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NOTA DE APRESENTAÇÃO

este volume, encerra-se um ciclo da história da revista
C omDiacrítica.
Durante cerca de duas décadas, como revista,
primeiro, do Centro de Estudos Portugueses e, depois, do
Centro de Estudos Humanísticos, a Diacrítica tem procurado
ser a voz credível das Humanidades na Universidade do Minho,
praticando um saudável e nem sempre fácil diálogo dos estudos literários, dos estudos linguísticos e dos estudos filosóficos.
Criada quando os recursos humanos, científicos e financeiros do Centro de Estudos Portugueses eram escassos, a
Diacrítica tem sido espelho e, ao mesmo tempo, agente qualificado do desenvolvimento consistente, em todos os planos, da
Unidade de Investigação de que é órgão.
A lógica do modelo que presidiu à criação da revista
Diacrítica está esgotada, perante o desenvolvimento e a complexificação do Centro de Estudos Humanísticos. Cumpriu a
sua função institucional numa determinada fase histórica.
Um novo modelo, mais adaptado à dinâmica, às necessidades
e aos objectivos do actual Centro de Estudos Humanísticos,
sucederá ao modelo anterior, enriquecendo decerto a revista.
Uma nova geração de investigadores saberá preservar e vivificar
um património comum.
VÍTOR AGUIAR

E

SILVA

Da Materialidade da Literatura:
A ‘Torre de Babel’ e o Poder
da Linguagem 1
ANA GABRIELA MACEDO
(Universidade do Minho)

The conventional wisdom of the Tower of Babel story is that the collapse
was a misfortune. That it was the distraction or the weight of many
languages that precipitated the tower’s failed architecture. That one monolithic language would have expedited the building and heaven would have
been reached. Whose heaven, she wonders? And what kind?
(TONI MORRISON, 1993)
I know the power of words,
I know the tocsin of words.
They are not those
that make theatre boxes applaud.
Words like that
make coffins break out
Make them
pace
With their four oak legs.
It happens –
they are thrown out,
not printed, not published.
But the word gallops,
its saddle girth tightened,
it rings through the ages
and trains creep nearer
to lick
poetry’s
toil-hardened hands.
(V. MAYAKOVSKY)
————————
1 Este texto foi apresentado como uma comunicação no IV Congresso da Associação Portuguesa de Literatura Comparada, realizado na Universidade de Évora em
Maio de 2001.

DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 5-16

6

DIACRÍTICA

There is no simple formula for the relationship of art to justice. But I do
know that art – in my own case the art of poetry — means nothing if it
simply decorates the dinner table of power which holds it hostage.
(ADRIENNE RICH, in Letter to President Clinton, 3 Julho de 1997, recusando
a atribuição do prémio «National Medal for the Arts»).

A minha comunicação pretende ser uma reflexão, com base em
dados empíricos, sobre a natureza do objecto literário, os seus caminhos, o seu valor social e os seus contornos ideológicos, particularmente analisando a sua inserção no chamado «mundo real» (num
sentido lato, o mundo dos prémios literários, dos media, da publicidade e do consumo, desde a sua exposição na livraria tradicional, às
livrarias e bibliotecas virtuais, as Amazon.com, o hipermercado, etc.).
Esta questão tem sido objecto de análise em grande número de
publicações académicas e de outros tipos. Proponho-me aqui apenas
focar duas vertentes dessa questão. Em primeiro lugar uma referência
a três recentes publicações onde a questão é abordada de um ponto de
vista teórico. São elas: o volume Why Literature Matters – Theories and
Functions of Literature (eds. Rüdiger Ahrens e Laurenz Volkmann, Heidelberg, 1996), cuja Introdução, da autoria de Wolfgang Iser, tem precisament por título»Why Literature Matters»; um número recente
da prestigiada revista New Literary History (vol. 31, Verão 2000, n.º3),
intitulado «Philosophical and Rhetorical Inquiries» que, tal como o
título indica, reflecte sobre essa mesma questão, em artigos, tal como,
por exemplo, o de Bruce E. Fleming, «What is the Value of Literary
Studies?»; e, finalmente, uma publicação portuguesa intitulada Incidências, o n.º 1 da «Revista do Instituto de Estudos Portugueses» da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, de 1999, com editorial de Ana Hatherly (veja-se, nomeadamente, dois dos artigos aí publicados, «Serventia e Servidão da Literatura», da autoria de Maria Alzira Seixo e «O Ensino da Literatura como
Aproximação ao Paradoxo», da autoria de Silvina Rodrigues Lopes).
O campo de questionamento hermenêutico que aqui se abre é,
inquestionavelmente, imenso, bem como de grande complexidade,
visto transcender o estritamente «literário» ou estético (se é que tal
existe), para se reportar ao cultural e ao político. Pretendo, com o
meu contributo, tão somente re-pensar e re-ver algumas das fissuras
e tensões que definem esse difícil «affaire» entre o literário e o social,
(um ménage que é sempre à trois – literatura, cultura, política), isto
é, finalmente, o para quê e o porquê da literatura, dito de uma forma
conscientemente ingénua, mas não inocente. Assim, no segundo momento desta minha breve análise optei por um objecto directo e empí-
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rico: a palavra dos próprios escritores em contextos que poderíamos
chamar meta-literários, isto é, concretamente, os discursos proferidos
pelos próprios aquando da atribuição de prémios literários, com especial relevo, pela sua simbologia própria e significação trans-nacional,
a atribuição do Prémio Nobel da Literatura. Neste caso, o corpus seria
desmesurado, visto que o Nobel é atribuído desde 1900; fiz por esse
motivo uma selecção que obedeceu a critérios de amplitude histórica,
temporal, geográfica, bem como à diferença de sexo (note-se que em
100 Prémios Nobel da Literatura atribuídos, apenas 9 foram atribuídos
a mulheres escritoras).
1.

Para que serve e a quem serve a literatura

No texto já referido de Maria Alzira Seixo, «Serventia e servidão
da literatura», lê-se a este respeito:
Antes de mais, esclareça-se essa peregrina questão de que o estudo da
literatura não serve para nada. Não serve para nada? Uma actividade que
se baseia na análise do trabalho da linguagem, meio de comunicação
fundamental, concreto, constante e insubstituível do quotidiano, tanto
que acompanha, primariamente ou secundariamente, todas as outras
formas de comunicação e até de arte e espectáculo, reforçando-as ou
infirmando-as – estudá-la não serve para nada? Estudar textos onde a
linguagem se organiza de modo privilegiadamente retórico e articulador
de realidade, como é a poesia, a ficção, o teatro, o diário, a crónica, ou
seja lá o que for no imenso manancial da produção literária, não serve
para nada? Estudar os modos de organização estética, pragmática ou
reflexiva do discurso, e estudá-los de modo a conceber a sua elaboração
perceptiva do mundo e das coisas, das atitudes dos outros e das próprias,
e tomar consciência das formas de experienciar a vida, tantas vezes longe
do alcance individual, e entendê-las de forma fundamentada, crítica e
sobretudo manipuladora, isso não é nada? (Seixo, 1999: 13).

No contexto da indagação sobre «O valor dos estudos literários», afirma Bruce Fleming, em curiosa sintonia com a nossa citação
anterior:
Why does an individual read? Reading gives us articulation of ourselves,
solidity where before there was only the empty air of experience. Words,
pictures, conceptualizations of ourselves: this is knowledge, initially
about ourselves and perhaps later by extension about others. (Fleming,
2000: 470).

A leitura é assim, em primeiro lugar, conhecimento – de nós
próprios e dos outros. «Nomear» é um acto intrinsecamente libertário
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e de revelação. A literatura, afirma ainda Fleming, a maior parte das
vezes não nos diz nada que já não saibamos, porém, a sua capacidade
de intervir e de «mudar o mundo» consiste no facto de articular e
revelar sob uma nova luz algo que já conhecíamos. A articulação e a
reflexão constituem assim, segundo Fleming, os pilares dos estudos
literários no novo milénio.
A introdução de Wolfgang Iser ao volume atrás citado, Why Literature Matters, ao reflectir sobre o tema proposto, apresenta uma
curiosa definição da linguagem específica da literatura, chamando-lhe
um «ruído perturbador da comunicação», uma espécie de linguagem
impura ou desviante:
Literature as a form of language has noise as one of its components,
insofar as its language is not used as a pure instrument of efficient
communication. Rather, the language of literature is an act of communication in which what is received is not exactly what is sent. There is
always noise in the channel (Iser, 1986:17).

Porém, aquilo que poderá ser simplesmente entendido como
«ruído», acrescenta Iser, num outro nível do texto, não só é capaz de
produzir significação nova, como também aumenta a complexidade da
informação e, portanto, enriquece a mensagem.
Este é, assim, o sentido da literatura para Iser: a literatura potencializa «características sistémicas fundamentais» do mundo em que
vivemos. (Ibid.) Contudo, a sua existência e modo de circulação no seio
de uma cultura prioritariamente tecnocrática, transformam-na num
«fenómeno marginal», ou num «ruído da cultura»:
For a technocratically organized culture, the noise of literature carves
out a space for unpredictability and invention that allows an unfettered
imagination to impinge on cultural circulation (Ibid., p. 18).

2.

O Nobel – prémio dos prémios

Segundo o documento fundador do Prémio Nobel da Literatura, o
testamento de Alfred Nobel de 1895, este destinava-se a premiar em
cada ano um autor que tivesse produzido «the most outstanding work
in an ideal direction» (ênfase meu) 2. Por sua vez, importa assinalar, os
————————
2 Todas as referências ao Nobel da Literatura aqui citadas, com excepção do
discurso de Toni Morrison, são extraídas da webpage dos Arquivos do Nobel, nomeadamente: http://www.nobel.se/literature/laureates.

k
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estatutos da Academia Sueca definiram como literatura «not only
belles-lettres, but also other writings which, by virtue of their style and
form, possess literary value». A questão do «valor literário» é assim de
novo aqui enfatizada, porém, os parâmetros que foram definindo o
valor da literatura em articulação com o «ideal» a atingir foram obviamente sendo alterados e ratificados ao longo dos anos do Prémio (um
século até ao presente), segundo orientações de índole sociológica,
política, e estéticas (se bem que estas últimas, em nossa opinião, paradoxalmente não pareçam as prioritárias). Acrescente-se que, curiosamente, toda a informação relativa à atribuição do Nobel, incluindo
a correspondência entre os membros da Academia Sueca, deverá
ser mantida confidencial por um período de 50 anos. Segundo Kjell
Espmark 3, esses parâmetros de avaliação foram variando do seguinte
modo: privilegiou-se no início do século XX «um idealismo profundo
e grandioso», premiando por exemplo Rudyard Kipling e Paul Heyse,
e recusando nomeadamente Tolstoy, Ibsen e Zola; durante os anos da
I Grande Guerra vigorou a política da «neutralidade», premiando um
elevado número de escandinavos – o sueco Verner von Heidenstam, os
dinamarqueses Karl Gjellerup e Henrik Pontoppidan e o norueguês
Knut Hamsun; o «estilo grandioso» e de orientação «clássica» foi privilegiado nos anos vinte (e.g. Thomas Mann pela obra Buddenbrooks).
A partir dos anos trinta, segundo Espmark, a questão do «interesse
universal», a literatura ao «alcance de todos», passou a surgir nos relatórios da Academia como um critério fundamental, o que levou à
nomeação de escritores como Sinclair Lewis ou Pearl Buck, repudiando Paul Valéry e Paul Claudel; no pós-guerra, a atenção da
Academia foi focada nos «pioneiros», entre 1946 e 1978, autores cuja
escrita revelasse características de grande inovação linguística e literária (Faulkner, T.S.Eliot, Saint-John Perse e Samuel Beckett foram
nomeados entretanto); entre 1978 e 86 foram privilegiados os «mestres
desconhecidos», período este em que os poetas foram os mais galardoados, e.g., Octavio Paz, Derek Walcott, Seamus Heaney e Wislawa
Szymborska; dos anos 80 até ao presente, a Academia sueca terá alargado consideravelmente os seus horizontes geográficos na atribuição
do prémio, internacionalizando-o substancialmente. O processo iniciou-se com a atribuição do prémio em 1986 ao nigeriano Wole Soyinka
e em 88 ao egípcio Naguib Mahfouz, a que se seguiram Nadine Gor————————
3 O artigo de Kjell Espmark, «The Nobel Prize in Literature» (1999), é citado a
partir da webpage, nobel.se/literature.
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dimer da África do Sul, Kenzaburo Oe do Japão, Derek Walcott das
Antilhas, Toni Morrison, a primeira afro-americana a ser galardoada,
culminando no ano 2000 com o chinês Gao Xingjian.

3.

A literatura como forma de resistência

Os discursos de aceitação dos diferentes laureados variam de tom,
de estilo, ou mesmo de concepção estrutural do discurso, porém em
quase todos é possível salientar o questionamento da materialidade da
literatura, do poder renovador da linguagem e do papel do escritor/a
no mundo. O topos da utopia é igualmente recorrente, de Gabriel Garcia Marquez e Octavio Paz a Dario Fo, passando por Nadine Gordimer,
até à lição magistral de Toni Morrison ou a Saramago, bem como ao
desencanto de Gao Xiangjian.
Os escritores são os criadores da «utopia da oposição», tal como
diz G.G. Márquez (1982) num fortíssimo discurso em que subverte a
relação entre ficção e realidade, dando-nos a mais acabada definição de «realismo mágico» – não se trata de imaginação demasiado
fértil dos escritores latino-americanos, afirma o autor, trata-se simplesmente da existência de um «excesso de ficção na própria realidade latino-americana», a existência de uma realidade fora de
todas as proporções …
A literatura como contra-utopia ou resistência é a palavra chave
do discurso de Albert Camus em 1957: o engajamento do escritor em
dois pólos dessa resistência, a recusa da mentira e da subserviência.
Também Heinrich Böll no seu discurso em 1973 ao reafirmar que
a linguagem é material e se materializa ainda mais fortemente na
escrita, lhe sublinha o carácter de resistência. «Como sobreviveríamos
sem este espaço», diz, «a que poderíamos chamar ironia, poesia, Deus,
ficção ou resistência?»
O escritor existe sempre na contra-corrente, afirma Günter Grass
(1999), se não porque gera a literatura tanta oposição da igreja, do
estado, dos partidos políticos e dos mass-media?
A arte do «contador de histórias», do «clown», é a que conta a
nossa própria história, a história do nosso tempo, a que usa o riso
contra os poderes estabelecidos, afirma Dario Fo (1997). «Um teatro,
uma literatura, uma expressão artística que não fale do nosso tempo,
não tem qualquer relevância», acrescenta.
Num tempo em que se prega «o fim de todas as utopias», escreve
Octavio Paz (1990), a literatura vem ainda, e sempre, reclamar a «im-
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portância de recuperar a visão crítica», a busca do presente, «como fonte
de todas as presenças», afirma o poeta mexicano, para quem as literaturas coloniais são «literaturas escritas em línguas transplantadas».
Em 1969 Samuel Beckett foi premiado e não foi receber o prémio
à Academia Sueca. O discurso de apresentação do prémio, a cargo
de um dos membros da Academia, abriu com ironia: «Misture-se
uma imaginação poderosa com uma lógica do absurdo e o resultado
será ou um paradoxo ou um irlandês. Se for um irlandês, poder-se-á
ainda obter também um paradoxo. (…) Paradoxalmente, isto aconteceu em 1969, ano em que foi atribuído um único prémio a um
homem, duas línguas e uma terceira nação, esta, por sua vez, igualmente dividida» 4. As obras de Beckett particularmente salientadas na
atribuição do prémio foram Waiting for Godot e Happy Days, pela força
do seu reconhecimento da dignidade humana, apesar do cepticismo e
do niilismo, e pelo seu grito contra a destituição dos valores humanos.
Deliberadamente, deixei para o final dois dos discursos a meu ver
mais perturbantes e de maior valor alegórico: o discurso de Toni
Morrison, em 1993 e o de José Saramago, em 1998.

4.

A «Torre de Babel» e o poder da linguagem

Voltamos assim ao título da minha comunicação. A alegoria da
«Torre de Babel» e do poder da linguagem fora já ressaltada por
Nadine Gordimer no seu belíssimo discurso de atribuição do Nobel
em 1991, intitulado «A Escrita e o Ser»:
«In the beginning was the word. The Word was with God. God, signified
God’s Word, the word that was Creation. But over the centuries of human
culture the word has taken on other meanings, secular as well as religious. To have the word has come to be synonymous with ultimate authority, with prestige, with awesome, sometimes dangerous persuasion, to
have Prime Time, a TV talk show, to have the gift of the gab as well as
speaking in tongues»

Possuir o «dom da palavra» e o falar «distintas línguas» pode assim
ter significados e, consequentemente, usos opostos, isto é, por um
————————
4 «Mix a powerful imagination with a logic in absurdum, and the result will be
either a paradox or an Irishman. If it is an Irishman, you will get the paradox into the
bargain. (…) Paradoxically, this has happened in 1969, a single award being addressed
to one man, two languages and a third nation, itself divided».
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lado, significa ser um «iluminado», um possuidor de um dom excepcional, e, por outro, perverter esse dom, usando-o maliciosa ou artificiosamente.
Nadine Gordimer evoca no seu discurso esse outro mago da
palavra que laboriosamente procurou interpretar os labirintos infinitos do universo e a sua significação na palavra através de diversas
alegorias que explorou ao longo da sua obra (e.g., Ficciones, 1944 e
El Aleph, 1949). Veja-se a «Biblioteca de Babel», na qual o «Homem do
Livro» busca incessantemente aquele que há-de ser o «compêndio perfeito de todos os demais», passando pelo reino de «Tlön Uqbar Orbis
Tertius», onde cada livro «que não contenha o seu contra-livro é
considerado incompleto» e o conceito de autorialidade não existe, até
às misteriosas inscrições na pele de um tigre, em «A Escrita do Deus»,
parábola da linguagem e do insondável significado da existência e do
universo 5. Jorge Luis Borges. A quem, como é sabido, nunca foi atribuído o Prémio Nobel …
É essa mesma busca incessante, esse fim permanentemente
adiado que a literatura pretende traduzir, de que nos fala Nadine
Gordimer no seu discurso do Nobel:
(…) we spend our lives attempting to interpret through the word the
readings we take in the societies, the world of which we are part. It is in
this sense, this inextricable, ineffable participation, that writing is always
and at once an exploration of the self and of the world; of individual and
collective being. (ênfase meu)

Em 1988, ao ser-lhe atribuído o Prémio Nobel da Literatura, o
português José Saramago escrevia, ironicamente invertendo a «obstinada» (e orgulhosa …) questão do «para quê da literatura»:
Humildade orgulhosa também, e obstinada, esta de querer saber para
que irão servir amanhã os livros que andamos a escrever hoje, e logo
duvidar que consigam perdurar longamente (até quando?) a razões tranquilizadoras que acaso nos estejam a ser dadas ou que estejamos a dar a
nós próprios. Ninguém melhor se engana que quando consente que o
enganem os outros …
————————
5 Vide Jorge Luis Borges, Obras Completas. (Emecé Editores, Barcelona, 1989).
Tradução portuguesa: Obras completas 1923-49 (Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1998).
Para uma análise deste tema do labirinto e da criação autoral, vide Macedo, Ana
Gabriela, «The Labyrinths of Literature and Authoriality: Apropos of Jorge Luis Borges
‘The Library of Babel’», in Diacrítica n.º5, Braga, 1990 (pp.297-305).
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E Saramago prossegue a exegese paródica da sua obra, naquilo
que pretendeu ser «o eco das vozes conjuntas das (suas) personagens»:
o próprio, José Saramago, neto de Jerónimo Melrinho e Josefa
Caixinha, apresentando-nos o «outro» – o «aprendiz de letras»:
Cegos. O aprendiz pensou: «Estamos cegos» e sentou-se a escrever o
Ensaio sobre a Cegueira para recordar a quem o viesse a ler que usamos
perversamente a razão quando humilhamos a vida, que a dignidade do
ser humano é todos os dias insultada pelos poderosos do nosso mundo,
que a mentira universal tomou o lugar das verdades plurais, que o
homem deixou de respeitar-se a si mesmo quando perdeu o respeito pelo
seu semelhante.

Em 1986, o escritor nigeriano Wole Soyinka, no seu violentíssimo
discurso de aceitação do Nobel, denunciando a desigualdade humana
e a descriminação racial ainda profundamente visível nos dias de hoje,
afirma que o escritor atento ao mundo está sujeito a dois perigos: «he
either freezes up completely, or he abandons the pen for far more direct
means of contesting unacceptable reality». Isto é, ou se isola completamente da realidade que o cerca, ou então abandona a escrita e se dedica
a um outro modo, mais directo, de lutar contra a realidade inaceitável.
O gesto simbólico de Adrienne Rich (uma das epígrafes do meu
texto), ao recusar a «National Medal for the Arts» que o Presidente
Bill Clinton lhe pretendera atribuir, denuncia essa mesma «realidade
inaceitável», esse estranho pacto entre a arte e o poder, que a poeta
prefere deixar a descoberto do que camuflar com o «rendilhado»
da poesia, recusando-se, a sentar-se «à mesa do poder» afirma, e a ser
sua refém.
Palavras duras, de que ouvimos o eco no poema de Vladimir
Mayakovsy, silenciado pelo poder que um dia julgara contra-poder:
I know the power of words,
I know the tocsin of words.
They are not those
that make theatre boxes applaud.
Words like that
make coffins break out
Make them
pace
With their four oak legs.
It happens –
they are thrown out,
not printed, not published.
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But the word gallops,
its saddle girth tightened,
it rings through the ages
and trains creep nearer
to lick
poetry’s
toil-hardened hands.

Em 1993 Toni Morrison recebe o Prémio Nobel da Literatura. É a
oitava mulher do mundo a receber o Prémio. E negra. Contudo, o
seu discurso é um salmo ao poder da linguagem e simultaneamente
um anátema contra a opressão e a desesperança.
«Once upon a time there was an old woman. Blind. Wise»
(Morrison, 1994: 9).
A mulher era negra, americana, filha de escravos e vivia numa
casa nos arrabaldes da cidade. É a História americana contada por
uma contadora de histórias. Que a velha era. Que Toni Morrison é.
É também uma parábola sobre o papel do escritor como intérprete do
mundo, quer ele/ela o queira quer não.
Um grupo de crianças pergunta à velha se o pássaro que eles têm
nas mãos está vivo ou morto. Morrison dá-nos desde logo a chave deste
enigma: «o pássaro é a linguagem e a velha uma escritora sábia».
Receosa perante o que lhe parece ser uma armadilha, a velha/ sábia
escritora torna-se cautelosa:
She is worried about how the language she dreams in, given to her at
birth, is handled, put into service, even withheld from her for certain
nefarious purposes. (…) So the question the children put to her: ‘Is it
living or dead?’ is not unreal because she thinks of language as susceptible to death, erasure; certainly imperilled and salvageable only by an
effort of the will. (Ibid., p.13)

Porque ela sabe o poder da linguagem e os ataques que a têm vitimado; o silenciamento das suas capacidades generadoras e criativas
em prol da subjugação e da ameaça:
Oppressive language does more than represent violence; it is violence;
does more than represent the limits of knowledge; it limits knowledge.
(…) Sexist language, racist language, theistic language – all are typical of
the policing languages of mastery, and cannot, do not, permit new knowledge or encourage the mutual exchange of ideas. (Ibid., p.16).
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Em contrapartida, a vitalidade da linguagem reside na sua capacidade de dar forma às vidas reais, possíveis e sonhadas dos seus
falantes – leitores e escritores, diz-nos. «O labor da palavra é sublime»,
segreda-nos de novo a contadora de histórias. »porque produz sentidos
que reconhecem a nossa diferença – a nossa diferença humana –
aquela que nos torna distintos de qualquer outra forma de vida.
Morremos. Talvez seja esse o sentido da vida. Mas criamos linguagem.
Talvez seja essa a medida das nossas vidas» 6.
*
E então a velha e sábia contadora de histórias foi interpelada
acerca da razão do seu silêncio, do significado das suas parábolas:
«Diz-nos o que significa ser mulher para que saibamos o que é ser
homem. O que se move na margem. O que significa não ter um lugar
que seja seu. Ser abandonada por aqueles que conheceste. O que é a vida
na margem de uma cidade que não tolera a tua compania.» 7

E então a mulher rompeu o seu silêncio e o pássaro invisível pode
enfim voar.

