diferenciados, mas na descoberta da origem
comum de diversas representações espácio-temporais. Ao comparativista competia
analisar a transformação histórica de um denominador específico.
Somente em meados do século, o comparativismo literário atentou na conjugação, enquanto objectos de pesquisa, de dois motivos literários sem qualquer
contacto histórico. Este desvio metodológico — classificado por Yokota-Murakami
como passagem do historicismo ao criticismo — é ilustrado por duas obras: a de
Alfred Owen Aldridge, Comparative Literature. Matter and Method, que, procedendo
a uma comparação do romance russo Oblomov com o Hamlet shakespeareano, não
se limitava a legitimar o comparativismo Este/Oeste, até então recusado 1, como
viria a contribuir para a expansão dos horizontes dos estudos literários comparados; e a de René Etiemble, La Crise de la Littérature Comparée, que defendia a
realização de estudos comparativistas entre nações pertencentes a civilizações
historicamente não relacionáveis.
Neste contexto se situam alguns «candidatos» — ou «tipos» — à comparação
de Don Juans orientais e ocidentais, universalmente reconhecidos: os propostos
por Claudio Guillén —, René Étiemble — «a man who loves» — e Ortega y Gasset
— «the Man».
Todavia, para o A. qualquer uma destas noções situa a figura de Don Juan
num âmbito excessivamente abstracto e erroneamente heterossexual. Neste
sentido, o seu estudo vai mais longe, a ponto de considerar que o Japão «has its
own image of Don Juan… Hikaru Genji e Yonosuke are said to be Japanese
Don Juans» (p. 13).
Aceitar que estas duas personagens, protagonistas das obras literárias japonesas do século XVII The Tale of Genji e The Life of an Amorous Man, respectivamente, são representações especificamente orientais do mito implica, como bem
reconhece o A., repensar traços (Jean Rousset chamar-lhes-ia «estruturas invariantes») que a literatura ocidental considera inquestionáveis para a aceitação do
mito: por exemplo, a sua heterossexualidade e a preponderância do elemento
sobrenatural que cauciona as atitudes de desafio do herói.
Deste modo, assistimos neste capítulo a uma proposta bastante original de
redefinição da própria figura de Don Juan (e, com ela, do donjuanismo), já não o
insaciável conquistador de mulheres suposto nas três definições supracitadas, mas
«an inveterate chaser of human beings of both sexes» (p. 17), de tal modo que