————————
6 «Word-work is sublime, she thinks, because it is generative; it makes meaning
that secures our difference, our human difference – the way in which we are like no
other life. We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the
measure of our lives». (Ibid., p.22. Tradução minha).
7 Tell us what it is to be a woman so that we know what it is to be a man. What
moves at the margin. What it is to have no home in this place. To be set adrift from the
one you knew. What it is to live at the edge of towns that cannot bear your company.
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W. E. Henley:
‘A Great Actor with a Bad Part’
ORLANDA MARINA DE NÓBREGA CORREIA
(Universidade do Minho)

It matters not how strait the gate
How charged with punishment the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul. 1

William Ernest Henley was born at Gloucester on August 23rd
1849, and was undoubtedly, for the whole of his life, the ‘captain of his
soul’. His determination, his will to live, are summarised in the untitled poem written in 1876 while in the Royal Infirmary at Edinburgh,
later known as ‘Invictus’.
‘Invictus’, like its author, has been the subject of some controversy.
It has been regarded as a good and as a bad poem. J. H. Buckley writes
about it that, ‘despite its truculence as an aesthetic unit, the poem
attains when related to its proper context, all of the emotional and
intellectual impact of true poetry’, for ‘it represents the logical culmination’ (Buckley, 1945, 3). I do not think that ‘Invictus’ represents the
culmination of a long struggle for life, because Henley wrote it when
he was still in hospital, and before he had to face a life of illness,
poverty and moral suffering: it is rather the expression of the poet’s
attitude, his decision to remain unbeaten for the rest of his existence.
Henley had already faced great suffering when he wrote ‘Invictus’, and
the poem expresses his courage and resoluteness to live in spite of the
————————
1

Henley, Poems, London, David Nutt, 1910.
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tragedy that befell him at the age of eighteen and followed him
through his life; such courage and resoluteness are the opposite of the
fin de siècle spirit found among the Tragic Generation. 2
There was tragedy enough in Henley’s life; but the way he faced it,
the determination and optimism that he put into every venture make
one wonder why Yeats should have included him in the Tragic Generation. Henley is certainly tragic, but in a different way: he struggles
physically against his fate. On the other hand, Henley did not belong
to Yeats’s generation at all but, as the poet puts it, to his father’s generation (Yeats, Au, 121).
The eldest son of bookseller William Henley, William Ernest
contracted tuberculosis at the age of twelve and, at the age of eighteen 3, had to have his left leg amputated below the knee. He endured
the ordeal with great courage, and was determined not to be defeated.
Henley returned to school and pursued his studies, trying to lead as
normal a life as possible, as stated by Connell:
Joseph Henley (the poet’s brother) remembered being sent, occasionally, to meet Will on his way from school and help him carry his
books. On one of these trips a street rough rashly enough, for he cannot
have known much about Will Henley, shouted rude remarks at the crippled boy and his small brother. Will dropped his crutches, hopped
fiercely up to the lout and began to fight him (Buckley, op. cit.).

In 1867 W. E. Henley went to seek work in London, where he
devoted himself to journalism. There he endured great poverty. His
failing health forced him to enter the ‘Royal Sea-Bathing Infirmary’ at
Margate in 1872, but he did not improve. Amputation of the right foot
was recommended. Henley, however, did not accept the verdict and set
all his hopes on surgeon Joseph Lister, who first introduced disinfectants into the operation theatre. Henley therefore left for Edinburgh in
1873 and stayed for two years in the Royal Infirmary, where his
right foot was operated on, but not amputated. He has left a record
————————
2 In the subchapter of Autobiographies entitled ‘The Tragic Generation’, Yeats
makes the apology of his friends (poets and artists) of the Eighteen Nineties, namely W.
E. Henley, Oscar Wilde, Ernst Dowson, Lionel Johnson, Arthr Symons, Aubrey Beardsley
and John Davidson, who led tragic lives.
3 John Connell gives the date of the amputation as 1865, when Henley was sixteen.
However, both J. H. Buckley and Joseph M. Flora give the date as 1867 when Henley
was eighteen.
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of his experiences in A Book of Verses, which he published in 1888.
The sequence ‘In Hospital’ reveals ‘ceaselessly at work, a dialectic of
denial and assent: and they point to the final synthesis, which, generally speaking, was to determine his whole subsequent attitude to
reality’ (Buckley, 1945, 45-46).
Yeats writes that Henley “was supposed to have found a new
modern art in ‘the hospital poems’ though he would not have claimed
this” (Au, 490). Yeats disliked the sequence, which he describes as ‘an
unimpassioned description of a hospital ward where his [Henley’s]
leg had been amputated (Au,125) 4, as he disliked almost the whole of
Henley’s poetry, ‘with the exception of some early poems founded upon
the old French models’ (Ibid., 124-125). Why Yeats disapproved of
Henley’s attitude to poetry and his actual practice can be gathered
from the prescription laid down in ‘The Symbolism of Poetry’ (E and
I,153); the purpose of the ‘rhythm’ of poetry should be
To prolong the moment of contemplation, the moment when we are
both asleep and awake, which is the moment of creation, by hushing us
with an alluring monotony, while it holds us waking by variety, to keep
us in that state of perhaps real trance, in which the mind liberated from
the pressure of the will 5 is unfolded in symbols 6 (Yeats, op. cit.,159).

Works of art have an infinity of interpretations; but in allegory the
poet has written his directions as to how the will should be interpreted
– his own intellectual paraphrase. And again, when the poets obey the
prescription for symbolism, when a new tradition is established, there
will be a casting out of descriptions of nature for the sake of nature’
(Ibid., 163). 7 Additionally, the ‘casting out of all anecdotes and of that
brooding over scientific opinion’ would involve ‘a change of substance’,
and the consequence of this change would be to cast out of ‘serious
poetry those energetic rhythms as of a man running, which are the
invention of the will with its eyes always on something to be done or
undone’; the poets would then
————————
4 There is an inaccuracy here, for the sequence ‘In Hospital’ describes Henley’s
experience at Edinburgh, where his leg was not amputated.
5 My emphasis.
6 This is, of course, an apologia for Yeats’s own early poetry; calling down ‘certain
disembodied powers, whose footsteps over our hearts we call emotions’ (E and I, 157).
7 Yeats was never tired of expressing distaste for for the habit of English poets of
endlessly describing flowers (perhaps this explains his lowlish estimate of Hopkins).
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Seek out those wavering, meditative, organic rhythms, which are
the embodiment of the imagination, that neither desires nor hates,
because it as done with time, and only wishes to gaze upon some reality,
some beauty (Ibid.)…

As a consequence, it would not be possible for anybody
To deny the importance of form, … for although you can expound an
opinion, or describe a thing, when your words are not quite well chosen you cannot
give a body to something that moves beyond the senses, unless your words are
as subtle, as complex, as full of mysterious life as the body of a flower or of a
woman (Ibid., 163-164).

The application of the essay on ‘The Symbolism of Poetry’ to
Henley is close enough. When Yeats says that the purpose of the
rhythm of poetry should be ‘to prolong the moment of contemplation’ he could not be thinking of Henley’s poetry, realistic and unimpassioned, where the mind is obviously not liberated of the pressure
of the will.
The will is the hero in Henley’s poems, which were the result
of determination; there was no calling down ‘certain disembodied
powers, whose footsteps over our hearts we call emotions’, but an act
of will. In Henley’s poetry there is ‘no casting out of descriptions of
nature for the sake of nature’, but the opposite. His poems are imbued
with sense of humour, even in grim descriptions; and they are marked
by energetic rhythms which are the consequence of the action of the
will. His rhythms are not the ‘organic rhythms coming from the imagination’, referred to by Yeats, who at the time was an aesthete who gave
foremost importance to form, this not being Henley’s main preoccupation. Yeats is, at the same time, the symbolist when he writes that ‘you
cannot give a body to something that moves beyond the sense, when
your words are as subtle, as complex, as full of mysterious life as the
body of a flower or of a woman’ (Ibid.,164). These do not refer to a real
flower or a real woman, but to symbols which exist beyond flowers and
women, as they exist by themselves.
Henley’s ‘In Hospital’ sequence is full of anecdotal description,
while the rhythms, whether in the sonnets, or in the freer verse, are
inorganic; they remind us of a man running; metronomes have been
imposed, and there is no suggestion of the unpredictable; of the
‘nature’ that never repeats herself; the unexpected, the asymmetrical,
that becomes recognisably personal in an act that empties out the self.
In fact, though the free verse poems are vivid reportage, the rhythms
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betray the speaker; they do not arise from within the poem: they are
effects of the will.
The gaunt brown walls
Look infinite in their decent meanness.
There is nothing of home in the noisy kettle,
The foulsome fire.
The atmosphere
Suggests the trail of a ghostly druggist.
Dressings and lint on the long, lean table –
Whom are they for? (Henley, 1910, 5)

This poem has all the virtues of good impressionist prose, certainly, though it may be possible to argue that the inert, monotonous
rhythms enact the scene.
What does emerge in the ‘In Hospital’ sequence is the courage
of the subject, chiefly expressed in humorous or ironic terms: ‘The
patients yawn / Or lie as in training for shroud or coffin’. On his way
to the operation Henley appeals in non-Shakespearean veer, but, at the
same time, with stoic acceptance: 8 ‘Here comes the basket? Thank
you. I am ready. / But, gentlemen my porters, life is brittle: / You carry
Caesar and his fortunes – steady!’ (Ibid., 86)
Occasionally, as in ’Interlude’ (Ibid., 26), the very lumpishness of
the rhythm is put to good use and the stout scrubber and the walking
patients dance: ‘Stumps are shaking, crutch-supported; / Splinted
fingers tap the rhythm; And a head all helmed with plasters / Wags a
measured approbation’ (Ibid.)
And in ‘Nocturn’ (op. cit., 41) there is a strange anticipation of the
Italian modernist Aldo Palazzeschi’s ‘Fontana Malata’, which presents
phonetically the last drops of a drying fountain:
At the barren heart of midnight,
When the shadow shuts and opens
As the loud flames pulse and flutter,
I can hear a cistern leaking.
Dripping, dropping, in a rhythm,
Rough, unequal, half-melodious,
————————
8

At the time, operations were already performed under chlorophorm.
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Like the measures aped from nature
In the infancy of music;
Like the buzzing of an insect
Still, irrational, persistent…
I must listen, listen, listen
In a passion of attention;
Till it tops upon my heartstrings,
And my very life is dripping,
Dropping, dripping, drip-drip-dropping,
In the drip-drop of the cistern.

The Will is the hero in the ‘In Hospital’ sequence; the will to
survive, pointed by the context of the wrecks, grotesque, and the highspirited but condemned children. The hero of ‘Invictus’, Henley’s most
typical poem, is also a hero of will. ‘Invictus’ is the culmination of that
‘vigorous masculinity’ that rages against Passivity, for it ’expresses the
invalid’s triumph over physical handicap’ (Buckley, 1945, 59).
Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find me, unafraid.
It matters not how strait the gate,
How charged with punishment the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

The strident conventionality of the metaphors can hardly escape
notice: ‘black as the pit’, that is, Hell on Earth; ‘the Horror of the shade
– death, with its psychological overtones. In spite of the note of superiority to superstition, or to any possible impotent Gods, the poem
concludes with Judaeo – Christian clichés: ‘the strait gate’ and ‘the

W. E. HENLEY: “A GREAT ACTOR WITH A BAD PART”

23

scroll charged with punishment’ of the Last Judgement. The last
two lines present nautical metaphors, just those heroes that the other
Imperialists of the late nineteenth century admired and projected:
Conrad and Kipling. Imperialism, indeed, often worked as a substitute
religion; as the only substitute. Here, the thudding metronomes are
indeed appropriate. They also, as Ian Fletcher once suggested in
conversation, follow the rhythm of Henley’s crutch.
The poems Yeats actually liked – besides ‘Invictus’ –were inserted
in The Oxford Book of Modern Verse. ‘Ballade of Dead Actors’ (Yeats,
1936, 24) is written in rhymed verse and the parallel structure in the
second stanza and the occasional alliteration make for a certain rhythm.
In the first stanza the speaker [Henley] recalls the famous heroes and
heroines of tragedy: ‘Where are the passions they essayed, / And where
the tears they made to flow? / Where the wild humours they portrayed /
For laughing worlds to see and know? / Othello’s wrath and Juliet’s? / Sir
Peter’s whim and Timon’s gall? / And Millamant and Romeo?’
Death has struck all of them; they have all disappeared: ‘Into
the night go one and all’.
Everything that is material is transitory and disappears with
death: ‘Where are the braveries, fresh or frayed? / The plumes, the
armours, friend and foe? / The cloth of gold, the rare brocade? / The
mantles glittering to and fro? / The pomp, the pride, the royal show? /
The cries of war and festival? / The youth, the grace, the charm, the
glow? / Into the night go one and all’. Death has struck out all differences: ‘The curtain falls, the play is played: / The beggar packs beside
the Beau, / The monarch troops, and troops the maid, / The Thunder
huddles with the snow’.
That Henley can use his abstractions brilliantly emerges in ‘Echoes
IX’ (op. cit., 54), which was not included by Yeats in The Oxford Book:
Madam Life’s a piece in bloom
Death goes dogging everywhere:
She’s the tenant of the room,
He’s the ruffian on the stair.
You shall see her as a friend,
You shall bilk him once or twice;
But he’ll trap you in the end,
And he’ll stick you for her price.
With his kneebones at your chest,
And his knuckles in your throat,
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You would reason – plead – protest!
Clutching at her petticoat.
But she’s heard it all before,
Well she knows you’ve had your fun,
Gingerly she gains the door
And your little job is done.

Besides his rhythm and Imperialism, Yeats might also be expected
not to approve of Henley’s rondolier aspect: his ballades, villanelles and
rondeaux. He had had his say about this in a periodical (LNI, 1970,
144). They were an aspect of Victorianism, an empty formalism that he
and his Fellow-Rhymers were reacting against. Yeats, as said above,
disliked the ‘hospital poems’, and almost all of Henley’s poetry with the
exception of some early poems founded upon the old French models’
(Au, 124): ‘Where are the revellers high and low? / The clashing swords?
The lover’s call? / The dancers gleaming row on row? / Into the night
go one and all’.
‘Invictus’ was also inserted in The Oxford Book. This is not
surprising, because in spite of the thumping metronomes the poem is
written in rhymed verse; it also expresses Henley’s courage, which
Yeats admired.
The poem after ‘Invictus’, ‘All in a Garden Green’ (OB: 26), mentions the flowers of decadence: the red roses, which express passion
and the white lilies, connotated with innocence. It is a poem of unfulfilled love about Thomas Heywood and Gloriana: ‘All in a garden
green7Thrushes were singing; / Red rose and white between, / Lilies
were singing, / It was the month of May: / Yet sang my lady: – / ’Nay,
Sweet, now nay, now nay! / I am not ready. ’
The theme of ‘Since those we love and those we hate’ (Ibid., 26),
like that of ‘Ballade of Dead Actors’, is Death that makes all men equal:
‘Since those we love and those we hate, / With all things mean and all
things great, / Pass in a desperate disarray / Over the hill and far away’.
The poet and his beloved will have their memories; therefore they
will not be afraid of death: ’We shall remember, and in pride, / Fare
forth, fulfilled and satisfied, / Into the land of Ever-and-Age, / Over the
hill and far away. ’
The description of the ‘In Hospital’ sequence was, however, quite
deliberate: it reflected Henley’s attitude towards suffering. It was not
altogether unimpassioned. There are moments in ‘Waiting’ (op. cit., 45)
which are more passionately detailed (‘Here, on a bench a skeleton
would writhe from, / Angry and sore I wait to be admitted. / Wait till
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my heart is lead upon my stomach / While at their ease two dressers do
their chores.’), as well as in ‘Staff-Nurse Old-Style’: ‘Much is she worth
and even more is made of her. / Patients and students hold her very
dear. / The doctors love her, tease her, use her skill. / They say ‘The
Chief’ himself is half-afraid of her.’
‘The Chief’ is surgeon Joseph Lister, about whom Henley writes
with admiration, affection and enthusiasm. He first gives a physical
description which reflects the surgeon’s personality: ‘His brow spreads
large and placid, and his eye / Is deep and bright, with steady looks that
still. / Soft lines of tranquil thought fulfil / His face at once benign and
proud and shy (op. cit., 24).
And Henley proceeds to describe Lister’s virtues, ‘His faultless
patience, his unyielding will, / Beautiful gentleness and splendid skill’
to which ‘innumerable gratitudes reply’.
Lister is presented as the modern pattern hero, the Carlylean hero
of science and action. In the last stanza Henley compares the surgeon
with Hercules, demi-god and cleanser of the Aegean stables who went
down to the underworld to redeem the living body of Alcestis: ‘His
wise, rare smile is sweet with certainties, / And seems in all his patients
to compel / Such love and faith as failure cannot quell. / We hold him
for another Herakles / Battling with custom, prejudice, disease, / As
once the son of Zeus with Death and hell’ (Ibid.).
The treatment Henley was submitted to in the Royal Infirmary
was, according to his description in the letters written to a friend,
Harry N. (Connell, 1949, 37), extremely painful. He does not mention
it in the poems, but it is known that he bore it with great courage and
refused to give in to self-pity.
He was the one man of Yeats’s Tragic Generation who determinedly fought illness and adversity, worked with some success and
loved life; Henley who heard the call of spring through the ‘grimy, little
window’ (Ibid., 33) of the hospital ward; he describes, when discharged
from hospital and ‘carried into the beautiful world’, ‘the wonder, the
spell of the streets’, ‘the stature and strength of the horses’, ‘the flat roar
and rattle of wheels’ (Ibid., 42-43). 9
Henley met Robert Louis Stevenson, who was also struggling
with tuberculosis, and whose attitude was also one of ‘vigorous mas————————
9 It is well attested that, after a serious illness and a long stay in bed one feels as
if one is reborn, and looks at the world with the sharp wonder of a child. Henley powerfully conveys this feeling.
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culinity’, while at the Royal Infirmary on February 13, 1875. The day
marked the beginning of a very deep friendship. Henley was whiling
away the time by teaching himself foreign languages. ‘He [Stevenson]
encouraged the patient’s effort to learn Spanish and Italian; and he
brought to the hospital Mrs Fleming Jenkins who consented to give
free lessons in German’ (Buckley, op. cit., 50). Stevenson brought his
friends to see Henley, and among them Charles Baxter, with whom
Henley was to have a lasting friendship. Stevenson admired the Henley
he knew, a man who underwent many hardships, but was never
conquered by them.
The friendship with Stevenson, the most intense relationship of
Henley’s life, was to end in 1888, when they quarrelled. Yeats states,
quite accurately (Au, 297), that the quarrel was caused by Stevenson’s
wife Fanny, who in fact resented most of her husband’s friends. The
quarrel saddened Henley. He expresses his sorrow in the poem ‘Friends’,
where deep feeling is hidden by off-hand expression: ‘Friends…old
friends… / One sees how it ends. / A woman looks / Or a man tells
lies, / And the pleasant brooks / And the quiet skies, / Ruined with
brawling / And caterwauling, / Enchant no more / As they did before. /
And so it ends / With friends’ (op. cit., 42). The poem is written in
rhymed, balanced verse. Henley uses two deliberately dissonant lines
(‘Ruined with brawling / and caterwauling’) that, in my opinion, impair
its casual delicacy, but convey the meaning.
Henley, because of his hard Imperialism, his attitude towards life,
and work, has often been regarded as a true Victorian. It is a fact that
‘in all of his life as an editor [he] strove vigorously to counter a movement towards what has been defined as decadence’ (Murtagh, 1981, 17),
because, as a man of action, he could not share the decadents’
pessimistic concept of life. He was also hostile to the decadent models in
art. Elizabeth Robins Pennell tells us that he was ‘as opposite to affectation in printing as in writing’ (Pennell, 1931). He defended realism in art
and could not bear to escape into art as a substitute for life’ (Murtagh,
op. cit). He was Victorian indeed in his optimism, his belief in action and
his impatience of subjectivity; but he was less Victorian in his agnosticism, his general freedom from hypocrisy and his impatience with cant.
Yeats must have agreed with this verdict, for he states that Henley´s
‘Young Men’ listened to him, and often obeyed him, partly because ‘he
was quite plainly not on the side of [their] parents (Au, 127). Anne
Murtagh shares this opinion to some extent: ‘Though Henley opposed
the aesthetes and decadents he was no greater friend to the conventional Victorians’ (op. cit., 17).

r
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Henley, after he was discharged from the Royal Infirmary at Edinburgh, found work in the research staff of the Encyclopaedia Britannica. His career as an art editor began in 1887, with London 10 which
started declining in 1878 and ceased to exist in the following year.
A hard time followed; Henley and his wife – for he had married Anna
Boyle, whom he met when she was visiting her brother in hospital,
in 1878 – struggled against poverty; but they thought that better times
had come when Henley took over Magazine of Art in 1882. He resigned
in 1886, and returned to Edinburgh two years later to begin the
editorship of the Scots Observer, which was intended to be ‘a national
weekly’ (Connell, op. cit., 142). 11 The name of the Scots Observer was
changed on November 22, 1890, when it became the National Observer
after its editorial office was moved from Edinburgh to London. As the
editor of the National Observer, Henley achieved a new prosperity
and a new social status, becoming the mentor of “ ‘a coterie of aspiring converts’ whom Max Beerbohm christened ‘The Henley regatta’ ”
(Murtagh, op. cit.). The group included such writers as Rudyard Kipling,
Charles Whibley, the aristocratic George Wyndham, and W. B. Yeats.
Yeats gives a striking description of Henley in the section of his
Autobiographies entitled ‘Four Years: 1887 – 1891’. This description is
not of the actual man, but of a ‘lithograph by Rothenstein’ (Au, 124)
which used to hang over Yeats’s mantelpiece. It did not depict Henley
in his youth, for Yeats makes reference to ‘his [Henley’s] lined and
wrinkled face’ (Ibid.). Such a picture is very similar to the more accessible images of Henley, to the bust of Rodin for example:
His heavy figure and powerful head, the disordered hair standing
upright, his short and irregular beard and moustache, his lined and wrinkled face, his eyes steadily fixed upon some object in complete confidence and self-possession, and yet in half-broken reverie, all are there
exactly as I remember him (Ibid.).

Henley’s contemporary L. Cope Cornford also gives a striking
description of him:
His great head was poised a little backward upon broad shoulders:
his upstanding hair and fine-spun beard were of a tawny hue; the eyes
————————
10 The three chief contributions to the journal were Henley, James Runciman and
Robert Louis Stevenson.
11 Kipling was one of the contributors and soon became one of Henley’s dear
friends.
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of a clear blue, their gaze direct and yet as though dwelling upon
far things; he mouth was full-lipped, the face large and square of jaw
(Cornford, 1913:2).

Henley’s friend Elizabeth Robins Pennell also gives of him a vivid
account:
Once you saw him you could not forget him, this man so tall and
large of build, meant for great physical activity but hopelessly crippled,
his head so fine that Rodin claimed him for a sitter, his hair and beard
red, his face expressive of every passing emotion (op. cit.).