1 É aqui retomada a afirmação de Ferdinand Brunetière que parece revelar bem
esta rejeição nos seguintes moldes: (idem: 4).
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(p. 18). Pretende assim o A. que o mito seja simbolicamente reinvestido, em função
de um espaço cultural e de um momento histórico diferenciados.
Os três capítulos seguintes (, «The Emergence of Don Juanism» e «Sexuality
as a Historical Construct») são dedicados à exposição de uma segunda tese: a da
insustentabilidade dos conceitos de amor, de desejo e de sexualidade, respectivamente, como categorias universais, e a sua pertinência apenas como construções
históricas. Negada a universalidade, mas também a intemporalidade, destes
conceitos põe em causa definições clássicas do próprio mito donjuanesco.
A argumentação é feita traçando o percurso histórico de introdução do termo
e do conceito de amor romântico dito «ocidental», bem como do discurso sexual,
no Japão moderno, aquele que se instaurou a partir do chamado período Meiji
Yokota-Murakami considera que somente em 1890, no auge desse período, os
literatos japoneses, reconhecendo até então a ausência de um significante que
traduzisse o significado do amor romântico ocidental, criaram uma expressão que
passava a traduzi-lo consensualmente: , que conotava a moralidade subjacente
ao termo inglês «love». Até aí, a ideologia sexual japonesa confundia-se com hedonismo e era um domínio de prazer e de divertimento exclusivamente masculinos,
dois princípios nitidamente afastados do ideal do amor romântico ocidental.
Exemplos do hedonismo sexual masculino, recorrente nas obras literárias
desse período, são (i) a dissociação entre prostitutas (yujo), as únicas mulheres que
constituíam verdadeiro objecto de paixão, e donas de casa ou «mulheres vulgares»
(jionna), simples empregadas domésticas e meios de reprodução, e (ii) a antinomia
amor/esposa, traduzida numa colectânea de textos de Kaibara Ekiku, Women’s
Learnings, cujo propósito era o de normalizar a conduta das esposas, nela sugerindo a ausência da paixão masculina:
O aparecimento da expressão conduziu ainda ao nascimento de uma outra,
de significado oposto: . Se a primeira representava o amor espiritual, a segunda
conotava a luxúria carnal. Para o A., as figuras masculinas – i.e., donjuanescas –
que melhor traduziram o segundo significado e que, por isso mesmo, se tornaram
Don Juans orientais, são Hikaru Genji e Yonosuke. No final do capítulo terceiro,
Yokota-Murakami defende que (p. 113; nossos itálicos).
O capítulo final da obra («Politics of Comparative Literature») abre com uma
refutação das duas definições clássicas de Donjuanismo «ocidental», inicialmente
apresentadas, unidas pelas marcas do inatismo e da intemporalidade: a de
Gendarme de Bévotte e a de René Etiemble.
Don Juan East/West termina com uma breve conclusão onde encontramos a
metáfora do Plano Marshall para representar o estado actual dos estudos literários
comparados de tradição norte-americana. Afirma o A. que, the Marshall Plan was
a policy predicated on the restoration and domination of western civilization,
American comparativism (…) was also an effort to solidify the hegemony of
European culture (p. 180).
Daqui parte para a convicção de que apenas a partir da segunda metade do
século XX a comparação do Don Juan «ocidental» com o japonês se tornou substantiva, porquanto nela passaram a estar envolvidos conceitos como os de «amor
romântico». «luxúria», «sexualidade» ou «moralidade», que a sociedade japonesa
reproduziu durante vários séculos da sua história, subjugada pelo «imperialismo
cultural do ocidente» (p. 188), mas com os quais, até ao final do século XIX, não
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se identificou ou simplesmente desconheceu na sua formulação e no seu entendimento «ocidentalizados».
Neste sentido, o estudo de Don Juan na história recente da sexualidade japonesa torna-se nesta obra um pretexto para repensar a questão mais vasta dos
problemas teoréticos (ou transcivilizacionais) da literatura comparada.
Reivindicando a especificidade de , i.e., de Don Juans orientais, o A. acaba por
reformular o próprio mito, à luz, sobretudo, de uma bissexualidade genericamente
refutada pela concepção ocidental.

Maria do Carmo Pinheiro e Silva Cardoso Mendes
(Universidade do Minho)

AMÉRICO DA COSTA RAMALHO, Para a História do Humanismo
em Portugal (III), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 1998, 306 pp.
Continuando o firme propósito de reunir estudos que, sobre matérias tão
diversas — mas todas relativas ao Humanismo Português —, vem regularmente
produzindo, o Prof. Américo da Costa Ramalho publicou, recentemente, mais um
volume miscelânico, o volume III de Para a História do Humanismo em Portugal.
Os textos aqui reunidos (inicialmente dados a conhecer em colóquios e em
revistas especializadas) são fruto da especial dedicação deste conceituado Professor de Coimbra ao estudo de uma época bem pouco conhecida até há algum
tempo — a do Humanismo Português, cujo início provada e definitivamente antecipou para a segunda metade do século XV. Conhecedor, como poucos, das matérias de que trata neste volume, tem sido sob a sua égide que muitos investigadores
se têm abalançado a percorrer os caminhos do Humanismo. E essa investigação,
longe de se confinar aos estreitos limites do nosso pequeno «cantinho», alargou a
sua perspectiva, estabelecendo a ponte com o que na Europa culta do tempo se
passava e pensava.
Apresentados em sequências que revelam as suas afinidades temáticas e
temporais, congregam-se neste volume vários artigos / textos de conferências que o
próprio autor organizou do seguinte modo:
*

Humanismo no tempo de Cataldo

*

Humanismo depois de Cataldo

*

José de Anchieta

*

Os quatro fidalgos japoneses (1582-1590)