Yeats writes further about Henley: ’I disagreed with him about
everything, but I admired him beyond words’ (Au, 124). Besides the
above mentioned dislike of the realism of the ‘In Hospital’ sequence,
Yeats also disliked Henley’s use of ‘vers libre, which [he] associated
with Tyndall and Huxley, and Bastien Lepage’s clownish peasant
staring with great eyes at her great boots’ (Ibid., 125).
Henley’s art was in fact realistic in that it was faithful in the
description of details and he assumed an objective attitude to the
events he narrated, but there was nothing of the plebeian in it for he
described with elegance events that were commonplace. Henley was,
where art and literature were concerned, ‘an aristocrat through and
through’ (Pennell, op. cit.) And Pennell writes further: ‘What the people
wanted, then so ardently catered to by everybody in search of big business or big popularity, meant nothing for him (Ibid.).
Yeats also disagreed with Henley about politics. When Yeats first
met him, ‘Henley professed himself to be without political interests or
convictions’ (Au, 125); however, to Yeats’s dismay, ‘he soon grew into
a violent Unionist and Imperialist’ (Ibid.). In this Henley may have
been influenced by Robert Louis Stevenson, who was a staunch
Conservative and hated the Liberal Prime-Minister Gladstone, proponent of Irish Home Rule and author of the phrase ‘Union of Hearts’
between England and Ireland. Henley also disliked Gladstone; and, in
his antipathy for the Liberal prime-Minister, felt ‘assured of the definite strength of the Tory idealism and the distinct rightness of the Tory
cause’ (Buckley, op. cit., 131). He defended he Tory cause in the Scots
Observer, and regarded Socialism, which was then gaining strength, as
a danger to ‘his independence as a thinker and artist’ (Ibid., 132). With
his staunch Toryism arose his enthusiastic Imperialism. Henley’s
Imperialism – or rather, Imperialism in general – was originated by the
Faustian spirit of endless striving. Henley and Kipling regarded war as
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a game where, ‘as in the bullfight, passions are disciplined by the rules
and rituals of the fight and thus brought to the state of heightened
sensitivity’ (San Juan, 1969, 18).
At the beginning of the Nineties Henley’s individualism had begun
to have a political orientation it did not have before. He published
Kipling’s, s Barrack Room Ballads in the National Observer (1892); from
then on he showed a staunch Imperialism and decided to get involved
in the cause of the Empire. For Henley and Kipling the Empire became
a call of conscience, as the Empire involved the whole of England’s
cultural heritage which they had inherited. In this line of thought they
both defended war, but they did not defend cruelty. To them war was a
game like a bullfight, in which passions were subject to the laws of
fight, and originated ‘a state of heightened sensitivity’ ((Buckley,
op. cit., 195).
Henley’s belief in Imperialism as a secular religion and his love for
England are well expressed in the following poem:
What have I done for you,
England, my England?
What is there I would not do,
England, my own?
With your glorious eyes austere,
As the Lord were walking near,
Whispering terrible things and dear
As the Song on your bugles blown,
England –
Round the world your bugles blown!
Where shall the watchful Sun,
England, my England,
Match the master-work you’ve done,
England, my own?
When shall we rejoice agen
Such a breed of mighty men
As come forward, one to ten,
To the Song on your bugles blown
England –
Down the years on your bugles blown?
(Henley, op. cit.:253)

Henley’s sense of justice made him realise that Ireland was fit for
independence; however, his love for England and his belief that the
Empire must not end, made him, he told Yeats, disapprove of Home

30

DIACRÍTICA

Rule, which would begin a process of disintegration: ‘Tell those young
men in Ireland that this great thing [the Empire]must go on. They say
that Ireland is not fit for self-government, but that is nonsense. It is
as fit as any other European government, but we cannot grant it’
(Au, 126)).
As far as his family life was concerned, Henley was a happy man
who found great happiness in his marriage to Anna Boyle, the ‘Châtelaine’, as he tenderly called her. Their marriage was crowned, in 1888,
by the birth of their daughter Margaret Emma, whom Henley often
called the ‘Emperor’. These were the happiest years in the poet’s life. 12
He dedicated his Book of Verses to his wife:
Take, dear, my little sheaf of songs,
For, old or new,
All that is good in them belongs
Only to you;
And singing, as when all was young,
They will recall
Those others, lived but left unsung –
The best of all.

Henley’s love for Anna is best expressed in the following poem
(Ibid., 255):
When you are old and I am passed away –
Passed, and your golden face is gray –
I think, whate’er the end, this dream of mine,
Comforting you, a friendly star will shine
Down the dim slope where still you stumble and stray.
So may it be: that so dead yesterday,
No sad-eyed ghost but generous and gay,
May serve your memories like almighty wine,
When you are old!
Dear Heart, it shall be so. Under the sway
Of death the past’s enormous disarray
Lies hushed and dark. Yet though there came no sign,
Live on well pleased: immortal and divine
Love shall tend you, as God’s angels may,
When you are old.
————————
12 The Henleys’ happiness was shattered by the untimely death of their daughter;
they only found consolation in their love for one another.
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The above poem, like Yeats’s ‘When you are old’, was imitated from
Ronsard’s Sonnet XLIII. Yeats’s poem will also be reproduced here, for
a comparison of the two is relevant:
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep.
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars (CP, 46). 13

Both poems are written in three stanzas and around a central
theme of love and tenderness. Henley and Yeats anticipate their
beloveds’14 old age, and make reference to the colour grey in connection with it. 15
In Henley’s poem there is a basic opposition between ‘dead
yesterday’, when the poet and his wife were together, and ‘today’, when
he is dead and she has grown old. Yeats urges Maud Gonne to ‘take
down this book / And slowly read, and dream of the soft look / Your
eyes had once, and of their shadows deep’. Henley, on the other hand,
promises Anna that his dream will comfort her in her old age. It is
interesting to notice that Henley speaks about ‘this dream of mine’,
whereas it is his beloved that Yeats urges to dream of the past.
In the second and third stanzas the poems are rather different in
essence. Henley hopes that the memories of the past will cheer Anna,
while Yeats entreats Maud not to remember those who loved her
‘moments of glad grace’, but the one who loved her pilgrim soul –
himself. The main difference between the two poems arises from
the fact that Henley’s expresses the poet’s content with married life,
whereas Yeats’s reflects the sorrow brought by impossible love. The
————————
13
14
15

For Ronsard’s poem see Appendix, p. 20.
Henley’s wife Anna and Yeats’s beloved Maud Gonne.
‘and your golden face is gray’, ’When you are old and grey…’
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final stanza shows an even more marked difference: Henley reasserts
his love, which ‘immortal and divine’ – he thus stresses the spiritual
quality that goes beyond death – will look after Anna, whereas Yeats
imagines his beloved by herself, sadly murmuring ‘how Love fled / And
paced upon the mountains overhead / And hid his face amid a crowd
of stars’.
In Henley’s poem the adjectives set the tone: ‘golden’ qualifies
Anna’s face when young; ‘gray’ refers to her in old age; yesterday,
though already dead, is no ‘sad-eyed ghost’, it is ‘generous and gay’
instead. The speaker wishes that the past ‘may serve’ Anna’s memories
‘like almighty wine’, and mentions the past’s ‘enormous disarray’, a
clear allusion to the Henleys’ life and the hardship they had to
overcome. The poem ends with Henley urging Anna to live on ‘well
pleased’, for she will be tended by ‘God’s angels’ and ‘immortal and
divine love’.
Yeats might say that this poem has ‘inorganic rhythms’. It is true
that the idea is sometimes enforced, and there is a tension in the
verses, but some literary resources, such as alliteration and assonance,
and the metaphors (‘sad-eyed ghost’, ‘the sway of death’) add to their
beauty. The mood is altogether different from that of the ‘In Hospital’
sequence. It is, as said above, a love poem; one is touched by the
tenderness which pervades it. It is certainly touching that a man
presented by Yeats and some of his contemporaries as looking like a
Viking, though a paralysed one, could experience – and express – such
tenderness for his wife.
Anna, on the other hand, had a restraining influence on Henley.
Connell tells us how, after Margaret’s death, when the Henleys were
living in Barnes, they were visited by Joseph Pennell, Elizabeth Robins
Pennell’s husband, and S. Hartrick. When presented with drawings
they “had selected for his anthology of London verse, he bellowed his
disapproval with such unnatural vehemence that Hartrick suspected
mental derangement. Suddenly Anna burst into the room laughing,
laughing at her husband’s oaths, laughing him into a realization of his
folly. Straightway he subsided, apologized for his erratic behaviour, reexamined the drawings and ‘passed ‘them with his blessing” (Connell,
op. cit., 276).
After Margaret’s death, the National Observer changed hands and
Henley was dismissed as editor. In December of the same year he was
appointed director of the New Review. Under Henley’s editorship
the New Review became one of the most important periodicals of
the Nineties. Anne Murtagh says about it that it provides ‘a means
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of studying and assessing the counter-decadent or activist movement’
(op. cit., 11). The contributors to the New Review belonged to ‘a third
group in the literary world, midway between the conventional morality
and respectability of the Victorians, and the intense, self-conscious,
refined artistry of the aesthetes and decadents’ (Ibid.). The New Review
was ‘Imperialistic and Conservative’ (Ibid.); ‘its contributors were
‘reputable, talented, modern, but not eccentric’ (Ibid.:14). This was
probably the reason why neither Oscar Wilde nor Aubrey Beardsley
contributed to it.
Yeats writes of Henley that ‘he was most human…and yet pressed
and pummelled, as it were, into single attitude’ (Au, 124), that is, a
pose. It may in fact have been a pose at the beginning, or rather, a
mask, the self-possessed attitude of the man who refuses to be defeated
by illness and adversity, and hides the suffering and the fear beneath a
mask of aggressive buoyancy. But self and mask gradually became one.
Henley was indeed energetic, magnanimous, and sincere; he was not
the ‘paralysed viking’ (Fletcher, 1965, 169) that Yeats, because it suited
his purpose, wants us to visualise.
Yeats also describes Henley as that ‘ambitious, formidable man’,
who never understood ‘how small a fragment of our own nature can be
brought to perfect expression…’ What he wanted to be was an ‘epitome
of the whole man, a Herrick and a Dr Johnson in the same body’
(Au, 295-6).
When Connell observes that Henley was an ‘enemy of cant in every
shape’, he also adds that ‘in this…as in much else, he was uncommonly like his greater predecessor, Samuel Johnson’ (op. cit., 6). 16 And,
possibly inspired by Henley’s contemporary Elizabeth Robins Pennell,
he concludes: ‘But Henley never had a Boswell’ (op. cit., 7). Connell
appears to be right, for he himself can hardly be regarded as Henley’s
Boswell for the simple fact that he was not his contemporary. However,
if we put together the passages on Henley by his contemporaries
L. Cope Cornford, Elizabeth Robbins Pennell and W. B. Yeats, and
the works of John Connell, J. H. Buckley and J. M. Flora, we are given
enough anecdote and report of his speech to add up to something
resembling the completeness of Boswell’s Johnson.
————————
16 Both Henley and Dr Johnson were , in fact, Tories, Royalists, and believers in
Classic values; both were courageous men, the victims of physical disfigurement
(Johnson had been disfigured by scrofula); both foughr against poverty; both were
married to devoted women who were not their intellectual match; both were poets,
critics and editors.
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In the first draft of Yeats’s Autobiographies Henley is not presented
as the first figure – or should we perhaps say actor? – of the Tragic
Generation. Before Henley come Wilde, Mathers, Johnson, Dowson
and Symons. Yeats’s admiration for Henley, however, is as patent in the
first draft as in his finished Autobiographies.
Yeats’s entry on Henley in ‘Four Years. 1887 – 1891)’ opens thus:
‘Some quarter of an hour’s walk from Bedford Park… lived W. E.
Henley, and I, like many others, began under him my education’ (Au,
124). In the first draft Yeats had written ‘W. E. Henley was my chief
employer’ (Mem, 37) instead. This was true, for Yeats’s poems and prose
pieces were published in the periodicals edited by Henley, The Scotch
Observer, The National Observer, and the New Review. 17 Yeats continues the account of Henley with a vagueness, a forgetfulness that
brings Olney’s article to mind (Olney, 1980, 264). 18 Yeats’s vagueness is
quite deliberate, however, because he shows great emotion when
writing about Henley and his ‘Young Men’:
Even today [when I meet] some one among them, showing perhaps
the first signs of age, we recognise at once the band. We have as it were
a secret in common: that we have known a man whose power no others
can know because it has found no expression in words. 19

Yeats also mentions the poems of Henley that he admires, ’those
early gay verses in the measure of Villon’ (Ibid.) and makes the first
reference to Henley´s mask, a concept to be developed in the Autobiographies: ‘I know that their 20 charm was the image of the other man’s
face’ (Ibid.).
The remaining references to Henley are much about the same in
the two works, except for an inaccuracy in the first draft: ’Lame from
syphilis, always ailing…he perhaps tried to find his expression in us,
and therefore all but loved us as himself’ (Ibid.). As said above, Henley’s
illness had been tuberculosis, as all his biographers agree.
Both in the first draft and later in the Autobiographies Yeats
describes Henley as ‘a great actor with a bad part’. Henley’s poems
————————
17 ‘Employer’ only suggests a commercial relationship, while ‘education’ has other
far-reaching implications. Its range of meaning extends from’training’, ‘teaching’,
‘tuition’, to ‘pedagogics’, ’cultivation’, ’development’, ‘culture’.
18 ‘Did he open his doors once a week or every fortnight?’ (Mem:37)
19 The above passage was omittted from the Autobiographies.
20 He refers to Henley’s early poems.

f

W. E. HENLEY: “A GREAT ACTOR WITH A BAD PART”

35

were his ‘bad part’, because they were unworthy of his personality or
rather, of his mask. And yet he was the mentor and the confidant of a
group of young men, some of whom more brilliant than himself.
But when they were together, he was the centre of attention, though he
remained a minor poet. ‘Who would look at any other’, Yeats asks
in the first draft, ’with Salvini upon the stage even if he but spoke the
words of some penny-a-liner?’ (Mem:39) This he repeats in the Autobiographies with a slight change: ‘Yet who would look at Hamlet in the
grave scene if Salvini played the grave-digger?’ (Au, 125)
Besides the one referred to above, there are two other inaccuracies
in the first draft relating to Henley, Anna and their daughter . From
what can be read in the already mentioned biographies, one would not
be inclined to think that he and his wife ‘had not been on good terms,
and the child had brought them together’ (Mem, 80). This certainly
makes Margaret ‘s death appear more poignant, more tragic. He writes
on: ‘Now a disease that [had] its source in Henley’s vicious youth
destroyed it’. 21 Henley was broken by it’ (Ibid.). Her death would
certainly have been more shattering for Henley if he had known it
to be a consequence of his ‘vicious youth’. Henley’s ‘vicious youth’, an
account of which I have not found anywhere, suited Yeats’s purpose in
the making of the tragedy. It brings Shakespeare to mind, i. e. the relation between Gloucester and Edmund in King Lear: ‘The dark and
vicious place where thee he got / Cost him his eyes’ (Shakespeare,
1982, 176). The above passage on Henley’s supposedly ‘vicious youth’
was omitted from the Autobiographies. Yeats must have, in the meantime, found out about Henley’s real illness, or he perhaps decided that
he could make his point about Henley’s tragedy without using this.
Henley may indeed have been a ‘great man with a bad part’, but he
certainly was a formidable man; one who may not have produced great
work and is nowadays merely regarded as one of the minor poets of
the late nineteenth century. He may have been, as Yeats says, ‘half inarticulate’ (Au, 125), because, a man of intense feeling, he was often
‘content with silence’ (Mem, 39), but he was the driving force that drove
his ‘Young Men’ –Yeats among them – to work – and to fame.

————————
21

Margaret died of cerebral meningitis, which is not an hereditary disease.
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APPENDIX

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, devidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous emmerveillant:
‘Ronsard me celebrait du temps que j’étais belle’.
Lors vous n’aurez servante oyant cette nouvelle,
Desjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s’aille resveillant,
Benissant votre nom de louange immortelle.
Je seray sous la terre, et fantôme sans os
Par les ombres myrteux je prendray mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et votre fier desdain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain.
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.
Pierre de Ronsard, ‘Sonnets pour Hélène’, XLIII
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Nineteen Eighty-four de George Orwell :
Um admirável mundo novo
MARIA SARAIVA DE JESUS
(Universidade de Aveiro)

To the future or the past, to a time when
thought is free, when men are different from one
another and do not live alone — to a time when
truth exists and what is done cannot be undone:
From the age of uniformity, from the age of solitude, from the age of Big Brother, from the age of
doublethink — greetings!
GEORGE ORWELL

1.

Nineteen Eighty-Four: a sátira do totalitarismo

George Orwell é o pseudónimo de Eric Arthur Blair, nascido na
Índia em 1903, filho de um funcionário público britânico. Em 1907 a
família muda-se para a Inglaterra, onde Orwell vive até 1921, tendo
estudado em Londres e Ethon. De 1921 até 1928, trabalha na Polícia
Imperial Indiana em Burma. Desde a sua primeira novela, Burmese
Days (1934), inspirada na experiência em Burma, manifesta um ódio
intenso pelo imperialismo. Tendo vivido durante muitos anos uma
vida de privações e pobreza, relata as suas experiências entre mendigos
e tarefeiros casuais em Down and Out in Paris and London (1933) e os
problemas do desemprego de largas camadas sociais de Lancashire e
Yorkshire em The Road to Wigan Pier (1937). Trabalha como professor,
empregado de livraria e jornalista. Nos fins de 1936, participa na
Guerra Civil Espanhola, ao lado dos Republicanos, é ferido e relata as
experiências da guerra em Homage to Catalonia (1938), considerada
uma das suas obras-primas, ao lado das alegorias políticas Animal
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Farm (1945) e Nineteen Eighty-Four (1949). Desiludido com todos os
partidos políticos, instituições ou slogans, representa o Comunismo
estalinista como um sistema totalitário similar ao Nazismo. Vítima de
tuberculose desde 1947, morre prematuramente em 1950, com
quarenta e seis anos.
Concebido durante a Segunda Guerra Mundial e escrito durante
a Guerra Fria, Nineteen Eighty-Four funcionou como uma profecia dos
males a que pode levar o totalitarismo e o excesso do desejo de poder
que o move. É o próprio George Orwell que, no fragmento de uma
carta perdida, alerta para o carácter profético do livro:
I do not believe that the kind of society I describe necessarily will arrive,
but I believe (allowing of course for the fact that the book is a satire) that
something resembling it could arrive. I believe also that totalitarian ideas
have taken root in the minds of intellectuals everywhere, and I have tried
to draw these ideas out to their logical consequence 1.

Anthony Barker chama a atenção para o facto de que, tendo as
emissões televisivas sido iniciadas em Londres em 1926, George
Orwell estava bem consciente das potencialidades dessa tecnologia,
mas ignorava muitas das suas implicações sociais. Diz o ensaísta que
The greatest irony of Orwell’s vision is that the supreme tool of repression, the tele-screen, the spy in the home, the machine which crushed
the human spirit by denying even basic freedoms and privacy, has proved
to be modern life’s most calming and conforming influence 2.
Os olhos todo-poderosos do Big Brother de tudo parecem apossar-se, anulando tudo que de íntimo e individual existe no ser humano,
com a excepção dos poucos centímetros cúbicos que formam o seu
cérebro:
He took a twenty-five cent piece out of his pocket. There, too, in tiny clear
lettering, the same slogans were inscribed, and on the other face of the
coin the head of Big Brother. Even from the coin the eyes pursued you.
On coins, on stamps, on the covers of books, on banners, on posters, and

1 GEORGE ORWELL, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell,
ed. by Sonia Orwell and Ian Angus, IV vol., London, 1968, 4 vols., p. 502, citado em
ANTHONY D. BARKER, «Nineteen Eighty-Four in 1985», in Revista da Universidade de
Aveiro/Letras, n.º 2, 1985, p. 110. Anthony Barker desenvolve no seu artigo uma interessante análise dos fundamentos ideológicos da obra.
2 ANTHONY D. BARKER, Op. cit., p. 116.
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on the wrappings of a cigarette pachet — everywhere. Always the eyes
watching you and the voice enveloping you. Asleep or awake, working or
eating, indoors or out of doors, in the bath or in bed — no escape. Nothing
was your own except the few cubic centimetres inside your skull.3

No entanto, pelo menos as personagens de George Orwell sabem
bem com o que devem contar e em certos casos são capazes de fugir
ao controle totalitário do Big Brother.
À semelhança do facto de que, actualmente, na televisão há
indivíduos que permitem explicitamente a exploração sensacionalista
da sua privacidade, sabendo que estão a ser sempre filmados, mesmo
nos seus actos mais íntimos, as personagens de George Orwell também
estão continuamente conscientes da possibilidade de estarem a ser
observadas, pois em posters, em cada patamar das escadas, em qualquer sítio que os rodeia encontram sempre os olhos frios da figura
que se chama, ironicamente, Big Brother, juntamente com os avisos
explícitos que os acompanham: BIG BROTHER IS WATCHING YOU.
No entanto, mesmo sabendo que não se podem libertar dos
telecrãs e microfones que os controlam por todos os lugares, as personagens aprendem às vezes, por esse mesmo conhecimento, a agir
como se eles não existissem: voltam-se quando não querem que todos
os seus movimentos sejam observados, misturam-se no meio da
multidão se querem deixar passar rapidamente alguma mensagem a
alguém, em certos casos podem desligar por alguns momentos os
telecrãs [cf. pp. 174-183] e, para encontros amorosos que não desejam
ver testemunhados, têm sempre o recurso às clareiras longínquas
das florestas, onde não há sítios onde se possam instalar telecrãs ou
microfones.
Há mesmo seres de tão ínfima condição que são por isso mesmo
privilegiados e deixados em paz pelo Big Brother: são os proles, os mais
pobres, com mais baixo grau de instrução, sem qualquer poder de
reivindicação e de quem não se espera nenhuma tentativa de revolta
contra o totalitarismo do Partido. Esses têm a suprema liberdade de
não terem telecrãs ou microfones a controlar a sua vida, já que nada
neles parece ameaçador.

3 GEORGE ORWELL, Nineteenth Eighty-Four, Middlesex, Penguin Books, Martin
Secker & Warburg, 1984, p. 27. As subsequentes referências a esta edição serão feitas no
corpo do trabalho.

42

DIACRÍTICA

Os três slogans do Partido invertem as ideias básicas que regem a
vida humana:
WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH

O Partido funciona por meio de quatro ministérios: o Ministério
da Verdade ocupa-se das notícias, do ensino, das belas-artes e dos
divertimentos, alterando os conceitos de verdade e mentira a seu bel-prazer; o Ministério da Paz organiza e leva a cabo as guerras; o
Ministério da Riqueza ocupa-se dos assuntos económicos, dentre os
quais a fome é o mais premente; e o Ministério do Amor garante a lei,
a ordem e a tortura que as mantêm. De todos eles, o mais terrível é o
Ministério do Amor, que não tem uma única janela e aonde ninguém
pode entrar, excepto em serviço oficial, através de ruas patrulhadas por
guardas com cara de gorila e em uniformes negros, armados de
cacetes, e ainda assim tendo de passar por rolos de arame farpado,
portas de aço e nichos onde se escondem metralhadoras.
Uma nova língua está a ser inventada: a Newspeak («Novilíngua»),
cujo objectivo é destruir as palavras, para restringir cada vez mais o
campo do pensamento e anular o thoughtcrime («crimepensar»), pelo
facto de desaparecerem as palavras que o possam exprimir. A relação
entre a corrupção da linguagem e a opressão política é também desenvolvida pelo autor no ensaio «Politics and the English Language»
(1946) 4.
A lavagem cerebral que no final da obra se faz a Winston leva-o
ironicamente a compreender e aceitar a ideologia do Partido, através
dos ensinamentos de O’Brien, camarada inteligente que quase lhe
parecera um amigo, embora no Partido não houvesse lugar para
«amigos», mas apenas para «camaradas». Diz-lhe O’Brien:
[…] the Party did not seek power for its own ends, but only for the good
of the majority. That it sought power because men in the mass were frail
cowardly creatures who could not endure liberty or face the truth, and
must be ruled over and systematically deceived by others who were
stronger than themselves. That the choice for mankind lay between
freedom and happiness, and that, for the great bulk of mankind, happiness

4 GEORGE ORWELL, «Politics and the English Language», in 20th. Literary Criticism: a Reader, ed. by David Lodge, London, Longman, [s.d.], pp. 360-369.
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was better. That the Party was the eternal guardian of the weak, a dedicated sect doing evil that good might come, sacrificing its own happiness
to that of others [p. 226].

No entanto, a mesma personagem contradiz-se, na oposição entre
o poder do grupo, a fraqueza do indivíduo e a desvirtuação do conceito
de felicidade:
The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in
the good of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury
or long life or happiness: only power, pure power. […] Power is not a
means, it is an end. One does not establish a dictatorship in order to
safeguard a revolution; one makes a revolution in order to establish the
dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture
is torture. The object of power is power [p. 227].
‘We are the priests of power,’ he said. ‘God is power. But at present
power is only a word so far as you are concerned. It is time for you to
gather some idea of what power means. The first thing you must realize
is that power is collective. The individual only has power in so far as
he ceases to be an individual. You know the Party slogan: «Freedom
is Slavery». Has it ever occurred to you that it is reversible? Slavery is
freedom. Alone — free — the human being is always defeated. It must be
so, because every human being is doomed to die, which is the greatest
of all failures. But if he can complete, utter submission, if he can escape
from his identity, if he can merge himself in the Party so that he is the
Party, then he is all-powerful and immortal. The second thing for you
to realize is that power is power over human beings. Over the body — but,
above all, over the mind. Power over matter-external reality, as you would
call it — is not important. Already our control over matter is absolute.’
[pp. 227-228].

r

Contrariamente à ideologia do Partido, Winston escreve no seu
diário um importante axioma: Freedom is the freedom to say that two
plus two make four. If that is granted, all else follows [p. 73].

2.

O amor na família

O amor na família ficara no passado, antes da Revolução, e Winston relembra-o na justiça com que a mãe distribuía o pouco chocolate
disponível entre os dois filhos. Não era uma mulher excepcional, não
era inteligente, mas possuía certa nobreza, certa pureza, porque as
normas a que obedecia não lhe vinham de imposições exteriores.
Tinham a ver com sentimentos intransmissíveis e de carácter pessoal:
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Her feelings were her own, and could not be altered from outside.
It would not have ocurred to her that an action which is ineffectual
thereby becomes meaninggless. If you loved someone, you loved him, and
when you had nothing else to give, you still gave him love. When the
last of the chocolate was gone, his mother had clasped the child in her
arms. It was no use, it changed nothing, it did not produce more chocolate, it not avert the child’s death or her own; but it seemed natural to
her to do it [pp. 145-146].

Porque apenas no passado era possível o amor na família,
Winston relembra a morte da mãe e a tragédia que ela significou, como
um tempo inteiramente oposto ao tempo presente:
The thing that now suddenly struck Winston was that his mother’s death,
nearly thirty years ago, had been tragic and sorrowful in a way that was
no longer possible. Tragedy, he perceived, belonged to the ancient time, to
a time when there was still privacy, love, and friendship, and when the
members of a family stood by one another without needing to know the
reason. His mother’s memory tore at his heart because she had died loving
him, when he was too young and selfish to love her in return, and because
somehow, he did not remember how, she sacrified herself to a conception
of loyalty that was private and unalterable. Such things, he saw, could
not happen today. Today there was fear, hatred, and pain, but no dignity
of emotion, no deep or complex sorrows [p. 31].

No presente, no entanto, algo inverso se passa na família, em que
as crianças são educadas, desde muito pequenas, para denunciar os
pais por tudo que lhes pareça heterodoxo. Dificilmente se passa uma
semana sem que o Times traga uma notícia a relatar como uma
«heróica criança» denunciara os pais à Polícia do Pensamento:
The family could not have been abolished, and, indeed, people were
encouraged to be fond of their children, in almost the old-fashionable way.
The children, on the other hand, were systematically turned against their
parents and taught to spy on them and report their deviations. The family
had become in effect an extension of the Thought Police. It was a device
by means of which everyone could be surrounded night and day by informers who knew him intimately [p. 118].

3.

O homem e a mulher: a proibição do amor

Para o Partido, apenas a concepção de uma criança poderia justificar o acto sexual. E, como a natureza predetermina que apenas
o prazer masculino é necessário à libertação dos espermatozóides, o
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prazer feminino encontra-se totalmente proibido, mesmo nos actos
sexuais que tenham como fim a procriação:
The aim of the Party was not merely prevent men and women from
forming loyalties which it might not be able to control. Its real, undeclared
purpose was to remove all pleasure from the sexual act. Not love so much
as erotism was the enemy, inside marriage as well as outside it. All marriages between Party members had to be approved by a committee
appointed for the purpose, and — though the principle was never clearly
stated — permission was always refused if the couple concerned gave
the impression of being physically attracted to one another. The only
recognized purpose of marriage was to beget children for the service of the
Party. Sexual intercourse was to be looked on as a slightly disgusting
minor operation, like having an enema. […] There were even organizations such as the Junior Anti-Sex League, which advocated complete
celibacy for both sexes. All children were to be begotten by artificial
insemination (artsem, it was called in Newspeak) and brought up in
public institutions. […] The Party was trying to kill the sex instinct, or, if
it could not be killed, then to distort it and dirty it. He did not know
why this was so, but it seemed natural that it should be so. And as far
as the women were concerned, the Party’s efforts were largely successful
[pp. 60-61].

O objectivo de engendrar crianças através da inseminação artificial e a sua educação em instituições públicas lembra a organização da
sociedade futura através de modelos lógicos e científicos que é representada no romance Brave New World (1935), de Aldous Huxley.
Provavelmente pela lavagem cerebral a que o Partido submetia as
mulheres, Winston lembra a breve relação com Katharine, que já não
via desde de nove a onze anos, mas com quem continuava casado (o
Partido não permitia o divórcio), como uma relação incómoda e
mesmo horrível: o corpo hirto que por vezes tinha nas mãos, como
uma boneca articulada, apenas se submetia à sua «obrigação para com
o Partido», parecendo na verdade repeli-lo com todas as suas forças.
Relembrando a sua vida conjugal frustrante, Winston culpa o Partido:
He saw himself standing there in the dim lamplight, with the smell
of bugs and cheap scent in his nostrils, and in his heart a feeling of defeat
and resentment which even at that moment was mixed up with the
thought of Katharine’s white body, frozen for ever by the hypnotic power
of the Party. Why did it always have to be like this? Why could he not
have a woman of his own instead of these filthy scuffles at intervals of
years? But a real love affair was an almost unthinkable event. The women
of the Party were all alike. Chastity was as deep ingrained in them as Party
loyalty. By careful early conditioning, by games and cold water, by the
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rubbish that was dinned into school and the Spies and the Youth League,
by lectures, parades, songs, slogans, and martial music, the natural feeling
had driven out of them. His reason told him that there must be exceptions,
but his heart did not believe it. They were all impregnable, as the Party
entended that they should be. And what he wanted, more even than to be
loved, was to break down that wall of virtue, even if it were only once in
his whole life. The sexual act, successfully performed, was rebellion.
Desire was thoughtcrime. Even to have awakened Katharine, if he could
have achieved it, would have been like a seduction, although she was his
wife [pp. 62-63].

O puritanismo sexual do Partido, inspirado na sociedade vitoriana, mais do que no carácter profético do livro, é explicado como
um meio de não desperdiçar energia, para que a privação sexual
criasse uma desejável histeria, da qual resultaria o ímpeto guerreiro e
o culto do chefe, favoráveis à excitação com que se aceitaria o poder
do Big Brother, os Planos Trienais, os Dois Minutos de Ódio e todas as
cerimónias promovidas pelo Partido [cf. p. 118]. Daí a relação directa
entre castidade e ortodoxia política: reprimindo um instinto poderoso,
o Partido utilizava-o como força propulsora para fomentar o medo, o
ódio e a completa credulidade que exigia dos seus membros.
4.

Amor, apesar de tudo

E, no entanto, mesmo em tal sociedade, o amor é possível. A realização do acto sexual como um acto de rebeldia contra todas as formas
de opressão é levada a cabo por Julia, jovem trabalhadora do
Departamento de Ficção, onde se ocupa a fazer funcionar os motores
das máquinas de escrever romances. É também chefe de pelotão nos
Vigias, membro activo da Liga Juvenil Anti-Sexo, antiga secretária da
Liga da Juventude, pinta faixas para a Semana do Ódio, faz colectas
para as campanhas de fundos e ocupa-se dinamicamente de outras
actividades partidárias. Diz que anda sempre de cara alegre e nunca
falta às suas obrigações: Always yell with the crowd, that’s what I say.
It’s the only way to be safe [p. 109]. Isto é para ela a melhor camuflagem: If you kept the small rules, you could break the big ones [p. 115].
Cumprindo as pequenas regras do Partido, revolta-se contra ele e
reconhece no homem por quem se apaixona alguém que com ela
partilha o mesmo sentimento de revolta.
No entanto, de tal forma se invertem na obra as relações afectivas,
levando à desconfiança contínua entre os seres humanos, que, quando
esta rapariga parece seguir Winston em vários momentos e o olha
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com estranha intensidade, ele supõe apenas que ela é uma espia da
Polícia do Pensamento, pensa em violá-la, matá-la e resolve segui-la
até um lugar sossegado, para aí lhe esmagar o crânio com uma pedra
da calçada.
Felizmente, ela consegue passar-lhe uma mensagem escrita: I love
you. Ele duvida ainda de uma qualquer armadilha, mas lê-a com
grandes cuidados, para não ser detectado pelos telecrãs, e aquelas
simples palavras fazem crescer dentro de si o desejo de viver. Pensar
em escrever-lhe estava fora de questão, porque o facto de abrirem
todas as cartas nem sequer constituía segredo e quase ninguém utilizava os correios. Com grandes cautelas, combinam os encontros, que
se realizam com grandes intervalos, geralmente a longas distâncias, no
campo, por caminhos sempre diferentes, nas clareiras dos bosques,
onde é menor a possibilidade de haver telecrãs ou microfones escondidos. Para ele é uma dádiva inesperada o amor daquela rapariga
jovem e bonita, a quem ele imediatamente confessa as suas limitações:
[…] ‘Now that you’ve seen what I’m really like, can you still bear to
look at me?’
‘Yes, easily.’
‘I’m thirty-nine years old. I’ve got a wife that I can’t get rid of. I’ve got
varicose veins. I’ve got five false teeth.’
‘I couldn’t care less,’ said the girl.
The next moment, it was hard to say by whose act, she was in his arms.
At the beginning he had no feeling except sheer incredulity. The youthful
body was strained against his own, the mass of dark hair was against his face,
and yes! actually she had turned her face up and he was kissing the wide red
mouth. She had clasped her arms about his neck, she was calling him darling,
precious one, loved one. He had pulled her down on to the ground, she was
utterly unresisting, he could do what he liked with her [p. 107].

Na orla do bosque, acompanhando os seus gestos de amor, canta
um tordo. A música inicialmente lembra-lhes microfones escondidos
que a pudessem captar, mas logo se mistura aos raios de sol e às
imagens aquáticas que enquadram poeticamente a cena:
For whom, for what, was the bird singing? No mate, no rival was
watching it. What made it sit at the edge of the lonely wood and pour
its music into nothingness? He wondered whether after all there was a
microphone hidden somewhere near. He and Julia had spoken only in
whispers, and it would not pick up what they said, but it would pick up
the thrust […]. But by degrees the flood of music drove all speculations
out of his mind. It was as though it were a kind of liquid stuff that poured
all over him and got mixed up with the sunlight that filtered through the
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leaves. He stopped thinking and merely felt. The girls’ waist in the bend
of his arm was soft and warm. He pulled her round so that they were
breast to breast; her body seemed to melt into his. Wherever his hands
moved it was as yielding as water. Their mouths clung together; it was
quite different from the hard kisses they had exchanged earlier. When they
moved their faces apart again both of them sighed deeply. The bird took
fright and fled with a clatter of wings [pp. 110-111].

Mais do que um acto de amor, a relação amorosa tonra-se num
acto político:
The young, strong body, now helpless in sleep, awoke in him a pitying,
protecting feeling. But the mindless tenderness that he had felt under
the hazel tree, while the thrush was singing, had not quite come back.
He pulled the overalls aside and studied her smooth white flank. In the
old days, he thought, a man looked at a girl’s body and saw that it was
desirable, and was the end of the story. But you could not have pure
love or pure lust nowadays. No emotion was pure, because everything
was mixed up with fear and hatred. Their embrace had been a battle, the
climax a victory. It was a blow struck against the Party. It was a political
act [p. 112].

É como um acto político que decorre a relação, ambos unidos não
apenas no que os leva para os braços um do outro, mas também na
oposição entre as leis do indivíduo e as leis do Partido:
She would not accept it as a law of nature that the individual is always
defeated. In a way she realized that she herself was doomed, that sooner
or later the Tought Police would catch her and kill her, but with another
part of her mind she believed that it was somehow possible to construct a
secret world in which you could live as you chose. All you needed was luck
and cunning and boldness. She did not understand that there was such
thing as happiness, that from the moment of declaring war on the Party it
was better to think of yourself as a corpse [p. 120].

Na tentativa de construírem esse mundo secreto de relativa felicidade, onde de certo modo se pudessem sentir como marido e mulher,
já que o casamento seria impossível, não apenas por ele já ser casado,
mas também porque o Partido não aprovava os casais unidos por
sentimentos amorosos, decidiram alugar um modesto quarto, que para
eles representava o «paraíso»:
Privacy, he said, was a very valuable thing. Everyone wanted a place where
they could be alone ocasionally. And when they had such a place, it was
only common courtesy in anyone else who knew of it to keep his knowledge to himself [p. 122].
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Um objecto representa simbolicamente a privacidade e a felicidade relativa que atingem: um pesa-papéis de vidro e coral, que parece
configurar no seu interior um mundo de protecção e plenitude, e cuja
compra constituiu para Winston um acto de rebeldia e sedução, em
virtude da sua aparente inutilidade, por ser um objecto belo e antigo,
com o ar de pertencer a uma era muito diferente da actual:
Winston did not get up for a few minutes more. The room was
darkening. He turned over towards the light and lay gazing into the glass
paperweight. The inexhaustibly interesting thing was not the fragment of
coral but the interior of the glass itself. There was such a depth of it, and
yet it was almost as transparent as air. It was as though the surface of
the glass had been the arch of the sky, enclosing a tiny world with its
atmosphere complete. He had the feeling that he could get inside it, and
that in fact he was inside it, along with the mahogany bed and the gateleg
table, and the clock and the steel engraving and the paperweight itself.
The paperweight was the room he was in, and the coral was Julia’s life and
his own, fixed in a sort of eternity at the heart of the crystal [p. 130].

Mesmo nos dias impróprios, o sentimento de ternura entre ambos
cria uma relação quase conjugal:
She gave the tips of his fingers a quick squeeze that seemed to invite not
desire but affection. It struck him that when one lived with a woman
this particular disappointment must be a normal, recurring event; and a
deep tenderness, such as he had not felt for her before, suddenly took hold
of him. He wished that they were a married couple of ten years’ standing.
He wished that he were walking through the streets with her just as they
were doing now but openly and without fear, talking of trivialities and
buying odds and ends for the household. He wished above all that they
had some place where they could be alone together without feeling the
obligation to make love every time they met [p. 124].

Mas a sensualidade desesperada que os toma nesses encontros
é apenas um meio de enganar a morte iminente e a falta de perspectivas futuras:
Both of them knew — in a way, it was never out of their minds —
that what was now happening could not last long. There were times when
the fact of impending death seemed as palpable as the bed they lay on, and
they would cling together with a sort of despairing sensuality, like a
damned soul grasping at his last morsel of pleasure when the clock is
within five minutes of striking. But there were also times when they had
the illusion not only of safety but of permanence. So long as they were
actually in this room, they both felt, no harm could come to them. Getting
there was difficult and dangerous, but the room itself was sanctuary.
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It was as when Winston had gazed into the heart of the paperweight, with
the feeling that it would be possible to get inside that glassy world, and
that once inside it time could be arrested. Often they gave themselves up
to daydreams of escape. Their luck would hold indefinitely, and they
would carry on their intrigue, just like this, for the remainder of their
natural lives. Or Katharine would die, and by subtle manœuvrings
Winston and Julia would succeed in getting married. Or they would
commit suicide together. Or they would disappear, alter themselves out of
recognition, learn to speak with proletarian accents, get jobs in a factory
and live out their lives undetected in a back-street. It was all nonsense, as
they both knew. In reality there was no escape. Even the one plan that was
practicable, suicide, they had no intention of carrying out. To hang on
from day to day and from week to week, spinning out a present that had
no future, seemed an unconquerable instinct, just as one’s lungs will
always draw the next breath so long as there is air available [p. 134].

E o que acontece é o que já previam: não há para eles escapatória
possível. Numa sociedade totalitária eles não têm futuro. O quarto
serve-lhes não apenas para os encontros amorosos, mas também para
discutirem as suas teorias políticas e para lerem o grande livro proibido da Fraternidade, organização secreta que trabalhava contra o
Partido: The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism, de
Emmanuel Goldstein 5.
Numa dessas ocasiões, descobrem afinal que o quarto tem um
telecrã, coisa que até então ignoravam, são cercados e presos. E a
maior ironia é que, no Ministério do Amor, são torturados e, embora
sempre tivessem afirmado convictamente não denunciar um ao outro,
traem-se mutuamente, apesar de a presença dela parecer a Winston
ainda mais real do que lhe parecera nos seus encontros:
Suddenly he started up with a shock of horror. The sweat broke out
on his backbone. He had heard himself cry aloud:
‘Julia! Julia! Julia, my love! Julia!’
For a moment he had had an overwhelming hallucination of
her presence. She had seemed to be not merely with him, but inside him.
It was as though she had got into the texture of his skin. In that moment
he had loved her far more than he had ever done when they were together
and free. Also he knew that somewhere or other she was still alive and
needed his help [p. 241].

5 Lembra Anthony Barker que a personalidade carismática de Goldstein é inspirada em Leon Trotsky, mas a ideologia do livro de Goldstein deve muito às ideias de
James Burnham, expressas nas suas obras The Managerial Revolution (1940) e The
Machiavellians (1942) (Cf. Op. cit., pp. 114-115).
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A traição é explicada pelo irremediável individualismo que
assoma nos momentos de crise, de que ele se tinha dado conta numa
situação anterior:
He thought with a kind of astonishement of the biological uselessness of
pain and fear, the treachery of the human body which always freezes into
inertia at exactly the moment when a special effort is needed. […] It struck
him that in moments of crisis one is never fighting against an external
enemy, but always against one’s own body. […] And it is the same, he
perceived, in all seemingly heroic or tragic situations. On the battlefield, in
the torture chamber, on a sinking ship, the issues that you are fighting for
are always forgotten, because the body swells up until it fills the universe,
and even when you are not paralysed by fright or screaming with pain, life
is a moment-to-moment struggle against hunger or cold or sleeplessness,
against a stomach or an aching tooth [p. 91].

f

A lavagem cerebral feita a Winston é tão completa, que ele passa
a acreditar na ideologia difundida pelo Partido e, como uma vitória
sobre si mesmo, transfere para a imagem do Big Brother a sua capacidade de amar:
He gazed up at the enormous face. Forty years it had taken him to
learn what kind of sime was hidden beneath the dark moustache. O cruel,
needless misunderstanding! O stubborn, self-willed exile from the loving
breast! Two gin-scented tears trickled down the sides of his nose. But it
was all right, everything was all right, the sttruggle was finished. He had
won the victory over himself. He loved Big Brother [p. 256].

5.

A sujeição perversa da pornografia

Embora o prazer sexual independente da procriação seja proibido
na ideologia da obra, a prostituição e a pornografia são incentivadas,
como forma de dar vazão a baixos instintos e de impedir atitudes de
revolta nas classes sociais mais ínfimas.
O crime da prostituição não é considerado grave, embora possa
significar uma pena de cinco anos num campo de trabalhos forçados,
em caso de flagrante delito. Tacitamente, no entanto, o Partido
fomenta a prostituição, desde que praticada com mulheres miseráveis,
furtivamente e sem alegria. Muitas mulheres dos bairros pobres estão
prontas a vender-se por uma garrafa de gin, bebida que lhes é proibida.
Quanto à pornografia, os proles, que não são considerados seres
humanos e se encontram no patamar inferior da escala social, são
enganados com produtos que lhes são vendidos como ilegais e porno-
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gráficos, parecendo-lhes corresponder aos seus instintos mais baixos.
Nenhum membro do Partido, para além dos trabalhadores implicados,
estão autorizados a abrir essas embalagens seladas que são distribuídas entre os proles.
À Julia, em sinal da sua boa reputação, tinham-na escolhido para
trabalhar na Pornosec, subsecção do Departamento de Ficção que
produzia pornografia barata para os proles. A secção é conhecida
como Muck House («Depósito do Lixo»), onde são produzidos filmes e
pequenos panfletos com títulos como Spanking Stories («Histórias de
Espancamentos») ou One Night in a Girl’s School («Uma Noite num
Colégio de Raparigas»). A propósito desse material, comenta Julia:
‘Oh, ghastly rubbish. They’re boring, really. They only have six
plots, but they swap them round a bit. Of course I was only on the kaleidoscopes. I was never in the Rewrite Squad. I’m not literary, dear — not
even enough for that.’
He learned with atonishement that all the workers in Pornosec,
except the heads of departments, were girls. The theory was that men,
whose sex instincts were less controllable than those of women, were in
greater danger of being corrupted by the filth they handled [p. 116].

Essa produção de pornografia barata insere-se no objectivo geral
de manter a população afastada dos fenómenos político-sociais,
anulando, assim, a capacidade crítica do público a que se dirige e
impossibilitando, à partida, eventuais surtos de revolta, pois incentiva
nos proles o desenvolvimento dos fáceis enganos a que os conduz a sua
dependência da ilusão e o desconhecimento da sua real pobreza, das
suas privações e da sua total alienação da realidade. Trata-se de os
manter eternamente em estado de servidão animal: […] true to the
principles of doublethink, the Party taught that the proles were natural
inferiors who must be kept in subjection, like animals, by the application
of simple rules [p. 65].

6.

Mensagens afins

Poetas, escritores, artistas e intelectuais, através das suas obras,
procuram um pouco do que George Orwell tentou atingir com os seus
romances e ensaios: contribuir para a construção de um mundo
melhor, em que o indivíduo não seja esmagado pelas várias formas de
controlo social e de exercício do poder político.
É um pouco disto que Sophia de Mello Breyner Andresen nos diz,
num poema que se pode considerar como defesa da sua arte poética:
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Sei que seria possível construir o mundo justo
As cidades poderiam ser claras e lavadas
Pelo canto dos espaços e das fontes
O céu o mar e a terra estão prontos
A terra onde estamos — se ninguém atraiçoasse — proporia
Cada dia a cada um a liberdade e o reino
- Na concha na flor no homem e no fruto
Se nada adoecer a própria forma é justa
E no todo se integra como palavra em verso
Sei que seria possível construir a forma justa
De uma cidade humana que fosse
Fiel à perfeição do universo
Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco
E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo

Porque os homens atraiçoam, a função do verdadeiro poeta nunca
se pode considerar terminada: é preciso recomeçar sempre, a partir da
página em branco, a reconstruir as cidades claras e lavadas, na forma
justa, que as possa integrar na perfeição do universo…
É também por isto que Winston, apesar de todas as formas de
controlo do Big Brother, resolve comprar um livro em branco, comprometedor, como um criminoso, para dele fazer o seu diário, instrumento de reflexão e testemunho a legar para o futuro, embora este
acto de escrita fosse considerado um crime, chamado em Novilíngua
de doublethink («duplopensar»):
By sitting in the alcove, and keeping well back, Winston was able to
remain outside the range of the telescreen, so far as sight went. He could
be heard, of course, but so long as he stayed in his present position he
could not be seen. It was partly the unusual geography of the room that
had suggested to him the thing that he was now about to do.
But it had also been suggested by the book that he had just taken out
of the drawer. It was a peculiarly beautiful book. Its smooth creamy paper,
a little yellowed by age, was of a kind that had not been manufactured
for at least forty years past […]. He had seen it lying in the window of a
frowsy little junk-shop in a slummy quarter of the town […] and had
been stricken immediately by an overwhelming desire to possess it […].

6 SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN, Obra Poética III, 3.ª ed., Lisboa, Caminho,
1999, p. 238.
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For whom, it suddenly ocurred to him to wonder, was he writing
this diary? For the future, for the unborn. […] For the first time the magnitude of what he had undertaken came home to him. How could one
communicate with the future? It was of its nature impossible. Either
the future would resemble the present, in which case it would not listen
to him: or it would be different from it, and his predicament would be
meaningless [pp. 10-12].

A escrita, mais do que um instrumento de comunicação, constitui
para Winston um meio de continuar são: It was not by making yourself
heard but by staying sane that you carried on the human heritage [p. 28].
Que o futuro muito tem aprendido com as mensagens de George
Orwell provam-no as muitas edições que têm tido os seus livros, sobretudo as sátiras Animal Farm e Nineteen Eighty-Four, bem como as
inúmeras adaptações cinematográficas e televisivas que estas as obras
têm recebido.
Em homenagem ao muito que nos ensinou, podemos reproduzir
um poema que lhe foi dedicado por Robert Conquest:
GEORGE ORWELL

7

Moral and mental glaciers melting slightly
Betray the influence of his warm intent.
Because he taught us what the actual meant
The vicious winter grips its prey less tightly.
Not all were grateful for his help, one finds,
For how they hated him, who huddled with
The comfort of a quick remedial myth
Against the cold world and their colder minds.
We die of words. For touchstones he restored
The real person, real event or thing;
— And thus we see not war but suffering
As the conjunction to be most abhorred.
He shared with a great world, for greater ends,
That honesty, a curious cunning virtue
You share with just the few who won’t desert you,
A dozen writers, half-a-dozen friends.

7 GEORGE ORWELL, Selected Writings, ed. by George Bott, London, Heinemann
Educational Books Ltd, 1969, p. xix.
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A moral genius. And truth-seeking brings
Sometimes a silliness we view askance,
Like Darwin playing his bassoon to plants;
He too had lapses, but he claimed no wing.
While those who drown a truth’s empiric part
In dithyramb or dogma turn frenetic;
— Than whom no winter could be less poetic
He left this lesson for all verse, all art.
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1. Na secção 38 de Para além do Bem e do Mal, Nietzsche referese à «farsa horrível» da Revolução Francesa, a qual «os nobres e delirantes observadores de toda a Europa» interpretaram, por longo
tempo, com tal excitação e entusiasmo que «o texto desapareceu sob a
interpretação» (Nietzsche, 1996: 56). E acrescenta:
«(…) pode ser que também uma nobre posteridade, mais uma vez, compreenda mal todo o passado e, por isso, consiga talvez suportar o
seu espectáculo. Ou melhor: não terá isto já acontecido? Não seremos
nós próprios esta «nobre posteridade»? E o passado, na medida em
que compreendemos isto, não pertencerá ele próprio já ao passado?»
(id.: ibid.).