*

Recentiora

Os cinco primeiros estudos, sob a rubrica «Humanismo no tempo de
Cataldo», intitulam-se «Origem e início do Humanismo em Portugal», «Cataldo e a
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expansão portuguesa», «A fuga do Duque D. Jaime (1501)», «Um epigrama de Henrique Caiado» e «Uma carta de Cataldo a Pedro Homem». Versando o Humanismo
no tempo de Cataldo, centram-se na figura de Cataldo Sículo, autor do «primeiro
manifesto em favor do latim humanístico» (p. 27) e alguém cuja obra (em prosa e
em verso) se revela fundamental para o conhecimento da época de D. João II, a
partir de 1485 (p. 16), bem como para a dilucidação de aspectos obscuros de outras
obras, como o Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. No primeiro dos estudos,
destinado a provar que o Humanismo surgiu em Portugal ainda no século XV,
evoca-se o contributo das figuras de Mateus de Pisano, de D. Garcia de Meneses,
do Doutor Vasco Fernandes de Lucena, bem como, com mais demorada atenção,
de Henrique Caiado e de Cataldo Sículo. No estudo intitulado «Cataldo e a
expansão portuguesa», A. C. R. dá conta de como nas Epistulae do Sículo é visível
o «ambiente de epopeia» que então (1485) já se vivia em Portugal, e insiste na qualidade preciosa das informações que o humanista siciliano radicado em Portugal dá
do seu tempo e dos homens que viveram a época de ouro dos descobrimentos. Um
outro dos estudos fala-nos de Henrique Caiado, um humanista que conviveu com
Erasmo mas que é pouco conhecido entre nós, apesar de figurar frequentemente
em antologias de poesia humanística editadas no estrangeiro.
Catorze artigos estão reunidos sob a designação de «Depois de Cataldo».
Apesar do alcance e interesse de todos eles, permito-me chamar uma atenção muito
especial para alguns desses estudos, a saber:
— «O Humanismo Renascentista na Universidade»: Depois de lembrar que
houve um humanismo de corte (representado em figuras como como Mateus de
Pisano, D. Garcia de Meneses e Cataldo Sículo), A. C. R. passa a falar do ensino
na Universidade quinhentista, salientando que esteve a cargo de humanistas de
grande talento, homens de formação teológica, médica ou jurídica que se dedicaram com êxito ao latim humanístico, quer como professores quer como cultores
das Musas. Pronunciando-se sobre a excelência desses professores, A. C. R. assinala
e comenta também o espírito crítico próprio dos humanistas — uma atitude que
começa com Lorenzo Valla e se evidencia em Cataldo —, embora esclareça que
esse espírito crítico não foi entre nós, na sua vertente religiosa, «além dos altares»
(usque ad aras).
— «Erasmo em Portugal no século XVI»: Erasmo morre em 1536, mas a sua
memória perdura em muitos textos de humanistas portugueses, mesmo quando já
não era possível falar abertamente do humanista de Roterdão. Referem-se neste
estudo portugueses que Erasmo conheceu pessoalmente e portugueses que com ele
se corresponderam, lhe dedicaram obras e o elogiaram, com especial relevo para o
círculo que se formou em torno de André de Resende. Mas A. C. R. fala também
dos anti-erasmistas e conclui que o Roterdamês foi sendo esquecido com o passar
do tempo e dos ideais de outros tempos. Só Damião de Góis, que foi seu hóspede,
se manteve fiel, até ao fim, ao pensamento e à memória de Erasmo.
— «António Luís, corrector de Erasmo»: Através da análise comparativa
entre a tradução erasmiana de um texto de Galeno (a Exhortatio ad bonas artes) e
as observações à mesma tradução feitas pelo médico português António Luís, A. C.
R. conclui (p. 90): «António Luís, ao criticar Erasmo, mostra saber Grego, mas
exagera os defeitos de Erasmo como tradutor.»
— «O poema De superstitionibus Abrantinorum de Pedro Sanches»: Estamos
na presença do texto integral e da tradução de um poema que fala de intolerância
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e fanatismo religioso e tem como antepassado no género a Sátira XV de Juvenal.
Um estudo sobre este poema humanístico e o seu autor fora já elaborado e publicado em Estudos sobre o século XVI, 2.ª edição, Lisboa, IN-CM, 1983, pp. 237-250.