Compreender mal o passado, condição para o poder suportar: eis
uma terapeûtica às avessas da recomendada pelo marxismo ocidental,
que em Benjamin e Adorno, por exemplo, se aferrará à necessidade
de redenção do passado ocultado da Humanidade, projecto só realizável por uma hermenêutica que, pelo seu potencial crítico, torne
esse mesmo passado insuportável, assim o fazendo regressar dos
mortos. Mas o texto de Nietzsche não nos fala apenas das virtudes terapêuticas, ou amnésicas, do misreading. Pois, recorde-se, ele conclui a
sua descrição do «legado» da Revolução Francesa sugerindo que a
mesma interpretação, quando em excesso, pode levar ao «passamento»
do texto. Não se trata propriamente de uma lição de perspectivismo,
mas sim de mortificação histórica, a bem da sobrevivência dos
homens. À pergunta implícita: «Pode um texto resistir, e sobreviver, à
interpretação?», Nietzsche parece responder cepticamente (em rigor,
DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 57-74
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dever-se-ia antes dizer que a questão lhe surge como pragmaticamente
irrelevante). Quem fala, recorde-se, é alguém treinado na ciência filológica e apto por isso a perceber a necessária (mas sempre problemática) distinção entre «situações de facto», ou «textos», e «interpretações» que àqueles se sobrepõem e deturpam, como sucede na secção
22, em torno da ilusão da ciência e da «democracia» modernas de uma
«necessidade de viver em conformidade com a natureza».
Admita-se que aqui, como noutros lugares, o velho conflito entre
o filólogo (do lado dos «textos») e o filósofo (do lado das «interpretações») se manifesta mais uma vez 1. De facto, na mesma secção 22
Nietzsche não deixará de admitir que a sua denúncia das falsas verdades de uma ciência difusora da suposta analogia entre a lei da natureza e a lei dos homens seja refutada com o argumento de que também
as suas palavras são «apenas interpretação». Para logo em seguida
concluir: «pois bem, tanto melhor!» (id.: 37). Será? E será esta uma
lição de filósofo «perspectivista» ou de filólogo rigoroso? O problema
reside em que tudo indica que seja as duas ao mesmo tempo, pois uma
lei começa por ser um enunciado descritivo de um estado de coisas,
sendo que tal enunciado, de modo a alcançar potência legislativa, não
pode dispensar a acribia filológica. Uma lei errónea é, pois, também
«má filologia», para retomar as palavras de Nietzsche.
As «más artes interpretativas», porém, insistem em que as leis
da natureza, como as da História, vêm ao nosso encontro, dispen————————
1 Vale a pena citar a auto-apresentação de Nietzsche como filólogo: «Perdoe-seme, como a um velho filólogo que não pode renunciar à maldade de pôr o dedo nas más
artes interpretativas, mas aquela «legalidade da natureza» de que vós, físicos, tão estupidamente falais (…) só existe graças à vossa interpretação e à vossa má filologia» (id.:
36). Recorde-se que este filólogo abandonaria a «profissão» após os ataques de que foi
alvo (pelos profissionais da filologia) a sua não-filológica reconstituição d’A Origem da
Tragédia – ataques esses que, em larga medida, se fundavam na incompreeensão da
crítica nietzschiana (então ainda kantiana e idealista) ao realismo ingénuo da filologia
de Oitocentos, bem como na rejeição do princípio, posto em prática na obra sobre a
tragédia com a inestimável ajuda da música de Wagner, segundo o qual os factos apenas
podem ser compreendidos a partir de juízos (mais tarde, o ex-filólogo passará a defender
que não há factos, apenas interpretações, coisa que, de acordo com os filólogos, já
pusera em prática n’A Origem da Tragédia). Digamos que Nietzsche sempre se pensou
como um filólogo «interpretativo», heresia ainda hoje inadmissível – qual o aprendiz de
filólogo que se não indigna, como um Wilamovitz sempre renascido, com as suas liberdades interpretativas sobre a tragédia? Nunca se lamentará suficientemente o facto
de Nietzsche não ter chegado a escrever uma quinta Intempestiva (prolongamento da
segunda, sobre as utilidades e inconvenientes da História para a vida), a intitular «Nós,
os filólogos».
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sando quer a filologia quer a interpretação. O dilema enunciado por
Nietzsche a propósito da Revolução Francesa é contudo insolúvel, pois
se o excesso de interpretação vem a dispensar o texto, a tradução
deste em doxa (ou «má compreensão») é uma outra forma de dispensa
(dos «factos», neste caso). Entre a dialéctica escolástica, que assassina
o texto para dar vida à interpretação, e a dogmática, que esquece o
texto para permitir que o leitor viva, o que escolher?
2. A doxografia do comunismo que hoje circula está lapidarmente formulada nas palavras centenárias de Nietzsche. Citemo-las,
pois, de novo, praticando a seu propósito o abuso interpretativo de as
ler a propósito do comunismo: «pode ser que também uma nobre
posteridade, mais uma vez, compreenda mal todo o passado e, por
isso, consiga talvez suportar o seu espectáculo. Ou melhor: não terá
isto já acontecido? Não seremos nós próprios esta «nobre posteridade»? E o passado, na medida em que compreendemos isto, não
pertencerá ele próprio já ao passado?»
Seremos nós essa «nobre posteridade» do comunismo? Se atentarmos no que acontece hoje com os grandes textos do movimento,
tudo leva a crer que sim. O caso do Manifesto do Partido Comunista é,
a este respeito, o mais esclarecedor. Reeditado recentemente 2 entre
nós pelas Edições Avante!, o Manifesto surge com a indicação, na capa,
de que se trata do volume 5 da «Biblioteca do Marxismo-Leninismo»
publicada pela referida editora. A badana do livro, contudo, apresenta-nos a Biblioteca sob uma designação algo diferente, traduzindo-a em
valor: «Clássicos do Marxismo-Leninismo». Os ditos clássicos incluem
obras de Marx, Engels, as suas obras em co-autoria e ainda as de
Lenine. Esta reconfiguração filológica do marxismo-leninismo cobra
ainda apoio na capa da obra, cuja sobriedade cinzenta, rematada pela
efígie de Marx e Engels no canto superior esquerdo, é perfeitamente
transponível para as capas sempre sóbrias, quando não cinzentas, das
grandes obras clássicas da filologia europeia.
O volume é, aliás, à primeira vista, solidamente filológico: recuperam-se todos os prefácios escritos por Marx e Engels para as várias
edições do Manifesto feitas em suas vidas, e incluem-se as notas
(informativas ou didácticas) que Engels foi acrescentando ao texto,
bem como 54 notas finais, de incidência sobretudo histórico-política.
————————
2 Em 1998, por ocasião dos 150 anos da publicação do texto (embora a obra
ostente, como data, 1997).
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Ao longo do texto, em asterisco, incluem-se notas tipicamente filológicas, versando a fixação do texto na sua forma originária, indicando-se para tal as correcções e acrescentos que os autores foram
incluindo ao longo das suas várias edições. O texto não desapareceu
ainda sob a erudição filológica, mas não falta muito para isso – e
desconfia-se que só o facto de a edição ter um carácter de, digamos,
«divulgação», terá inibido os editores de apresentar uma edição que
pudesse rivalizar com as referências clássicas que são as obras de
Bert Andréas, Le Manifeste communiste de Marx et Engels. Histoire et
bibliographie, 1848-1918, Milão, Feltrinelli, 1963 e a de Emile Bottigelli, Le manifeste du Parti communiste, Paris, Aubier-Montaigne, 1971.
Ou mesmo com a mais didáctica mas ainda assim excelente edição de
François Châtelet na Bordas, em 1986.
E daí, talvez a especificidade da filologia que acompanha esta
edição lusa tenha a ver antes com a própria história da filologia (e já
agora, do marxismo) entre nós. Como é sabido, a filologia, que em
Portugal reinou incontestada desde a fundação do Curso Superior de
Letras até há cerca de 25 anos, evaporou-se sem deixar rasto – nem
pelos vistos anseios sebásticos – na bela manhã do dia em que entre
nós se instituíram as licenciaturas em Línguas e Literaturas Modernas.
Se assim pôde ser, isto é, se nos pudemos dispensar dela tão rápida
e drasticamente, tal ter-se-á devido ao facto de o seu legado, bem
vistas as coisas, não ter sido tão notável como retrospectivamente hoje
gostamos de supor. Conviria aliás não esquecer que dos dois grandes
ramos oitocentistas da filologia doméstica (o ramo Carolina e o ramo
Teófilo), o mais consistente e rigoroso era… alemão. Quanto à nossa
tradição marxista, sempre ela foi derivativa e algo bisonha, não tendo
produzido nem uma grande figura doutrinária nem um corpo de
doutrina que se distinguisse no concerto das famílias várias do Grande
Hotel de Marx & Engels. Poderemos pois legitimamente surpreender-nos pelo facto de esta edição, seguramente a edição de referência
entre nós, ostentar, apesar de toda a sua boa vontade, sérias lacunas
de ordem filológica?
3. Tratemos pois de fazer uma breve crítica filológica desta edição de um clássico da modernidade. A obra vem acompanhada de uma
«Nota da Editora» que nos informa ser a «Edição dirigida por José
BARATA-MOURA e Francisco MELO». Registe-se a impessoalidade
autoral da nota, provinda da editora, mais flagrante ainda por se tratar
da única atribuição de autoria do trabalho filológico da edição. Quanto
a Barata-Moura e Francisco Melo, cujos apelidos aparecem maius-
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culados, supõe-se que por facilidade de indexação em ficheiros de
autores (curiosa contradição), aparecem também anonimizados sob
a figura da «direcção» de edição. De facto, é-nos dito logo a abrir que
«A presente tradução do Manifesto do Partido Comunista foi feita a
partir do texto da edição alemã de 1890, preparada por Friedrich
Engels, publicada nas Marx/Engels Werke (…), Berlim, Dietz Verlag,
19747, vol. 4, pp. 459-493». O autor (ou autores) da tradução permanecem pois rigorosamente anónimos. Mais abaixo, porém, ficamos
a saber que «Na presente tradução procedeu-se a uma revisão dos
textos anteriormente publicados em: K. Marx-F. Engels, Manifesto do
Partido Comunista, Lisboa, Editorial «Avante!», 1975 (edição dirigida
por Vasco Magalhães-Vilhena) e K. Marx-F.Engels, Obras Escolhidas
em três tomos (…), Lisboa-Moscovo, Edições «Avante!»-Edições Progresso, 1982, t. I, pp. 95-136. Os textos não incluídos nestas edições,
ou vertidos para português a partir de outras fontes, foram traduzidos
por José Barata-Moura».
Ou seja: da autoria da tradução do Manifesto nada nos é dito.
A tradução é, digamos, herdada, situando-se naquele plano transcendental, quer em relação ao momento presente quer em relação ao seu
autor concreto, que caracteriza os clássicos – e o clássico sobre que
opera 3. Em sede filológica, diríamos que se trata de um reconhecimento da centralidade objectiva do texto na fenomenologia da leitura.
O facto de se tratar de uma leitura muito particular – uma tradução,
ou seja, um processo de complexa transcodificação – mais reforça o
sentido desse apagamento do seu autor em favor do texto. Sejamos
porém justos: este apagamento não transporta em si a marca negativa
de uma lacuna ou carência; ele é, pelo contrário, afirmação positiva e
plena de uma concepção do autor enquanto colectivo e do trabalho
como dádiva. Trata-se, enfim, da afirmação prática de uma concepção
————————
3 Esclareça-se que a tradução é de Álvaro Pina, colaborador de Vasco Magalhães-Vilhena na edição de 1975 do Manifesto (edição na qual o empenho, que não podemos
deixar de considerar político, na difusão generalizada do Manifesto não pôs em causa a
correcta atribuição das responsabilidades respectivas de Vasco Magalhães-Vilhena e
Álvaro Pina). A questão que agora se deseja realçar é a da deliberada anonímia de um
trabalho «de autor», como toda a tradução de um texto tão difícil como o Manifesto não
pode deixar de ser. Curiosamente, se a tradução de Álvaro Pina é de tal modo postulada
como «herança», não necessitando por isso de atribuição autoral (ou melhor: pressupondo o conhecimento da edição portuguesa de 1975), a responsabilidade editorial de
Magalhães-Vilhena na histórica edição de 1975 parece ter deixado de fazer parte da
herança deste «clássico do marxismo-leninismo», em português. Voltarei a esta questão
mais adiante.
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«comunista» da filologia, em sintonia aliás com o gesto de voluntário
apagamento autoral de Marx e Engels aquando da edição da obra em
1848. Lembre-se que o Manifesto apareceu sem indicação de autor,
tendo sido o nome dos autores revelado dois anos depois, por Julian
Harney, ao publicar a primeira tradução inglesa (de Helen Macfarlane)
no seu jornal The Red Republican. E só em 1872, ao editarem uma nova
versão alemã para que escrevem um importante prefácio, os autores
assinam a obra, que então passam a designar como Manifesto Comunista. Registe-se, entretanto, a única derrogação a esta sintonia entre
um modelo filológico e o texto específico sobre que opera: a atribuição
a Barata-Moura da tradução de todos os textos que esta nova edição
inclui e que não são encontráveis nas edições anteriores em Portugal.
Na verdade, despojado da autoria (quando não dos seus direitos), o
que é um intelectual?
O mesmo se diga para as notas que acompanham a edição, sobre
as quais somos informados do seguinte: «Para o aparato crítico foram
tidas em conta as notas das MEW, das edições portuguesas acima
citadas (as Notas Complementares de Vasco Magalhães-Vilhena
contidas na edição por ele dirigida deverão continuar a ser consultadas
para um aprofundamento destas matérias), bem como informação
recolhida, designadamente, em Bert Andréas». O saldo final, diga-se,
é de novo uma muito razoável anonímia, a qual neste caso carrega
consequências algo pesadas. Pois esta anonímia cruza-se agora com
uma a-historicidade que em certas notas, por excesso de ideologia
marxista, produz um estranho efeito museológico. A sincronia alocêntrica defendida pela tradição filológica pode produzir efeitos tão desviantes como o que nos suscita a leitura deste excerto da nota 1 ao
Manifesto: «O Manifesto do Partido Comunista armou o proletariado
com a demonstração científica da inevitabilidade do derrube do capitalismo e da vitória da revolução proletária» (Marx e Engels, 1997: 81).
De onde nos chega esta voz des(en)carnada? Da edição berlinense das
Obras de Marx e Engels, datada, na sua sétima edição, de 1974? Das
Obras Escolhidas dos mesmos autores, editadas entre nós em 1982?
Todas elas, repare-se, edições anteriores ao grande terramoto de 1989,
aqui curiosamente esquecido. Pois não nos ensina afinal o marxismo
o imperativo de «historicizar sempre»?
Por outro lado, é certo, o mesmo marxismo «ensinou-nos» também que, apesar do seu desejo de substituir o primado da coisa da
lógica pela lógica da coisa, esta última viu-se quase sempre refém de
uma causalidade apriorística e dogmática, fosse ela embora a infraestrutura económica em vez da Razão hegeliana. A nota em causa é bem
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um fruto serôdio dessa dogmática, a qual não só esquece o imperativo
de historicizar como reduz a prática filológica a uma empatia mística
(ou beata) com o texto, esquecendo que, pelo contrário, a filologia é
sempre, mesmo quando não o pareça, uma disciplina hermenêutica –
a qual (hermenêutica) neste caso deveria exigir justamente uma historicização do comentário que o despojasse da sua inanidade ideológica.
Existe, todavia, uma outra forma de olhar para esta nota filológica. A que faz dela um fruto daquele optimismo segundo o qual, e
como pretendia Wilamowitz, o ideal do filólogo reside em «captar uma
personalidade alheia» (Wilamowitz, apud Picchio, 1979: 214). Para citar
Luciana Stegagno Picchio, dir-se-ia que quem a escreveu confia na
possibilidade de «reconstruir a mensagem segundo a intenção do
autor» (id.: 233), de modo a «reviver nele o seu processo criativo» (id.:
225). Assim sendo, esta nota que, num livro editado em 1998, faz de
conta que nada sucedeu na Europa em 1989, estaria ao serviço de
uma concepção filológica que postula, não só a possibilidade como a
necessidade de transpor o fosso (se calhar inexistente) entre epistemas
ou, mais modestamente, contextos. E assim, no momento em que
ostenta a sua ignorância do devir histórico – ou melhor: o seu descaso
por ele –, ela proclama a sua acribia filológica, isto é, científica.
Mas talvez isto não seja ainda bastante como diagnóstico (o
mesmo é dizer: talvez este seja um diagnóstico benevolente): pois a
questão que aqui é colocada vem ressuscitar o debate, frequente na
exegese bíblica oitocentista, entre filologia e relevância 4. A estrutura
paradoxal desta filologia do Manifesto reside em que só na aparência
esta edição opta pela filologia em detrimento da relevância. De facto,
vindo da casa editora de que vem, seria sempre de supor (suposição
corroborada pela edição em pauta) que a opção pela filologia fosse
sobredeterminada por uma convicção mais forte na relevância do
texto, hoje. Reconstituir a lição textual e a sua história editorial são
assim tarefas que se justificam pelo facto de que o texto, apesar de
tudo 5, nos fala, 150 anos depois. Repita-se, pois: «O Manifesto do
————————
4 O debate estrutura um dos grandes textos literários do século XX, Pierre
Ménard, autor do Quixote, de Jorge Luís Borges, no qual se começa por rejeitar a
relevância (a actualização espúria do texto de Cervantes) para se concluir pelo fracasso
da filologia.
5 Podemos supor que neste tão recalcado «tudo» cabem coisas como a
Perestroika, a queda do muro e o fim do socialismo real, coisas essas que os filólogos da
edição do Avante! fazem por esquecer, a pretexto de uma dedicação filológica exclusiva
ao «contexto» originário – de um texto todo ele atravessado por uma pulsão profética e
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Partido Comunista armou o proletariado com a demonstração científica da inevitabilidade do derrube do capitalismo e da vitória da revolução proletária». Por outras palavras: tornou a vida do proletariado
melhor (mesmo quando apenas compensatoriamente, i.e., no plano
de uma mitografia da redenção); pelo que nos torna também a nós,
filólogos da revolução, a vida melhor. E eis como a relevância despede a filologia, usando-a para dela abusar pela prática selectiva da
amnésia: um pouco mais de filologia – ou um pouco menos de «má
filologia», para retomar Nietzsche – dispensar-nos-ia da irrelevância
de proclamações como a da «demonstração científica da inevitabilidade» daquilo que a história veio afinal a revelar evitável. Parodiando
a paródia que Wilamowitz fez d’A Origem da Tragédia, de Nietzsche,
seria caso para chamar a esta filologia uma Zukunftsphilologie.
A paródia reside em que esta é uma filologia que se resguarda cuidadosamente do presente, acantonando-se inteira no passado. Como é
visível, a opção pela relevância (que é aqui a opção pela ideologia)
acaba por acarretar a irrelevância do texto sobre que opera, na medida
em que deliberadamente se evita a sua confrontação com a fenomenologia que ele não previu (por isso lhe não ser historicamente possível)
e que tanto o põe em causa, optando-se antes por um desesperado
rebobinar de um futuro que… já aconteceu. Decididamente, o Manifesto merecia mais: mais filologia e mais relevância.
Junte-se àquela nota o efeito também algo anacrónico do que,
na nota 5, se diz sobre o semanário americano Woodhull & Claflin’s
Weekly, no qual se publicou em 1871 uma reimpressão da tradução do
Manifesto de Helen Macfarlane, aqui descrito como «semanário americano publicado em Nova Iorque de 1870 a 1876 pelas feministas
burguesas Victoria Woodhull e Tennessee Claflin» (Marx e Engels, id.:
82, itálico meu). Ou ainda o tom, pouco filológico, com que na nota 19
se refere o Processo dos Comunistas em Colónia, «processo provocatório» em que foram utilizados «vis métodos provocatórios». Em sede
filológica, diríamos que falta aqui acribia. Mas não será que falta sim
trabalho? Isto é, capacidade para rever as notas que se usa de outras
————————
destinado a antecipar amanhãs que, sabemo-lo hoje, ou chegaram cedo de mais ou
foram adiados sine die. Trata-se, como é bom de ver, de uma filologia alimentada por um
historicismo «antiquário», o qual, a bem da verdade das origens, se esquece de que elas
são (ou não) vivificadas pelo presente. Na verdade, tudo se passa como se a filologia do
Manifesto, reconstituindo in nuce a sua «promesse de bonheur», lhe certificasse o futuro
imaculado que o presente tão chocantemente lhe negou. Dir-se-ia que a luta continua,
sim, mas apenas quando e se em regime de «back to the future».
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edições, por indisponibilidade (ou incapacidade) para produzir uma
edição local que, ainda que recorrendo – como é aliás indispensável –
ao cabedal de informações carreado por edições de referência, ao
menos as contextualizasse na nossa tradição histórica e actualizasse?
Será sonhar muito aspirar a uma edição do Manifesto que inclua a
referência, ainda que breve, à história das edições portuguesas do
texto (desde a publicada no jornal operário Pensamento Social, em
1873, até aos nossos dias)? Ou que inclua notas sobre coisas hoje tão
devolutas, e no entanto tão proliferantes nesses tempos, como «manifesto» ou tão mal compreendidas hoje como, no contexto em que são
aqui usadas, «partido»?
E contudo, as coisas não tinham de ser assim. Bastaria, para tal,
que esta reedição em data de efeméride redonda, não amputasse tão
drasticamente a notável edição de 1975, a cargo de Vasco Magalhães-Vilhena, na mesma editora que agora dela recupera uma versão verdadeiramente espectral 6. De facto, tudo o que distinguia essa edição – o
prólogo «Ao leitor», a «Nota acerca da primeira tradução portuguesa
do «Manifesto do Partido Comunista»», e as «Notas complementares
da edição portuguesa», tudo da autoria de Vasco Magalhães-Vilhena –
desapareceu desta falsa reedição. A perda é notável, já que o que se
perde é, antes de mais, a consciência aguda daquilo a que podemos
chamar o imperativo filológico do Manifesto, bem patente nas palavras
do organizador no referido prólogo «Ao leitor»:
«Por certo ninguém duvida que há textos clássicos que não são susceptíveis de publicação sem que sejam acompanhados das anotações
explicativas necessárias à sua compreensão, sem o que a sua interpretação pode ser perigosamente desvirtuada, e, em alguns casos como é
fácil de entender (os casos políticos, por exemplo) utilizados até contra
os seus autores. É por demais evidente que este é muito particularmente o caso das obras de Marx e Engels. E que obra sua ilustra mais
o facto do que o Manifesto Comunista?» (Magalhães-Vilhena, in Marx e
Engels, 1975: 12).

Um exemplo esclarecedor da consciência filológica de MagalhãesVilhena – e esclarecedor ainda, e sobretudo, quanto àquilo que é nele a
consciência da carga política de uma disciplina (a filologia) que vive
da historicização dos seus objectos –, é o comentário, na Nota XIX,
sobre a tradução mais correcta para a expressão «Arbeitenden Klasse»,
————————
6

Sobre a edição de 1975, cf. Eduardo Chitas (Chitas, 2000).
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«Working Class» ou «Classes laborieuses»: «O problema não é um
problema ocioso, pois a história da fixação dos termos que têm designado, através dos tempos, as classes trabalhadoras, é parte integrante
da própria história dessas classes» (id.: 128).
De modo a que se percebam as implicações (e a necessidade) da
restituição filológica do Manifesto, permito-me recorrer a um exemplo
aduzido por Hobsbawm:
«(…) com a desfasagem temporal, a linguagem do Manifesto não era
mais a de seus leitores. Muito se utilizou, por exemplo, a frase de que
o avanço da sociedade burguesa havia retirado «uma parte considerável da população rural da idiotice da vida rural». Mas embora não
haja dúvida de que Marx naquele momento partilhava do desprezo
costumeiro do citadino para com o ambiente camponês (…), a frase
alemã real e analiticamente mais interessante («dem Idiotismus des
Landlebens entrissen») não se referia a «estupidez», mas aos «horizontes estreitos», ou ao «isolamento da sociedade mais ampla» no qual
viviam as pessoas do meio rural. Ela fazia eco ao sentido original do
termo grego «idiotes», do qual derivou o significado corrente de
«idiota» ou «idiotice», a saber «uma pessoa preocupada apenas com
os seus próprios assuntos particulares e não com os da comunidade
mais ampla». No curso das décadas posteriores a 1840, e em movimentos cujos membros, ao contrário de Marx, não possuíam educação
clássica, o sentido original se evaporou ou foi mal interpretado»
(Hobsbawm, 1998: 298).