— «Terâmenes nos humanistas portugueses»: Para além de dar a conhecer
um político e orador que figura já nas Rãs de Aristófanes e nos Hellenica de
Xenofonte, e de mostrar como essa figura atraiu D. Pedro de Meneses, 2.º conde
de Alcoutim, e Pedro Fernandes, o estudo tem a particularidade de provar que a
fonte de informação dos mencionados humanistas não foi a grega, mas sim Cícero,
que se refere a Terâmenes por mais de uma vez.
— «Nótula sobre o Brasão de Coimbra»: Curiosa «nótula» que reúne vários
textos atinentes ao referido brasão, desde o de Gil Vicente (1527), passando por Sá
de Miranda (na «Fábula do Mondego»), pelo Conimbricae Encomium de Inácio de
Morais (1554), pela Imagem da Vida Cristã, de Frei Heitor Pinto, pela Monarchia
Lusitana, de Frei Bernardo de Brito e ainda — e aqui está a razão da «nótula»,
como achega original à matéria —, um passo do De Missione Legatorum Iaponensium, da autoria de Duarte de Sande e publicado em 1590.
— «Os Humanistas e a divulgação dos Descobrimentos»: Como o autor refere
(p. 153): «Foi a Literatura humanística que, no século XVI, revelou ao Mundo o
papel de Portugal nos Descobrimentos Marítimos e na Expansão Europeia.» Citamse neste importante estudo extractos do discurso de D. Garcia de Meneses perante
o papa Sisto IV, em 1481, exortando-o «à grande empresa dos europeus contra o
perigo turco», referem-se várias orações de obediência, lembram-se cartas de
Cataldo dirigidas a D. João II e a D. Manuel, bem como os seus discursos e a
Arcitinge, e, entre outros textos, registam-se algumas obras em latim, de André de
Resende, Damião de Góis e Diogo de Teive, sobre a expansão portuguesa.
— «Mazagão (1562)»: Um artigo especialmente revelador do outro lado da
história épica. Nele se fala da glória e das misérias da guerra, porquanto, a par do
clima de exaltação guerreira que muitos escritores contemporâneos fomentaram,
nas ruas viam-se (segundo D. Jerónimo Osório) os estropiados das guerras do
Norte de África, abandonados à sua sorte e transformados de heróis em pedintes.
Passando agora ao bloco de quatro estudos dedicados a José de Anchieta —
o «Apóstolo do Brasil», como ficou conhecido —, diga-se que o primeiro («José de
Anchieta em Coimbra») é especialmente interessante e informativo, pois evoca em
simultâneo a formação de Anchieta em Coimbra (no Colégio das Artes, quando este
ainda não fora entregue aos Jesuítas) e a vida universitária de então. Quanto aos
restantes, são recensões de estudos consagrados à figura e obra de Anchieta: dois
da autoria do Prof. Leodegário A. de Azevedo Filho, com o qual A. C. R. trava polémica, e um do Padre Armando Cardoso, que editou e traduziu o De gestis Mendi
de Saa, num trabalho de edição e tradução aqui elogiado pelos seus méritos.
O último grande bloco reúne artigos e estudos em torno de uma Missão
Japonesa que em 1582 se deslocou à Europa a cumprimentar o Papa e, nessa
circunstância, passou por Espanha e por Portugal, antes de iniciar o caminho de
regresso. Desta viagem ficou um relato de inequívoco valor, o livro intitulado
De missione legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam…Dialogus. Como o
próprio título refere, trata-se de uma exposição apresentada sob a forma de
diálogo, um género de discurso que alcançou grande êxito e repercussão no século
XVI. Desejosos de conhecer os pormenores da viagem e os usos e costumes dos
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países visitados (Itália, Espanha e Portugal, então sob o domínio dos Filipes), dois
japoneses dirigem inúmeras perguntas aos quatro fidalgos nipónicos que se deslocaram à Europa e deles obtêm longas e pacientes respostas. Pois bem: é sobre a
viagem e o livro a que esta deu origem que o Prof. Américo da Costa Ramalho constrói quatro estudos do maior interesse. No primeiro, expõe as razões que lhe
permitem asseverar sem margem para dúvidas que o livro-diálogo, composto em
latim, é da autoria do jesuíta Duarte Sande. Desde Daniel Bartoli (séc. XVII) que