Curioso exercício filológico, este, que conclui com paradoxais
considerações marxistas de classe: o destinatário ideal do Manifesto
seria então um proletário «instruído nos clássicos», instrução essa que
a pedagogia crítica nos ensinou ser largamente uma questão de classe,
logo não acessível aos desclassificados do capitalismo 7. Talvez sem o
————————
7 Vasco Magalhães-Vilhena, no prólogo «Ao leitor» da edição portuguesa de 1975,
não deixa dúvidas quanto ao leitor a que a edição se destina (sendo esse aliás o problema
central da sua edição e de qualquer edição do Manifesto com preocupações filológicas):
«O público ledor e muito particularmente tanto os estudantes como os camaradas trabalhadores para os quais as edições «Avante!» existem (…) (id.: 12-13). Como é visível, a
grande questão subjacente a estas palavras é, ainda e sempre quando se trata de editar
escrupulosamente o Manifesto, a de como conciliar filologia e revolução. Convirá citar
a este propósito mais algumas esclarecedoras palavras de Magalhães-Vilhena: «Buscouse para isso a máxima fidelidade aos textos originais, o maior rigor na interpretação de
um vocabulário que tem suscitado fartas disputas. (…) Sem buscar a erudição descabida, antes procurando evitá-la, impunha-se todavia respeitar os critérios e princípios
habituais de crítica textual na publicação de documentos históricos. Não sem razão se
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querer, Hobsbawm releva, com o inestimável auxílio da filologia, um
dos muitos paradoxos do Manifesto: este texto que se quer panfleto
exige, para que a sua perlocução funcione em pleno, um leitor apto a,
entre outras coisas, percorrer as suas etimologias mais ocultas de
modo a dele poder extrair todo o seu conteúdo de verdade 8. Contudo,
tal leitor e tal leitura desajudam aquele regime de urgência que no
Manifesto sobredetermina a retórica panfletária, impondo-lhe, contraditoriamente, o tempo lento da minúcia. 152 anos depois, este double
bind pode ser lido já historicamente – ou academicamente… – como a
discrepância entre a recepção imediata (o panfleto) e a diferida por,
justamente, 150 anos (os requintes da etimologia). Todavia, ao contrário do que parece pretender Hobsbawm, a leitura deficiente dos
leitores do Manifesto não é questão de um hiato temporal crescente
entre o momento da escrita e o da recepção: ela está inscrita na própria
condição problemática de uma escrita – a de Marx – que, como
afirmou Blanchot, sobrepõe, numa dialéctica não raro engasgada, três
palavras: a prometeica, a política e a científica (sigo aqui a leitura de
Blanchot por Derrida em Spectres de Marx). Nos seus termos muito
próprios, e nada devedores de Blanchot, Hobsbawm demonstra algo
de aproximável, ao relevar a irresolução que subjaz a todo o texto entre
————————
chamou ao Manifesto Comunista não só um «monumento histórico», mas ainda um
«incunábulo» do comunismo. Todavia não se esqueceu que o Manifesto Comunista não
é apenas isso, não é sobretudo isso para a imensa maioria dos que o lêem, hoje como
ontem, hoje mais do que ontem» (id.: 15). Este «hoje» que na edição de 1975 surge
dramatizado contra o «ontem» do Manifesto em Portugal, diz bem da urgência em rigor
revolucionária que anima a edição em causa. Refira-se, a este propósito, que o conflito
entre a urgência revolucionária e a acribia morosa do filólogo terá sido responsável
pelas deficiências tipográficas da edição de 1975, já que, nas palavras de António Melo
a respeito de Magalhães-Vilhena, «A edição do Manifesto, apesar de não ter dado o
trabalho por concluído, e de este lhe ter sido literalmente arrancado das mãos, constitui
uma edição modelar» (Melo, 1990: 312, itálico meu). O mesmo autor refere em seguida
os problemas que «conduziram ao choque do rigor com a urgência prática, que não
consente a última verificação de uma solução ainda em dúvida» (id, itálico meu). Não é
preciso insistir neste ponto para que se perceba a que ponto o conflito entre revolução e
filologia «anima» a edição de 1975, conflito esse que na reedição recente nos surge já
apaziguado e resolvido em favor da última. Como, porém, a filologia do Manifesto não
é realizável num vácuo histórico (ponto para que Magalhães-Vilhena repetidamente
alerta, ainda que pagando o preço de certas afirmações hoje pouco «legíveis»), a recente
reedição, que pressupõe o fim da revolução, acaba por isso mesmo por nos dar uma
pobre filologia.
8 Suspendamos, de entre essas muitas outras coisas, a questão da competência
em matéria económica, por lateral às matérias abordadas neste texto.
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a sua urgência performativa e a exigência de uma leitura pausada e
reflectida (que, entre outras coisas, atente no exacto significado
das pesadas e inflamadas palavras do Manifesto). Significa isto que a
cegueira mais típica do manifesto qua género opera, também ela, no
texto de Marx e Engels, na medida em que a gramática e a pragmática
do texto a todo o instante tentam ocultar a retórica que o constitui
enquanto manifesto 9. Marx impulsiona o Manifesto a golpes (geniais)
de retórica – metáforas (o espectro), máximas em bronze, ritmo frásico, etc –, mas a ontologia deste é tal que a todo o instante nos deve
sugerir a nenhuma importância das palavras face à relevância dos
objectivos a atingir: trata-se de consciencializar os proletários de que
«Têm um mundo a ganhar». Estes, contudo, na sua esmagadora
maioria, chegaram à consciência disso muito mais pelas proclamações
milenaristas do Manifesto do que pela sua teoria da história (de facto,
e embora isso seja talvez lamentável, em lado algum a revolução exige
aos seus oficiantes uma licenciatura em ciência política).
É provável, entretanto, e regressando às limitações da edição
portuguesa, que nem a nossa tradição filológica nem a nossa tradição
marxista dêem para mais.
Não exageremos, contudo. Os deslizes «cronológicos» de algumas
notas, o tom apologético de muitas, – nada disso consegue fazer com
que esta edição deixe de ser, no seu âmbito (que é, como antes se disse,
de «divulgação»), uma edição de referência entre nós. E de qualquer
modo, tais deslizes ou lapsos retóricos – que o não são de todo… – são
bem mais interessantes e reveladores se lidos na perspectiva do conflito pouco surdo entre a reivindicação do potencial emancipador
deste texto e a declaração da sua pertença à biblioteca dos clássicos 10.
4. A certo ponto das Cartas a Lucílio, Séneca lamenta que aquilo
que no seu tempo se chamara «filosofia» tivesse passado a «filologia»
(quae philosophica fuit, facta est philologia), lamento frequente em
todos aqueles que achavam o «amor das palavras» ou das letras
————————
9 Esta ganha aliás em Marx um tal acento messiânico que Engels se vê forçado
a sugerir-lhe, em carta de 23-24 de Novembro de 1847, que renuncie ao tom de «catecismo», optando antes pela sobriedade do discurso histórico (Cf. Magalhães-Vilhena, in
Marx e Engels 1975: 115-117; Moura, 1998).
10 Registe-se, entretanto, que na edição de 1975 em lado nenhum a «Biblioteca do
Marxismo-Leninismo» era codificada como «Clássicos». Esta codificação, ao que tudo
indica, é uma operação realizada em 1997, isto é, 8 anos após a demolição do Muro e,
com ela, a petrificação dos pais e da biblioteca.
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humanas pouco rigoroso e próprio de diletantes 11. Talvez possamos
aproveitar este exemplo para perguntar: terá ou não o Manifesto transitado da filosofia, ainda que política, para a filologia? Será ele, ou
não, hoje parte daquele passado que, nas palavras de Nietzsche,
pertence ele próprio já ao passado?
Não deixa de ser curioso constatar, a este propósito, que Marx e
Engels foram, eles próprios, os iniciadores da filologia do Manifesto.
De facto, no prefácio que escrevem para a edição alemã de 1872, os
autores esmeram-se na história da escrita e das edições da obra, como
se pode ler:
«Surgiu assim [por «encomenda» da Liga dos Comunistas] o Manifesto
que se segue, cujo manuscrito seguiu para Londres, para impressão,
poucas semanas antes da Revolução de Fevereiro. Publicado primeiro
em alemão, teve já nesta língua pelo menos doze edições diferentes na
Alemanha, na Inglaterra e na América. Em inglês apareceu primeiro no
Red Republican, traduzido por Miss Helen Macfarlane, e na América
apareceu em 1871 em pelo menos três traduções diferentes. Em francês, primeiro em Paris, pouco antes da insurreição de Junho de 1848, e
recentemente em Le Socialiste de Nova Iorque. Está em preparação
uma nova tradução. Em polaco, em Londres, pouco depois da sua
primeira edição alemã. Em russo, em Genebra, nos anos 60. Foi traduzido para dinamarquês igualmente logo a seguir ao seu aparecimento»
(Marx e Engels, 1997: 9).
————————
11 Encontra-se isto na carta 108 (Séneca, 1991: 598). De certo modo, Séneca
retoma esta questão na Carta 88, sobre as «artes liberais» (para Séneca, a gramática, a
música, a geometria e a astronomia). De acordo com o estóico, as artes liberais são
«conhecimentos subsidiários, úteis apenas enquanto servem de preparação ao intelecto,
mas desde que não sejam a sua única ocupação. Somente devemos deter-nos na sua
prática enquanto o nosso espírito não for capaz de tarefa mais alta; são somente exercícios, não obras a sério» (id.: 415). Isto porque «o único estudo verdadeiramente
liberal é aquele que torna o homem livre» (id.: ibid.) – leia-se, a filosofia. Face à «escola
de virtude» que é, ou deve ser, a filosofia, as artes liberais são, numa fórmula definitiva, um «armazém de superfluidades» (id.: 429). Pelo contrário, da filosofia dirá
Séneca que «não depende de nada, constrói sozinha todo o seu edifício» (id.: 424). Já as
artes liberais produziriam materiais aos quais não conseguem contudo dar a forma
«orgânica» da edificação, uma vez que tal não está ao alcance das suas atribuições meramente propedêuticas. Dado que há muito a filosofia se não reivindica como escola da
virtude, seria talvez chegado o momento de a filologia, enquanto herdeira das «artes
liberais», lhe contrapor a modéstia «formativa» das suas virtudes de escola – fidelidade
à letra, trabalho, tempo longo, acribia –, não sucedesse isso no momento em que a
escola, ela mesma, tanto desconfia das capacidades da filologia para sustentar o edifício
das «artes liberais».
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No mesmo texto, os autores proclamam a actualidade dos princípios fundamentais do texto, admitindo apenas alterações de pormenor
(a este propósito, afirma Kolakowski que «Marx e Engels não se preocuparam em rever as posteriores edições do Manifesto no que se refere
às suas bases teóricas» (Kolakowski, 1985: 234), já que a teoria marxista da sociedade tinha alcançado nele uma forma bem definida e
permanente. Sabe-se aliás que Marx manifestou repetidamente o desejo
de ver o texto reeditado e traduzido, já que seria o melhor resumo das
suas ideias). Mais relevante, contudo, é a afirmação pelos autores do
carácter histórico do texto, carácter que, desde logo o oferece ao trabalho do filólogo: «Entretanto, o Manifesto é um documento histórico,
que já não nos arrogamos o direito de alterar» (Marx e Engels, id.: 10).
No prefácio que escreve, já a sós, para a edição inglesa de 1888,
Engels retoma a história das edições da obra, concluindo: «Assim, a
história do Manifesto reflecte em grande medida a história do movimento operário moderno: presentemente é sem dúvida a produção mais
internacional e mais divulgada de toda a literatura socialista, plataforma comum reconhecida por milhões de operários desde a Sibéria
à Califórnia» (id.: 17). Segue-se, em plena filologia, a explicação das
razões que levaram os autores a optar pelo termo «comunista», relegando o mais teoricamente correcto «socialista». A explicação, como
é de lei na filologia, revisita o contexto, buscando saturá-lo, de modo a
estabilizar o significado e limitar a interpretação. Ouçamos o autor:
«quando foi escrito não lhe podíamos ter chamado um Manifesto
Socialista. Em 1847 entendia-se por socialistas, de um lado, os aderentes aos vários sistemas utópicos (…); do outro lado, os mais variados
charlatães sociais, que por toda a espécie de remendos pretendiam
remediar, sem qualquer perigo para o capital e o lucro, todas as espécies de gravames sociais (…). Todo e qualquer sector da classe operária
que se tivesse convencido da insuficiência de meras revoluções políticas
e tivesse proclamado a necessidade de uma mudança social total,
esse sector chamava-se a si próprio comunista. (…) Assim, em 1847, o
socialismo era um movimento da classe média, e o comunismo um movimento da classe operária. O socialismo era, pelo menos no Continente,
«respeitável»; o comunismo era precisamente o oposto. E como a ideia
que tínhamos desde o princípio era de que «a emancipação da classe
operária tem de ser obra da própria classe operária», não podia haver
dúvidas sobre qual dos dois nomes tínhamos de adoptar. E o que é mais:
estamos, e sempre estivemos, longe de o repudiar» (id.: 18).

Curioso devir, o deste texto circunstancial, que se tornará não só
o evangelho do comunismo como ainda o catecismo pelo qual se
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educarão gerações de proletários e de pequenos e médios intelectuais
nas luzes da doutrina marxista. No corpus do marxismo, o texto ocupa
aliás um lugar de todo desproporcionado em relação à sua valia teórica, mais do que doutrinária, já que, embora seja incorrecto defenderse que o Marx que o escreveu é ainda, em rigor, um pré-marxista (como
nos lembra Châtelet, o texto contém já, ainda que em germe, as linhas
essenciais do seu pensamento e actividade, sobretudo no que respeita
à articulação ente teoria e praxis), é incontroverso que estamos
ainda longe das análises ponderosas que encontraremos, por exemplo,
n’O Capital 12. Dir-se-ia que este é o texto canónico dos «clássicos» do
marxismo-leninismo – e o sê-lo é bem esclarecedor quanto à especificidade dessa formação discursiva para a qual a filosofia não é pensável
sem a sua Aufhebung em favor de uma rearticulação com a praxis
política que ela sempre ignorou mais ou menos ostensivamente.
Por ser esse o seu lugar na imensa produção textual marxista-leninista, o Manifesto não podia deixar de gerar uma indústria filológica
própria. Dir-se-ia, como vimos, que os seus autores acautelaram à
partida a possibilidade do erro que toda a transmissão acarreta, delineando as linhas fundamentais do trabalho dos filólogos pósteros.
O texto, aliás, é, por mais de um modo, um paraíso para filólogos:
como é sabido, o manuscrito perdeu-se 13, pelo que, à falta de Urtext,
há que estabelecer com o máximo rigor o stemma codicum das várias
edições ainda em vida dos autores. A que haverá que acrescentar a
diferença das intervenções realizadas sobre o texto ainda em vida de
Marx e aquelas já apenas da lavra de Engels.
5. Por todos os filólogos, e por todos os tratados de filologia,
cite-se o prefácio de Ernst Robert Curtius à segunda edição da sua
Literatura Europeia e Idade Média Latina:
«Para convencer os meus leitores tive de utilizar a técnica científica que
está na base de toda a pesquisa histórica: a filologia. Ela está para as
ciências do espírito como as matemáticas estão para as ciências físicas
————————
12 O Manifesto, recorde-se, é publicado dois anos antes de Marx ter passado a
ocupar um recanto da Bibloteca do Museu Britânico e aí ter estudado a economia política liberal (sobre esta questão, mas não apenas, cf. o notável texto de Vítor Moura
(1998)). Numa fórmula feliz, Hobsbawm dirá que «Marx escreveu o Manifesto menos
como economista marxiano que como comunista ricardiano» (Hobsbawm, 1998: 299).
13 Apenas se conhecem uma página manuscrita e um plano para a Secção III,
ambos reproduzidos na edição portuguesa em anexo.
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e naturais. Existem, como dizia Leibniz, dois tipos de verdades: as
que só podem ser descobertas pela inteligência, e que é impossível e
inútil confirmar pelo empirismo, e as que só podem ser descobertas
pela experiência, e que são logicamente indemonstráveis, ou para
retomar as palavras de Leibniz, «vérités éternelles et vérités de fait».
As verdades de facto, produto do acaso, só podem ser asseguradas
pela filologia. Ela é a criada das ciências históricas. Tentei servir-me
dela com a mesma precisão, a mesma intransigência com que as
ciências físicas e naturais se servem dos seus métodos. A geometria
demonstra com a ajuda de figuras, a filologia com a ajuda de textos»
(Curtius, 1986: 21-22).

«Demonstrar com a ajuda de textos»: eis talvez o ponto em que o
projecto da filologia se cruza com aquele marxismo que nos deu coisas
como o Manifesto. É certo que no gráfico das relações entre marxismo
e filologia, assistimos ao funcionamento de um perverso sistema de
vasos comunicantes, pois quando de boa saúde o marxismo dispensa a
filologia que exige em tempos menos pletóricos (quais são os nossos).
De análogo modo, a filologia, como a coruja da História, opera apenas
ao entardecer, dando-se mal com poeiras revoltas e dias levantados.
Quando o comunismo vivia aquele tempo em que, nas palavras de
Henri Lefebvre, era «a idade viril da humanidade», o texto demonstrava sem a ajuda da filologia.
Tomemos ainda, do prefácio de Engels à terceira edição polaca de
1892, um extraordinário exemplo desse funcionamento viril do
Manifesto no mercado da troca directa da História:
«(…) é digno de nota que o Manifesto, recentemente, se tenha, em certa
medida, tornado um barómetro do desenvolvimento da grande indústria no continente europeu. Na medida em que se expande num país a
grande indústria, cresce também na mesma medida entre os operários
desse país a ânsia de esclarecimento sobre a sua posição como classe
operária face às classes possidentes, alarga-se entre eles o movimento
socialista e aumenta a procura do Manifesto. De modo que não só o
estado do movimento operário, mas também o grau de desenvolvimento da grande indústria, se podem medir com bastante exactidão em
todos os países pelo número de exemplares do Manifesto que circulam
na língua de cada país» (Marx e Engels, id.: 27).

Admirável lição de sociologia empírica da leitura! O mesmo é
dizer: de um tempo em que a marcha da Humanidade se media pelo
consumo do Manifesto. Mais do que isso, porém, de um universo em
que as verdades de facto, de natureza empírica, eram logicamente
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demonstráveis, ao contrário do pretendido por Leibniz 14. Pois, como
diz Engels, por meio do Manifesto, as sociedades, as civilizações,
podem-se medir «com bastante exactidão» – tal é a força legisladora
do marxismo (leia-se: do socialismo científico). Um passo mais nesta
vereda rumo ao santuário da ciência (socialista) e poderemos depararnos com as seguintes palavras de Henri Lefebvre: «Quem examinar
racional e cientificamente as realidades sociais e humanas, sem preconceitos, sem prevenções, torna-se comunista: já o é, mesmo sem o
saber» (Lefebvre 1975: 242) 15. Esclareça-se que estas palavras datam
de 1947, data em que o comunismo, «idade viril», ainda não fora submetido ao bisturi da filologia.
O Manifesto, esse, foi apossado pela filologia em 1963, na obra de
Bert Andréas, e mais tarde, em 1971, por Emile Bottigelli, para nos
ficarmos pelos clássicos. Datas sintomáticas de um tempo em que a
Revolução mudara já ou de habitat natural (emigrando para Cuba, por
exemplo) ou de protagonistas (então, segundo alguns, os estudantes
universitários) ou de modus operandi, optando pelos graffiti e pelos
chamados «costumes». O Manifesto, entretanto, foi recuando para os
claustros académicos, sofrendo uma incontrolada invasão de aparato
erudito. O qual, como com os trágicos gregos sucede, significa que o
texto deixou de comunicar, de per si, necessitando dessa muleta semiótica que são as notas para conseguir ir saindo à rua. As notas, a fixação
do texto, informam-nos porém daquilo que temos por vezes dificuldade em admitir: a saber, que entre aquele texto e nós passou já muito
tempo e que para o lermos com o rigor desejável temos de nos confiar
à erudição dos filólogos. Estes, porém, e retomando o Nietzsche do
início deste texto, são criaturas a quem não conseguimos convencer
das virtualidades, para a vida, de uma «má compreensão». Obstinamse, pelo contrário, em a tudo atribuir sentido, e em fixar todos os significados. Com eles, e por eles, o texto está condenado a desaparecer
debaixo das suas interpretações (ainda que se obstinem em não as
reconhecer como tais).
————————
14 É assim que, desenvolvendo a lógica de ferro desta sociologia empírica, Engels
afirmará logo a seguir, sem pestanejar, que «a nova edição polaca [do Manifesto] indica
um progresso decidido da indústria polaca» (id.: ibid.).
15 Estas palavras de Lefebvre coincidem substancialmente com as de Marx na
única página manuscrita do Manifesto que nos chegou: «Os comunistas não estabelecem
nenhuma nova teoria da propriedade. Expressam um facto» (Marx e Engels, id.: 78).
Nietzsche classificaria decerto as palavras de Lefebvre e de Marx como «má filologia».
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6. Como ler pois o ponto de exclamação que integra o nome da
editora do Manifesto, a «Avante!»? Ou seja: como conciliar revolução e
filologia? Esta editora que nos promete o Futuro pelos Clássicos e que,
com uma ênfase algo pueril, nos mostra o caminho, não nos estará
antes a dizer que, arrumada a revolução na estante, é agora tempo de
a filologia avançar? Não será esse, enfim, o espectro que hoje paira
sobre esse filho pródigo da modernidade a que damos (demos?) o
nome de comunismo?
L’avenir dure longtemps? Le passé, cela dure beaucoup plus.
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A «questão» de Os Lusíadas
Acerca das Condições de Existência da Literatura
no Ensino Secundário *
RUI VIEIRA DE CASTRO
(Universidade do Minho)

1.
A imagem da erupção violenta será provavelmente a mais ajustada. Em meados de Agosto de 2001 surgiram em vários jornais portugueses notícias que davam conta de que o estudo de Os Lusíadas
estaria em severo recuo no ensino secundário, na sequência do processo de «revisão curricular» então em curso. Nas semanas subsequentes assistiu-se, na imprensa portuguesa de referência, a sucessivas
tomadas de posição que envolveram, entre outros, professores, escritores, jornalistas, políticos e investigadores em vários domínios.
A multiplicidade de textos produzidos, de natureza mais ou menos
polémica, fizeram com que, pela primeira vez em muitos anos, um
assunto relativo ao ensino do Português tivesse ganho acentuada visibilidade na esfera pública.
Proponho-me neste texto reflectir sobre a emergência e desenvolvimento da «questão», procurando cartografar as variadas posições
que nela tiveram expressão. Um tal exercício analítico ganha sentido
sobretudo, por nos encontrarmos perante um lugar do currículo que
se tornou «socialmente relevante», facto que transformou concepções
habitualmente latentes em manifestas. Ele poderá, por isso, ajudar
a reconhecer e a perceber as tensões que afectam a produção do
currículo e, bem assim, o seu desenvolvimento. Mais especificamente,
————————
* Artigo elaborado no âmbito do Projecto Literacias. Contextos, práticas, discursos
(FCT/POCTI/ 1999/CED/33888).
DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 75-103
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permitirá interrogar as concepções que circulam sobre a disciplina
de Língua Portuguesa, que sobre os seus objectivos, objectos e metodologias são construídas e reconstruídas em diferentes campos discursivos. Poder-se-á sempre argumentar que o que esteve em jogo foi
apenas um aspecto de uma realidade muito mais vasta e complexa que,
neste processo, apareceu representada de forma redutora; se isto é
verdade, não o é menos que a amplitude que a «questão» conheceu
nos mostra estarmos em presença de um lugar central no que ao
ensino do Português diz respeito.
Em consequência, neste texto são meus objectivos principais
analisar as condições contextuais em que a «questão» foi gerada e
caracterizar as «formações discursivas» em presença. Estes objectivos
indiciam já o caminho analítico que aqui me proponho percorrer:
começarei por recensear alguns dos tópicos do discurso pedagógico
oficial que estrutura(ra)m o contexto em que a «questão» veio a ser
suscitada; depois, darei conta do seu desenvolvimento na imprensa,
recenseando os principais argumentos expendidos; procurarei, por
fim, interpretar criticamente os quadros de ideias para que essas posições reenviam, nos seus fundamentos e nas suas propostas.
2.
2.1 Na sequência da reforma educativa desencadeada em
meados da década de oitenta, e por força do Decreto-Lei n.º 286/89, de
29 de Agosto, entraram em vigor novos planos curriculares para o
ensino secundário que se encontravam generalizados no ano lectivo de
1993/1994. Entretanto, na sequência de um processo que na terminologia oficial foi designado como «revisão participada do currículo» 1,
no ano de 2002/2003 deverão passar a vigorar novos planos de estudos
para o ensino secundário.
————————
1 Alguns autores têm chamado a atenção para o artifício retórico que estas designações constituíram; Lima (2000) considera que o governo socialista «recusando a ideia
de uma possível substituição da reforma (realizada) por outra reforma (distintamente
idealizada), ou de vir a reformar a reforma […] antes optou pela produção de discursos
críticos relativamente ao próprio conceito de reforma» que, «evitando pressões de tipo
contra-reformista», paradoxalmente serviram a criação de condições para a adopção de
«políticas de largo alcance, embora sob uma lógica frequentemente fragmentadora ou
desintegradora: procurando novas estratégias (mais do que insistindo em grandes
programas políticos), complementando, corrigindo, reforçando, revendo, diversificando,
flexibilizando…» (pp. 42-43).
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Aquela revisão foi desencadeada logo em 1997, após a identificação de um conjunto de «desajustamentos», no quadro de uma discussão sobre a natureza do ensino secundário, reconhecendo-se que
ele se encontrava afectado por um conjunto vasto de problemas – a
heterogeneidade dos alunos, a heterogeneidade dos professores, a inadequação dos sistemas de organização e funcionamento das escolas –
e por tensões dificilmente superáveis:
«Ao mesmo tempo que, em relação ao ensino secundário, se questiona a qualidade da educação e da formação que é disponibilizada, se
reclama mais disciplina e mais rigor nas avaliações e se exigem mais
conhecimentos a alunos e professores, há sinais preocupantes de abandono e de insucesso escolar. Em termos dos programas curriculares,
refere-se o exagero da quantidade de conteúdos exigidos mas, simultaneamente, reclama-se a inclusão de «matérias que não podem deixar de
ser dadas no ensino secundário» (DES, 1997, pp. 3-4).

Nestes termos, a «identidade» deste nível de ensino é colocada no
centro da questão, assinalando-se que se o ensino secundário, tradicionalmente, «tem estado subordinado às exigências do ensino superior», contemporaneamente são muito fortes as pressões para que
ele «responda às necessidades do mundo do trabalho» (idem, p. 6).
Assumindo-se como objectivo da discussão o desenvolvimento de um
«processo sustentado de mudança […] das formações secundárias do
sistema educativo português», considerava-se fundamental que ele
pudesse contar «com a participação efectiva dos professores e das suas
associações profissionais e científicas, das universidades e dos institutos politécnicos, dos pais, dos empresários e de individualidades
proeminentes da nossa vida cultural, científica, económica e social»
(idem, p. 4).
No desenvolvimento deste processo, o Departamento do Ensino
Secundário levou a cabo um conjunto vasto e diversificado de iniciativas, entre as quais, encontros de escolas, encontros de professores, a
audição de associações científicas e profissionais, a realização de conferências; algumas destas actividades traduziram-se em publicações
que constituem documentos importantes para se poder avaliar os
princípios e as características do processo bem como a natureza
das opções que vieram a ser tomadas (cf. Fernandes & Mendes, 1998;
Fernandes, Neves, Roque & Pais, 1998; Fernandes, Neves & Gil, 1999).
Num documento que sintetiza já os princípios fundamentais da
«revisão curricular», ao avaliar-se o estado de coisas que com ela se
pretendia superar, enfatizam-se como pontos críticos, entre outros, o

78

DIACRÍTICA

«desequilíbrio no desenvolvimento do currículo nos diferentes percursos académicos e formativos, sobrevalorizando o ensino e as aprendizagens de conteúdos estritamente académicos em detrimento do
desenvolvimento de competências, nomeadamente as de natureza
transversal» e a existência de «percursos educativos e formativos sem
definições claras, ambíguos e com desarticulações horizontais e verticais» (DES, 2000, pp. 10-11). Para fazer face a esta situação, o Ministério da Educação propõe, entre outras medidas orientadoras, a «reorganização dos cursos gerais do ensino secundário, favorecendo a integração das dimensões teóricas e práticas», a «reorganização dos cursos tecnológicos do ensino secundário, conferindo-lhes uma natureza
profissionalmente qualificante» e a «diferenciação dos programas
das disciplinas do ensino secundário, de acordo com a natureza dos
cursos» (idem, p. 12). A procura de uma «identidade» – baseada num
«significativo conjunto de competências de natureza pessoal, académica e profissional» (idem, p. 15) – constitui uma preocupação subjacente a todo o processo procurando afirmar-se a relevância, por si,
deste ciclo de estudos, seja na perspectiva da «obtenção de um diploma
do ensino secundário e de uma certificação profissional que […]
permite o acesso a um emprego qualificado», seja na perspectiva da
«obtenção de um diploma do ensino secundário e [da] candidatura ao
ensino superior»; esta opção significa uma «diversificação de
percursos» que encontra também a sua justificação na «crescente heterogeneidade de públicos e de necessidades sociais» (idem, p. 15).
Um dos aspectos mais visíveis desta reconfiguração do ensino
secundário envolve, pois, a procura de novas articulações – se é verdade que no processo de «revisão» se pretende atender a certas disfunções internas do sistema, é clara também uma grande sensibilidade a
novos perfis de formação, à busca de conexões «outras» com o mundo
do trabalho. Na opinião do Director do Departamento do Ensino Secundário, a identidade dos percursos formativos deve envolver «perfis
terminais de competências e, quando necessário, referenciais de profissão e de emprego claramente definidos» (Fernandes, 1998, p. 23).
Aliás, a «reforma educativa» desencadeada, em meados dos anos
oitenta teria já sido condicionada por «(re)definição do lugar de Portugal na economia mundial» e pela inserção do país na Europa
comunitária, esta última com «profundas implicações internas […]
impulsionadas pelas exigências impostas, ou induzidas, pela opção por
um determinado padrão de modernização da sociedade portuguesa,
num contexto social, político, económico e cultural completamente
novo» (Afonso, 2000, p. 18). Nesta perspectiva, as orientações que
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enformam a «revisão curricular» acentuam tendências que, num
quadro contraditório, eram já anunciadas na «reforma».
A esta luz, a ênfase na «dupla natureza» do ensino secundário e,
sobretudo, na sua vertente profissionalizante 2, corporizaria um dos
vectores «discursivo-ideológicos» que têm vindo a redefinir a educação no espaço europeu – «a recontextualização da educação face ao
mundo e às instituições produtivas e de trabalho» baseada, por um
lado, na «redefinição do processo educativo para permitir a diluição
(ou permeabilização) selectiva da fronteira entre educação e trabalho»
e, por outro lado, na «redefinição das instituições educativas como
responsáveis pela promoção de projectos de interface com instituições
produtivas […] e como espaços de antecipação da rarefacção de
vínculos e relações dos indivíduos […] face às organizações produtivas
concretas e singulares» (Antunes, 2000, p. 114).
Esta orientação suscita, inevitavelmente, novas escolhas no currículo 3; nomeadamente, ela articula-se congruentemente com a ênfase
nas «competências» como vector estruturante do currículo, seja nas suas
componentes disciplinares seja enquanto «formações transversais».
E se é verdade que, como nota Philippe Perrenoud, uma das
referências teóricas mais frequentemente convocadas entre nós a este
propósito, a discussão em redor das competências como que reactualiza uma velha «tensão entre os que querem transmitir a cultura
e os conhecimentos por si e os que querem […] ligá-los muito rapidamente a práticas sociais», é verdade também que se pode aqui
falar de um efeito de «contágio» – «As transformações observáveis
no mercado de trabalho e nas formações profissionalizantes exercem,
provavelmente, certos efeitos sobre a escolaridade fundamental e
sobre a concepção de cultura geral ali prevalecente» (Perrenoud, 1999,
pp. 13-14).
O conceito de «competência», assumidamente complexo ao pretender integrar atitudes, conhecimentos e capacidades na ideia de
————————
2 Num dos documentos seminais da «revisão curricular» (ME, 1997) afirmava-se
que, «no quadro do desenvolvimento e consolidação do ensino secundário», era particularmente relevante «assegurar o carácter terminal de todos os cursos de nível secundário, promovendo, em todos eles, domínios de formação de cariz profissionalizante».
3 Já em 1995, na sua qualidade de Presidente do Conselho Nacional de Educação,
Marçal Grilo entendia que a relevância dos currículos e dos programas, designadamente
na escolaridade pós-obrigatória, deveria «ser analisada em função da empregabilidade e
da polivalência, tendo em conta o ritmo a que se processam as mudanças tecnológicas e
a que está ligado um rápido processo de obsolescência das formações» (Grilo, 1995, p. 78).
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«saber em acção», acarreta inevitavelmente uma recontextualização
dos «conhecimentos» 4. Esta orientação, no campo da educação
linguística, encontra um terreno tanto mais favorável ao seu desenvolvimento quanto a ideia performativa é aqui particularmente sedutora, para o que largamente contribui um discurso socialmente
dominante que acentua os elementos de crise na avaliação dos efeitos
da escola, deficitária mesmo na promoção das aquisições mais
básicas 5. Ao serem publicitadas algumas das principais orientações
para a revisão curricular, entre as quais a criação para todos os
cursos da disciplina de Língua Portuguesa, em declarações ao Público
de 10 de Dezembro de 1999, a Secretária de Estado da Educação, Ana
Benavente, resumia assim o objectivo da disciplina – «Melhorar, de
forma significativa, as competências comunicacionais dos alunos».
2.2. O Decreto-Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro, legislou a revisão
curricular do ensino secundário. Os cursos gerais e os cursos tecnológicos, definíveis em termos do seu horizonte imediato, «o prosseguimento dos estudos superiores» ou a obtenção de «um emprego
qualificado» (DES, 2000), surgem alicerçados em matrizes curriculares a que correspondem, nos primeiros, as componente de
«formação geral», de «formação específica» e de «área de projecto», e
nos segundos as componentes de «formação geral», «formação científico-tecnológica» e de «projecto tecnológico».
Nos dois percursos, a componente de «formação geral» apresenta
a mesma composição disciplinar – Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira I ou II, Filosofia, Educação Física e Educação Moral e
Religiosa (opcional) – e visa «contribuir para a construção da identi————————
4 Uma discussão substantiva deste conceito pode ser encontrada em Perrenoud
(1999), designadamente nos capítulos 2 e 3.
5 A ideia de «competência», designadamente de «competência comunicativa»,
tem um percurso particular e particularmente interessante no domínio da educação
linguística; forjado no quadro da antropologia linguística de Dell Hymes, aquele
conceito exerceu um acentuado fascínio e influência no domínio da didáctica das
línguas em virtude de «permitir abrir caminho no sentido de uma concepção que superasse o paradigma da ‘correcção’», de fornecer «um suporte para colocar em evidência,
de forma consistente, o carácter pragmático da acção pedagógica, aspecto particularmente apelativo no caso do ensino da língua materna» e de «permitir aproximar o
campo pedagógico do campo da investigação científica, em geral, e linguística em particular, com o acréscimo de legitimidade que daí advinha» (Castro, 1995, p. 113).
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dade pessoal e social dos jovens através do reforço das suas competências de comunicação e de reflexão crítica» (artigo 5.º, 4., a.).
Assim, e por esta medida, às disciplinas de Português A e Português B que vigoravam no plano de estudos que se revogava, passavam a corresponder as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura
Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, a primeira presente
em todos os cursos gerais e tecnológicos, as restantes no Curso Geral
de Línguas e Literaturas, sendo aí a última de carácter opcional.
As razões que justificam esta mudança não são objecto de grande
justificação no documento que mais sistematicamente «teoriza» as
mudanças propostas – «Na Língua Portuguesa trata-se de assegurar
que todos os alunos, independentemente do percurso escolhido, desenvolvam e aprofundem o seu domínio da língua portuguesa através
do conhecimento explícito das suas estruturas e funcionamento. Deve
fazer-se a análise e estudo de textos literários, assim como de outros de
diversa natureza com valor educativo e formativo. Conhecidas as
dificuldades de muitos alunos na expressão escrita, serão produzidos
vários tipos de textos que incentivem a interactividade entre a oralidade e a escrita» (DES, 2000, p. 25).
Esta argumentação, claramente frágil, estabelece um nexo de causalidade entre o conhecimento formal e o desenvolvimento do domínio
da língua portuguesa, que emerge como justificação central da própria
disciplina; assinala-se a relevância de um objecto – o texto literário – e
afirma-se o seu potencial de formação; aponta-se a escrita como
domínio de intervenção prioritária. Uma definição sem grande consistência, ao não relevar com clareza os objectivos centrais da disciplina,
ao não deixar em evidência os seus domínios de referência e as suas
articulações, ao não precisar os contornos dos objectos.
2.3. Embora esta decisão não tenha sido objecto de grande justificação, a forma como foi tomada e a inexistência de movimentos
expressivos de reacção deixam perceber uma relativa «naturalidade»
da opção. Uma leitura dos Pareceres produzidos a propósito da «revisão curricular» reforça esta interpretação. Nos Pareceres tornados
públicos pelo Departamento do Ensino Secundário, que não deixam
de traduzir posições que extravasam os limites dos grupos que as
produzem, facto aliás que os torna interessantes, o que fica visível é
a concordância com a opção tomada, afirmando-se genericamente a
relevância da disciplina de Língua Portuguesa sendo ainda que perpassa em alguns deles uma ênfase nos aspectos comunicativos:
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«É fundamental a disciplina de Língua Portuguesa, para todos os
alunos do ensino secundário, centrada no desenvolvimento das competências comunicativas. Os seus conteúdos e competências essenciais
[…] deverão privilegiar o desenvolvimento das competências linguísticas instrumentais exigidas pelas/nas outras disciplinas» (Parecer da
Associação de Professores de Português).
Língua Portuguesa para todos. Concordamos plenamente com esta
medida […] pensamos que devem ser desenvolvidas sobretudo as competências comunicativas e, ao mesmo tempo, os diferentes aspectos do
programa devem fomentar o conhecimento e o respeito pela nossa
cultura e tradição literária, privilegiando a actualidade […] Consideramos como competências fundamentais a desenvolver – o falar bem,
escrever bem e usar bem e adequadamente a língua portuguesa em qualquer situação de comunicação do quotidiano» (Parecer da Federação
Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Secundário).
«Lamentavelmente temos de reconhecer a pouca qualidade do ensino
da nossa língua, tendo em consideração os erros que a todo o momento vemos e ouvimos, nos jornais e revistas, na rádio e na televisão.
[…] Por consequência a formação respectiva deverá ser melhorada
desde o princípio do ensino, servindo a fase final no secundário para
melhorar o contacto dos alunos com a língua portuguesa e com o
conteúdo da obra de melhores escritores, poetas incluídos» (Parecer da
ANECRA).

Por outro lado, aquela decisão é congruente com certos diagnósticos que habitualmente eram/são feitos no ensino superior e que
tendem a avaliar de forma muito negativa as competências de produção e reconhecimento em língua portuguesa dos alunos que a ele
chegam; a estes diagnósticos tem correspondido a proposta, que em
várias instituições do ensino superior tem sido avançada (ou praticada), de criação de disciplinas de Língua Portuguesa no currículo
de diversos cursos. Aquela decisão vem também de encontro a um
senso muito comum de que a escola não tem sido capaz de assegurar a transmissão das competências básicas da leitura, da escrita, da
comunicação oral.
Ou seja, havia e há um ambiente intelectual, gerado em diversos
contextos, que suscita ou quase exige, ao nível dos estudos secundários, uma resposta do género da que foi encontrada.
Em suma, nos últimos anos, a escola transformou-se aceleradamente, transformaram-se os seus públicos e as suas funções, também
em função da sua (re)articulação com a economia. A estas transfor-
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mações não poderiam ficar alheios os espaços de educação linguística,
afectados, por isso, por novas tensões. Procurei, num texto anterior,
dar conta do modo como entendia tais tensões que então caracterizei
como decorrentes
«de uma valorização diferenciada ora das orientações «funcionalistas»,
aquelas que privilegiam, em si, o desenvolvimento de capacidades no
domínio da leitura e da escrita, ora das orientações que poderíamos
chamar «humanísticas», mais centradas no desenvolvimento das capacidades intelectuais e na aquisição de valores morais, culturais e
estéticos, ora das orientações «críticas» em que a tónica seria colocada
na valorização do conhecimento sobre a sociedade e a cultura e na
constituição dos sujeitos como factores da sua construção e mudança»
(Castro, 2000, p. 206).

Julgo ser legítimo pensar que a criação da disciplina de Língua
Portuguesa corresponde efectivamente às novas solicitações que são
colocadas à escola tal como elas são percebidas do ponto de vista do
Estado e, também, de amplos grupos sociais.
Naturalmente, os documentos oficiais a que me tenho vindo a
referir não seriam o lugar para uma definição extensiva desta «nova»
disciplina; ainda assim, face à sua centralidade, seriam de esperar
contor-nos mais precisos na sua delimitação. Estes contornos começaram a ganhar maior clareza, num processo nem sempre linear, com
a elaboração e a homologação dos programas de Língua Portuguesa.
De facto, após um processo algo conturbado de constituição da equipa
responsável (cf. Branco, 2001), foi elaborada em 2000 uma primeira
versão do Programa para o 10.º ano da escolaridade que foi objecto
de Pareceres de especialistas, tendo sido sujeito, num momento posterior, a discussão pública. Finalmente, o programa foi homologado
em 24/05/01, sem que grandes divergências tivessem sido expressas
publicamente.
2.4. Voz mais ou menos isolada foi a de Maria do Carmo Vieira
que, em artigo publicado no Jornal de Letras, Artes e Ideias, em 18 de
Abril de 2001, intitulado «Contra o facilitismo», reage acidamente
contra a mudança curricular, defendendo que «a aprendizagem dos
aspectos estruturais da língua materna, tendo em vista a aquisição
e desenvolvimento da competência de comunicação deve ser ampla e
rigorosamente trabalhada durante os 9 anos que constituem o Ensino
Básico obrigatório, cabendo ao Ensino Secundário […] o aperfeiçoa-
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mento da língua em estreita relação com o conhecimento mais profundo da literatura e cultura portuguesas»; propondo antes uma
«adaptação» dos programas então em vigor, a Autora enquadra as suas
posições numa contestação às «estratégias de facilitismo, (falsa) pedagogia que nos vêm apregoando há vários anos, em que interferem o
(falso) lúdico e a (falsa) surpresa que cada aula deve conter (dizemnos!!)»; a defesa da literatura é estribada no facto de ela possibilitar
uma «comunhão humana» que gerará «o desenvolvimento e aperfeiçoamento da competência da comunicação nas vertentes leitura, oralidade e escrita, bem como a formação da cidadania». A autora conclui
propondo o trabalho sobre «os autores mais expressivos da Literatura
Portuguesa, numa leitura temática coerente» como meio de «passar a
mensagem da nossa Identidade Cultural e valorizá-la».
Já depois de homologados os programas, surgem a público dois
novos textos merecedores de atenção. Em 16 de Maio, Carlos Ceia
publica no Jornal de Letras «Acabar de vez com a literatura»; em 20 de
Junho, a coluna de Vasco Graça Moura no Diário de Notícias é subordinada ao título «Camões no limbo».
O texto de Carlos Ceia questiona radicalmente a substituição da
disciplina de Português pela de Língua Portuguesa e a restrição da
Literatura Portuguesa ao Curso Geral de Línguas e Literaturas. Ceia
considera existir um «equívoco» nesta opção ao terem sido ignoradas
as potencialidades da literatura. Afirmando, implicitamente, a ideia de
que aspectos fundamentais da formação linguística dos alunos devem
estar garantidos à entrada para o ensino secundário, defende a literatura neste nível de ensino como factor de formação linguística e
cultural geral, também relevante para os futuros desempenhos profissionais. Radiografados os problemas que, em sua opinião, afectam o
ensino secundário e que tacitamente considera superáveis no quadro
curricular então em vigor, o autor inscreve a emergência da opção
curricular em discussão no quadro de uma oposição entre campos de
saber: «os actuais programadores são fundamentalmente linguistas,
que assumiram publicamente que o ensino da Língua Portuguesa é
prioritário no Secundário, porque não reconhecem à Literatura a capacidade de formar linguisticamente os indivíduos»; o diagnóstico que se
faz é de que esta opção será definitivamente redutora: «A percepção
externa e a consciência são funções experimentais que competem aos
criadores artísticos; procedem por observação do mundo, exercendo
sobre ele a imaginação e a memória criativa e dão-nos dados para o
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conhecimento em forma de conhecimento. Estaremos em condições
escolares de poder abdicar de tudo isto em nome de uma política de
regresso às bases linguísticas num sub-sistema de ensino que já as
devia ter adquirido?».
O texto de Vasco Graça Moura coloca a tónica na questão do lugar
e da forma da presença de Os Lusíadas no ensino secundário embora,
depois, a argumentação proceda noutras direcções. Num quadro contrastivo que toma como referente um tempo relativamente indeterminado («antigamente»), ganha relevo a consideração de que a reforma
«afigura-se mais feita em nome da facilidade do que da pedagogia.
Suprime-se Camões porque é um autor difícil e pretende-se poupar os
alunos a um trabalho que, por isso mesmo, requer mais esforço da
parte deles e da parte dos professores». Uma tal «supressão» é questionada porque significa «um verdadeiro ‘descaso’ pelo património
literário nacional» e também porque «envolve factores de agravamento
das desigualdades sociais», ao abdicar a escola de contribuir para o
seu esbatimento. Como corolário, entende-se que esta opção é reveladora da «impotência política» do Ministério da Educação e forma de
«disfarçar a incapacidade para o ensino do seu aparelho docente».
Nestes três textos é possível identificar alguns argumentos
comuns, atravessados que são pela defesa do estatuto da literatura e da
relevância das funções que ela pode desempenhar no ensino secundário; o argumento da redefinição curricular na base da comprovação
de níveis insatisfatórios de desempenho linguístico, por parte dos
alunos, por ocasião da entrada no ensino secundário não é acolhido
nestes textos sendo a superação de tais problemas cometida ao nível
de ensino anterior, condenando-se o «facilitismo» para que as soluções
propostas apontavam.
Expressão de vozes relativamente isoladas, estes textos são dos
poucos que no período de debate do programa de Língua Portuguesa
ou no tempo que imediatamente se seguiu à sua aprovação se fizeram
ouvir. De resto, nada faria prever a tempestade que, subitamente, se
desencadeou.

3.
Durante os meses de Agosto e Setembro de 2001, apareceu na
imprensa portuguesa de referência um largo número de textos a propósito do estatuto de Os Lusíadas no programa de Língua Portuguesa,
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configurando-se uma verdadeira «questão» 6. De entre aqueles que
surgiram nos diários Público e Diário de Notícias, nos semanários
Expresso e Independente, no quinzenário Jornal de Letras, Artes e Ideias,
e em duas revistas electrónicas – Ciberkiosk e Non!, seleccionei um
corpus 7 que pretende incluir, de forma tendencialmente exaustiva, os
textos que constituíram «lugares de posicionamento explícito» 8; circunscrevendo-se o período em análise aos meses de Agosto e Setembro, ele foi, no caso do Jornal de Letras, alargado de forma a incluir a
edição primeira do mês de Outubro.
A construção do dispositivo de análise a utilizar procedeu pela
selecção de um conjunto de facetas analíticas que permitisse
circunscrever e articular os tópicos discursivos actualizados nos
diversos textos; naturalmente, esta escolha decorreu dos objectivos
orientadores da análise, mas também se pretendeu que fosse sensível
às características do corpus.
Foram definidas sete facetas: i) Razões da inclusão d’ Os Lusíadas
no currículo do ensino secundário; ii) Objectivos do trabalho pedagógico sobre Os Lusíadas; iii) As metodologias de trabalho sobre
Os Lusíadas; iv) Objectivos do estudo da literatura no ensino secundário; v) O corpus literário do ensino secundário; vi) Características
dos contextos pedagógicos contemporâneos; vii) Características dos
contextos sócio-culturais contemporâneos. Este conjunto de facetas
permitia delimitar o universo de referência da «questão»; a análise
orientou-se, então, para a identificação, no seu interior, dos tópicos
que são privilegiadamente seleccionados e para a identificação da
————————
6 O significado deste movimento de opinião é tanto mais expressivo quanto, como
assinala José Augusto Bernardes, «a importância patrimonial do poema (e, consequentemente, a sua utilidade curricular) nunca esteve em causa, mesmo nos momentos de
maior iconoclastia social e política. O que esteve em causa – e porventura menos vezes
do que teria sido desejável – foi o sentido da sua utilização escolar. Nem as constantes
reformulações dos programas têm servido de pretexto para o debate sereno e amadurecido que se impõe, à luz da realidade contemporânea dos estudos camonianos e da
própria missão da disciplina de Português» (Bernardes, 1999, p. 127).
7 Por uma questão de economia, as indicações bibliográficas acerca dos textos
que constituem o corpus aparecem apenas no final do artigo; os textos citados, e nem
todos o são, serão designados através da sigla que nessa mesma secção lhes é atribuída.
8 A diversidade destes textos é, por si, um indicador muito significativo da amplitude da «questão». De facto, ela manifestou-se em lugares tão inesperadas como as
«crónicas de sociedade», em lugares de sedimentação da opinião como são os cartoons,
em inquéritos de rua, em entrevistas de vários formatos, para lá dos lugares mais óbvios
como são as colunas de opinião, as cartas de leitores ou os editoriais.
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natureza do posicionamento que relativamente a eles é produzido,
assim se chegando à identificação das «formações discursivas» dominantes (e dominadas) e das formas como discursivamente elas se
estruturam. O estudo de natureza predominantemente qualitativa e
a leitura dos textos tentará evidenciar as grandes tendências que eles
manifestam, procurando recensear as posições dominantes em cada
uma das facetas consideradas.