esta obra fora erradamente atribuída a Alexandre Valignano, visitador da
Companhia de Jesus no Oriente. A. C. R. defende que este padre jesuíta terá tido
a iniciativa do livro e terá mesmo sido sua a ideia de apresentar a matéria sob a
forma de diálogo; a execução da obra, todavia, e o texto latino são, inquestionavelmente, do padre Duarte Sande. Assim se conclui das cartas que precedem a obra,
uma do próprio Valignano, outra do Padre Sande, bem como do texto que contém
as licenças eclesiásticas. A estas provas, analisadas com minúcia filológica, acresce
uma outra de diferente teor, mas não menos significativa: a do «lusitanismo» do
autor, visível nas inúmeras referências a Portugal que permeiam a obra e que
ocorrem mesmo em momentos onde menos seriam de esperar. O segundo estudo
leva-nos a seguir o itinerário dos quatro fidalgos japoneses em viagem pela Europa,
com maior incidência nos lugares portugueses por onde passaram (em especial
Lisboa, Évora, Coimbra e Santarém). À sua visita a Coimbra é dedicado um estudo
particular (o quarto), a que voltaremos. Quanto ao terceiro estudo, apresenta uma
visão contrastiva dos Portugueses e Japoneses, tal como decorre de uma obra cujo
objectivo principal foi o de dar a conhecer a Europa ao Japão e, em menor escala,
o Japão à Europa. Para tal, são traduzidos e comentados vários e significativos
passos da obra, que nos dão a ver como são relativos os conceitos de boas maneiras
e urbanidade, por exemplo, mas também a lealdade e fidelidade do povo português,
apresentado como um povo que, à semelhança dos outros europeus, cultiva hábitos
de civilização e de paz. O último estudo constitui um contributo inegável para um
conhecimento mais profundo da vida escolar ibérica nos finais do século de
Quinhentos. Apoiado na informação fornecida pelo De missione legatorum
Iaponensium, de que temos vindo a falar, são ministradas indicações sobre as
cerimónias académicas de então, e chama-se especial atenção para o notável
relevo dado às aulas de representação teatral, parte integrante da pedagogia do
século XVI, maxime a jesuítica. A este respeito são resumidas algumas das peças
representadas em tais circunstâncias, com destaque para a Ioannes Baptista, do
Jesuíta António de Abreu.
Ainda relacionado com o De missione referido, A. C. R. comenta uma
tradução de parte desta obra (o Colóquio XXXIII, sobre a China), datada de 1599
e da autoria de Richard Hakluyt. Refira-se, a propósito de traduções, que o próprio
A. C. R. traduziu o importante De missione de que temos vindo a falar (veja-se:
Duarte de Sande, S. J., Diálogo sobre a Missão dos Embaixadores Japoneses à Cúria
Romana. Prefácio, tradução do latim e comentário de Américo da Costa Ramalho.
Macau, Fundação Oriente, 1997).
E assim terminam os «ciclos» temáticos deste volume III de Para a História
do Humanismo em Portugal. Seguem-se, a encerrar o volume, dois artigos sob a
designação de Recentiora, um dedicado ao estado do Grego no tempo do Marquês
do Pombal, outro que saborosamente fala de «Camilo e o Latim», num ‘passeio’ por
algumas deliciosas e bem humoradas páginas do polifacetado romancista.
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Nesta apresentação, e a fim de não a alongar demasiado, sacrificou-se a referência a outros estudos insertos no volume em apreço, não por serem de menor
interesse, mas sim pelo seu carácter de breve apontamento. De igual modo, não
pareceu necessário apontar uma que outra gralha que sempre se introduz num
texto, por mais cuidada que seja a sua revisão, e que não basta para afectar a qualidade do mesmo.
Em suma: Ao longo do presente volume, seduzem a atenção do leitor não
apenas o rigor expositivo, mas ainda o entusiasmo, a graça elegante e o tom por
vezes memorialístico de muitas das páginas, que atraem também pelo carácter
caleidoscópico da sua diversidade. Mas nenhuma destas qualidades constitui,
afinal, qualquer surpresa para quem conhece o Prof. Américo da Costa Ramalho e
se habituou a ler os seus textos cheios de saber e de urbana humanidade.

Virgínia Soares Pereira
(Universidade do Minho)