4.
4.1. Quando se percorre o conjunto dos artigos que constituem
o corpus, uma primeira evidência que se impõe é a da escassez dos
textos que incorporam referências às razões justificativas da selecção
d’Os Lusíadas como texto relevante no currículo do ensino secundário;
esta rarefacção, a que se associa uma outra, relativa à enunciação das
finalidades do trabalho pedagógico com o texto, revela que, para os
participantes na polémica, a centralidade do texto camoniano no
cânone escolar é assumida mais como um adquirido do que algo a
construir argumentativamente 9.
Assim, ocasionalmente, procede-se à discussão das razões da
inclusão de Os Lusíadas no corpus literário escolar (cerca de 15%
dos textos consideram este tópico). De forma mais ou menos equitativa, os argumentos identificáveis enfatizam o estatuto da obra na literatura portuguesa através da referência à «absoluta primordialidade»
da obra de Camões [NP2], o seu valor como documento histórico-cultural – «a epopeia de Camões integra a base irredutível de todas
as culturas que se expressam em Português» [JAB] – e a sua relevância enquanto factor constitutivo da identidade nacional – «símbolo
————————

9 Considerem-se, a propósito, as seguintes palavras de António Branco – «por que
motivo elejo como inimigo do estudo dos clássicos da Literatura Portuguesa (em qualquer nível de ensino considerado) os preconceitos estético-literários subentendidos
nas práticas pedagógicas vigentes, e a que subjaz a ideia de que o texto clássico tem
uma qualidade óbvia? Porque, se talvez seja verdade que eles não impediram a
aproximação dos jovens do passado à literatura (quando a população escolar era,
também ela, maioritariamente oriunda de núcleos familiares social e culturalmente
minoritários), estão, nas actuais palavras escritas e ditas de muitos professores […] a
produzir efeitos em tudo contrários aos bem intencionados objectivos educativos»
(Branco, 1999, p. 3).
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da […] própria pátria» [IO] 10; neste quadro, o menos valorizado são
as qualidades do texto como texto, o texto como «suprema festa da
língua» [ALC1], um texto de «Grandeza sem par, na língua, na
memória e no imaginário dos portugueses» [VAS].
Ainda mais episódica é a ocorrência de textos em que sejam
postas em equação as orientações para o trabalho pedagógico sobre
Os Lusíadas e nos quais se procure responder à pergunta – ensinar Os
Lusíadas para quê? Tais textos, escassos embora, deixam no entanto
perceber um primeiro lugar de tensão; sendo visível uma total dissociação entre quem discorre sobre as razões para estudar Os Lusíadas
e quem analisa os objectivos pedagógicos a perseguir, neste último
caso, o que ganha visibilidade são objectivos relativos à realização
linguística – «Houve um tempo em que, antes de sabermos ler, aprendíamos de cor alguns versos de Camões. Havia nas casas exemplares
encadernados de Os Lusíadas. Aprendia-se a língua a dividir orações,
é certo. Mas aprendia-se [Agora] é preciso não maçar a juventude.
Mesmo que a língua […] se transforme em urros e palavrões» [MA], e
objectivos de tipo atitudinal – «Não digo que o poema deva ser lido
integralmente […] mas o objectivo da sua integração no programa
deverá ser, antes de mais, despertar o interesse para o conhecimento
do poema na sua totalidade» [NJ].
Encontramos assim instaurada uma primeira fractura na argumentação que coloca em contraponto as razões que explicitamente
defendem a incorporação do poema no cânone escolar e as metas
visadas com o trabalho pedagógico, relevando as últimas a «funcionalidade» linguística do texto, as primeiras enfatizando aspectos culturais e ideológicos.
Ao percorrermos os textos da «questão» é visível uma expressiva
focalização nas questões metodológicas 11; a consideração da natu————————
10 Diga-se, de passagem, que o discurso estritamente político sobre este tópico é
significativamente redutor, aparecendo Os Lusíadas associados a Portugal basicamente
como seu elemento identitário – «factores preciosos da identidade portuguesa» (Partido
Popular); símbolo do «passado de Portugal» dotado de uma «vertente patriótica»
(Partido Social Democrata).
11 Este facto é tanto mais significativo quanto é reconhecida a escassez de
produção e reflexão sobre esta questão (cf. AA.VV., 1998, designadamente, a Nota de José
da Costa de Miranda); entretanto, mais recentemente, é visível algum revigoramento do
trabalho nesta área, embora, como nota José Augusto Bernardes, tendam a aparecer
«propostas no sentido de promover o ‘encontro’ dos alunos com Camões a qualquer
custo, tornando-o ‘acessível’», propostas essas que, por vezes, fazem que não seja já
«Camões quem se dá a conhecer aos alunos, mas uma reencarnação apócrifa e desca-
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reza das práticas pedagógicas que historicamente tiveram lugar a
propósito d’ Os Lusíadas revisita quase sistematicamente a leitura do
poema como pretexto para a análise sintáctica e os efeitos que disso
derivaram – «[na minha geração] A maioria não chegava, na escola, a
Camões. E os que chegaram foram vacinados. O zarolho servia para
partir orações […] Alguns de nós viríamos a descobrir que existia um
«outro» Camões, menos herói e mais interessante. Mas não era esse,
de corpo e erro, que aprendemos. Na escola aprendíamos a pátria e
a gramática por via de ‘Os Lusíadas’» [MP] 12. Lateralmente, é o «o uso
ideológico de Camões para fins de glorificação do império e da guerra
colonial» [MM], o «‘grandíloquo’ orgulho nacionalista» [AC] que lhe
era associado que se questiona.
A passagem para as práticas pedagógicas contemporâneas,
centrando-se na inventariação e questionamento de opções consideradas discutíveis, assinala, no entanto, outros tipos de objectos: se a
memorização é ainda um alvo válido – «Camões é decorado momentaneamente (é o que dá a petiscada formal de dividir as orações) para
ser esquecido nos ‘tiltes’ do primeiro ‘flipper’» [AC], o que se põe em
causa nas práticas específicas, num quadro profundamente contraditório, ora é o facto de «ter sido posta de lado a História Literária»
[NJ] ora o facto de se imporem «aos alunos doses maciças de história literária […] tornando inevitável que o texto literário, enquanto
objecto estético […] seja o grande ausente da sala de aula» [VAS].
Por vezes, o diagnóstico é profundamente céptico – «O que hoje, em
geral, temos são escolas que se organizam e funcionam como imensos
necrotérios, onde os alunos, diariamente, penosamente, são chamados
a empunhar o bisturi dos gramáticos e dos exegetas literários, para
autopsiar textos que, frequentemente, nada lhes dizem» [AFS].
Neste domínio, verdadeiramente interessantes aos olhos do analista são as propostas pedagógicas avançadas; interessantes porquanto
é surpreendente que, após um diagnóstico frequentemente devastador
do estado das coisas no ensino do português em geral, e da literatura
————————
racterizada de um qualquer poeta maior, transposto para o noso quotidiano lectivo por
imposições do cânone» (Bernardes, 2000, p. 746). Em Serôdio (1999), Bernardes (1999;
2000), Fraga (2000) podem ser encontradas reflexões e propostas estimulantes em redor
de algumas das questões que, em diversos níveis de escolaridade, são colocadas pelo
ensino da lírica e da épica camoniana.
12 Esta insistência motiva uma, aliás muito justa, observação – «Alguns persistem
em lastimar o tempo em que no poema se dividiam orações (como se fosse possível lêlo com economia dessa operação básica)» (ABB).
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em particular, aquilo que habitualmente se sugere seja profundamente
pobre, quer pela sua indefinição, que torna praticamente irreconhecíveis as sugestões apresentadas – «o ensino devia fazer-se assim:
levando ao texto limpo, aberto» [ALC1], quer pela sua banalidade, que
as transforma em meros lugares comuns – «actores […] discos de
poesia gravada […] filmes […] Há um mundo de coisas a fazer» [EF];
em qualquer caso, propostas de trabalho certamente aquém daquilo
que muitos professores fazem nas suas aulas com os seus alunos
aquando do estudo de Os Lusíadas.
Noutros lugares é o «irrealismo» das propostas que surpreende
pelo aparente esquecimento a que são votadas instâncias que hoje
regulam decisivamente o trabalho pedagógico desenvolvido no ensino
secundário por professores e alunos, designadamente a avaliação –
«Importa delinear caminhos alternativos. Desde logo, a reinvenção
e dinamização de comunidades interpretativas, através de clubes de
leitura, dissociados da pressão e obrigação […] do estudo e da nota»
[JTL] 13.
Neste contexto, importa relevar sobretudo a ênfase colocada
nos aspectos metodológicos: é como se, reconhecida a centralidade do
texto camoniano, se tornassem evidentes os problemas e dificuldades
associados ao trabalho pedagógico sobre o texto, desde logo tornados
visíveis pela natureza dos efeitos (não satisfatórios) da acção da escola.
Sendo certo que aquele efeito tem como fonte as condições e as
práticas decorrentes não da «revisão curricular», mas do estado de
coisas que a precede.
4.2. A escassez, a que antes fiz menção, de textos que equacionem o porquê e o para quê de Os Lusíadas no ensino secundário
encontra um contraponto no alargado número de artigos que, procedendo por generalização, analisam o porquê e o para quê da literatura
————————
13 Exemplar, a este propósito, é o texto de Cristina Serôdio (1999). Exemplar pela
justeza da análise a que procede dos contornos em que hoje tem lugar o ensino de
Camões na escola. Exemplar pelas propostas avançadas no sentido de «repensar o modo
e a natureza da sua presença na educação linguística e cultural das jovens gerações»
(p. 39) através da apresentação de um conjunto particularmente estimulante de «intenções didácticas». Exemplar, ainda, porque testemunha a dificuldade em se articularem
propostas teoricamente consistentes – a (re)valorização da Voz, do autor e do leitor, do
Eco, como juízo do leitor/aluno, do Silêncio, como condição fundamental da leitura, e
do Tempo como condição de aprendizagem da literatura – com os «reais» (intransponíveis?) condicionamentos da acção pedagógica, aliás excelentemente diagnosticados
neste mesmo texto.
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no currículo. A esta luz, a «questão» de Os Lusíadas pode ser vista
como manifestação de superfície de um fenómeno mais vasto e
profundo relativo ao estatuto e às funções da literatura na escola.
Assunto visitado em cerca de 40% dos textos analisados, neles dominando uma orientação normativa, aquilo que expressivamente se valoriza é a produtividade dos textos literários no desenvolvimento das
competências linguísticas; este argumento, que apresenta diferentes
matizes consoante os autores, pode invocar a identificação da literatura com a plenitude da língua, ecoando teses coserianas – «de pouco
tem valido, até agora, recordar que a literatura é a plenitude da língua
e que, a partir da primeira, se pode aprender muito mais do que a
preencher impressos ou consultar horários de comboio, competências
que agora se apresentam como exemplos de metas a alcançar no
ensino secundário» [JAB]; pode afirmar, embora raramente o faça, o
poder transformador da linguagem – «sendo nós seres de linguagem,
somos seres que se transformam através da experiência dos mais
altos usos da linguagem» [EPC]; pode passar por uma mais prosaica
defesa do papel regulador da literatura relativamente aos usos linguísticos – «A abordagem das obras dos grandes autores portugueses deve
ser uma das componentes do ensino e da aprendizagem da língua, em
todos os níveis do ensino não superior […] Importa, porém, não privilegiar a aquisição de informação sobre os textos literários, mas antes o
desenvolvimento de diferentes competências de compreensão da
escrita transferíveis para um número idealmente ilimitado de situações de leitura» [PFP2].
A justificação da relevância pedagógica da literatura encontra,
porém, outros argumentos, designadamente o seu papel de lugar de
formação cultural – «considero tanto os textos dos autores clássicos
como os textos dos autores contemporâneos […] essenciais para a
aprendizagem da língua e para a formação cultural e literária dos
jovens que frequentam as nossas escolas» [LB]; a este propósito, pontualmente, é equacionada a função «utilitária» da literatura
enquanto espaço interaccional dotado de potencial socializador: «a
revelação ao leitor de factos, acontecimentos, personagens, sentimentos a que ele directamente não tem acesso por afastamento no
tempo ou no espaço […] pode revestir-se de pura e directa utilidade
[…] de melhoria de relacionamento com o mundo em redor» [RC2].
Estabelecida a pertinência da literatura nesta base, a própria
possibilidade de acesso à literatura é, em si, um objectivo relevante;
mais uma vez é de objectivos atitudinais que se trata – «Defender a
literatura [é] acreditar que o leitor por vir não é uma causa perdida,
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que o amor à leitura se partilha, cresce e ramifica, que o Estado tem
de possibilitar o acesso aos livros e de criar condições para os dar a ler
com prazer e que tudo isso passa pela escola» [ALC2].
Ao nível das metas que analítica ou prospectivamente se entende
poderem orientar o ensino da literatura, as formulações encontradas
são quase sempre caracterizadas por um acentuado simplismo e por
um elevado grau de indeterminação – «despertar a curiosidade e o
prazer do texto» [EF]; o que predomina é a afirmação de uma posição
de natureza contemplativa e admirativa, estando a concepção da obra
literária como «monumento» muito presente por aqui – «a absoluta
primordialidade das [obras de Camões e Pessoa] mostradas, vivas,
como exemplos ímpares da nossa cultura» [NP2]. As condições do
exercício do prazer, essas aparecem escassissimamente anotadas –
«Camões […] cinco séculos depois, ainda pode ser lido com proveito
e prazer – resta saber por quem» [CL]. Esta definição «fraca» dos
objectivos da educação literária parece, por vezes, deliberada, resultado provavelmente da assunção dos limites da acção da escola – «o
que de melhor se retira numa disciplina de literatura portuguesa é a
relação pessoal que se estabelece com este ou aquele autor e que, por
vezes, ao longo da vida é possível manter, reatar ou reavaliar. O resto
são pequenos rituais torturantes que, não sendo inúteis ou despiciendos, deixam marcas muito ténues na nossa formação cultural» [MM].
Num contexto genericamente marcado pela ideia de que a escola
é um lugar relevante para se experienciar a literatura e, correlativamente, pela ideia de que esta função não é adequadamente concretizada, a atenção ao pedagógico, ao estritamente pedagógico, mostra
como é hoje poderosa a ideia da lição não já de leitura, mas de língua,
através de uma inflexão (inesperada?) da pedagogização da literatura. Algumas das definições mais sedimentadas dos objectivos da
educação literária encontram aqui uma severa redução (veja-se, a propósito, como elemento de contraste, Aguiar e Silva (1998-99) e Lomas,
(1999)). Claramente enfraquecida fica a ideia da continuidade entre a
escola e a vida no que à literatura diz respeito.
Um dos tópicos que naturalmente ganhou visibilidade na
«questão», até porque a ele toda a «questão» pode ser reconduzida, foi
o dos objectos literários pedagogicamente relevantes ou, mais genericamente, o cânone literário escolar; o problema tende a ser equacionado num número surpreendentemente escasso de textos, através
do uso de quatro critérios principais: i) o tempo histórico, defendendo-se, por exemplo, a relevância da «literatura contemporânea» [VAS],
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dos poetas «contemporâneos» [AC]; ii) o grau de reconhecimento dos
textos pela(s) comunidade(s), relevando-se «os clássicos da língua portuguesa» [FB], as «obras-primas» [NP1]; as características intrínsecas
dos textos, afirmando-se a validade dos textos que são «lugar de pensamento» – «O que importa é que os textos escolhidos sejam lugares de
pensamento, motivadores na medida em que dão resposta (e não
solução) às inquietações dos alunos» [SRL], ou, então, numa caracterização mais imprecisa, os textos «bons» – «[Para lá de Luís de Camões e Eça] desde que dêem bons textos que sirvam para os alunos
aprenderem a ler qualquer texto serve» [PFP1]; iv) finalmente, a sua
adequação às condições de recepção, sendo «legítimos» os textos
«reconhecíveis» porque próximos dos «quotidianos e universos cognitivos e culturais dos jovens portugueses de hoje» [JTL]; mas a este
propósito, as posições publicitadas são sobretudo genéricas e de natureza defensiva; com excepção de A. Lucas Coelho, que curiosamente
recua de forma significativa do primeiro texto para o segundo,
passando de uma extensa lista de autores para uma «explicação» do
que é o cânone e para a proposta de «listas alargadas de autores recomendados» [ALC2], a generalidade dos intervenientes adopta formulações cautelosas que mais ou menos tudo servem, preferindo a
formulação do problema à proposta de solução, através, por exemplo,
da defesa da «revalorização do conceito de cânone – que obras é
fundamental, para não dizer obrigatório, ler, da nossa literatura?»
[NJ]. É muito interessante, deste ponto de vista, verificar como uma
questão que é, antes de tudo, uma questão «canónica» não suscita,
genericamente, posições consistentes, facto que não pode deixar de
ser associado ao grau (insatisfatório) de elaboração, entre nós, da
problemática do cânone literário escolar.
4.3. Tomando como ponto de partida as mudanças no currículo
do ensino secundário e, nestas, do estatuto e das funções das obras
de literatura, a expressão do posicionamento dos autores dos textos
que configuraram a «questão» tende a conferir uma grande relevância a um conjunto de aspectos relativos às coordenadas contextuais
em que ela emerge.
A este propósito, dois tópicos há que assumem uma grande visibilidade. O primeiro prende-se com a natureza dos efeitos associados
à acção da escola; o discurso tende a assumir, a propósito, uma coloração marcadamente céptica – «O sistema de ensino tem dado à luz
gerações de analfabetos funcionais» [JJ]. Este diagnóstico sobre as
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competências dos alunos à saída da escola cruza um largo leque de
textos – cerca de 25% convocam-no expressamente – e envolve, habitualmente, uma avaliação muito negativa do papel da escola. Em articulação estreita com este, o segundo dos aspectos referidos prende-se
com a consideração de dimensões específicas do funcionamento
das escolas: o que se coloca, então, em causa, de forma radical, são
os materiais que suportam as práticas de ensino da literatura cuja
«grande preocupação […] parece ser conseguir resumir e esquematizar o melhor possível «Os Lusíadas», tornando a sua leitura o mais
dispensável possível» [HMa], os «manuais mutiladores» [EF] ou, a
propósito, aspectos da formação dos professores – «A leitura das obras
constantes dos programas escolares é, por vezes, prejudicada por
obras explicativas do que hão-de os estudantes entender das obras
que, muitas vezes, não lêem. Mas, se isto acontece, deve-se à incompetência dos professores – os quais, provavelmente, tiveram já uma
formação ministrada de acordo com os seus universos culturais de
origem…» [STC]. Com base na expressão de posicionamentos mais
imediatamente políticos, o que se pode relevar neste contexto é o papel
negativo da administração a quem são imputadas responsabilidades
imediatas pela situação criada – «Há, na 5 de Outubro, gente que
domina o aparelho de elaboração dos programas e se empenha em
desestruturar não apenas a aprendizagem da língua portuguesa, mas
toda e qualquer noção civilizacional, cultural ou histórica que possa
contribuir para prestigiar Portugal» [VGM1].
Esta representação fortemente negativa da escola encontra uma
explicação principal no que se entende ser um «ambiente» permeado
pela cedência ao fácil – «a ideia de que «tanto faz» esconde outra
também preocupante […] a ideia de facilidade […] completamente
insane no que toca à educação. Sustentar que no plano educativo se
deve motivar os alunos para o prazer de aprender e compreender é,
sem dúvida, bastante louvável. Mas pretender que toda a educação se
faça sem esforço, sem apelo ao trabalho e à dificuldade tem sido um
péssimo serviço prestado» [HM]; a ocorrência deste tipo de explicação
em cerca de 22% dos textos analisados deixa perceber como este é um
argumento poderoso na representação, no espaço público, da acção da
escola. E as posições que a propósito se afirmam em contracorrente
acabam por ser vítimas da debilidade da própria argumentação – «Mas
quem […] disse que não há [condições para dar a ler Fernão Mendes
Pinto, Cesário Verde ou Camilo Castelo Branco?]? Os responsáveis que
fizeram do ensino d’«Os Lusíadas» ou da «Peregrinação» um bocejo
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monumental? Professores exaustos sem tempo para levar ao enamoramento que abre a um livro?» [ALC1].
É nesta sequência argumentativa que em alguns textos se desagua
na caracterização da escola como lugar de crise através de imagens
quase apocalípticas, de lugar sem esperança. – «Os professores tornam-se assistentes sociais disfarçados […] a escola é um híbrido de
família, Igreja, assistência social, consulta de psiquiatria e instituição
de ensino. Sem tempo nem condições para ensinar, os professores têm
que nivelar por baixo […] Como a escola ensina pouco é quase nulo o
seu valor na promoção social. Os jovens percebem-no» [LSM].
Entretanto, o que em muitos lugares não deixa de ser surpreendente é a radical desarticulação que se promove entre a escola e o
contexto envolvente; voz particularmente lúcida é, a este propósito, a
de Mário Mesquita – «Num ambiente de desistência de tudo o que
não seja «pronto a pensar», ligeiro, curto, rápido, efémero, não é tarefa
de somenos imaginar uma estratégia pedagógica que permita concitar
o interesse dos alunos pelos clássicos da literatura. […] Alguns [dos
que agora se indignam] ajudaram a criar e a conservar o universo de
cultura de «reality-show» em que mergulhámos nos anos 90, mas
reagem, agora, como se fosse possível traçar estratégias de actuação
pedagógica sem ter em conta o ambiente cultural e social que nos
rodeia» [MM].
De facto, apenas um pequeno número de textos extravasa os
limites mais ou menos estreitos da escola para enquadrar mais alargadamente as questões; porém, quando se articula aquilo que a escola é
e o contexto em que ela se inscreve, o quadro é também claramente
marcado pela crise; que pode ser entendida numa perspectiva mais
global, em que à crise de legitimidade da literatura corresponde, de
certa forma, uma crise no uso linguístico; a «exiguidade canhestra
do que ouvimos falar à nossa volta. Da fala das ruas e cafés, de entrevistadores e entrevistados, até ao português elementar que se usa nas
séries ficcionais portuguesas» [EPC] teria o seu correspondente na
verificação de que «o espaço da literatura tem vindo a diminuir em
todo mundo, a deslegitimar-se e a ser substituído por uma ideologia
comunicacional que mistura tudo numa noite em que todas as vacas
são pardas»; um efeito óbvio é o de que deixam de ser perceptíveis «as
diferenças de qualidade entre a literatura de «engate» (a de Margarida)
e a literatura de «engaste» (a de Agustina)» [AC]. A todo este movimento subjazem mudanças profundas – «os estados-nação começam
a claudicar e as indústrias culturais dominam o imaginário dos povos»
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[EPC]. O generalizado «naufrágio da literatura» não se com-padeceria,
assim, com manifestações mais ou menos ingenuamente patrióticas.

5.
As duas perguntas centrais que a «questão» veio colocar são estas:
para que serve hoje a literatura na escola? Qual é a literatura que hoje
serve na escola? Estas interrogações e as formas de lhes responder
ganham sentido num quadro intelectual preciso que é configurado em
diferentes campos de produção discursiva.
Desde logo nos espaços de produção normativa que as instâncias
do Estado constituem e, mais genericamente, no campo pedagógico; o
discurso aí produzido, envolvendo agências e sujeitos diferenciados,
permite a identificação de alguns princípios: i) a literatura constitui
um objecto central no ensino do Português e tal facto é particularmente válido no âmbito do ensino secundário; ii) a literatura vale
sobretudo pela sua dimensão cognitiva, embora os objectivos no
domínio das capacidades e os objectivos atitudinais sejam também
relevantes; iii) a literatura que importa é a que resulta da valorização
de um conjunto relativamente reduzido e significativamente estável
de textos.
No discurso produzido no campo pedagógico, é praticamente
impossível encontrar a defesa da desvalorização da literatura, a depreciação do seu valor formativo, o apelo a uma reconversão significativa
do cânone escolar. A este nível aquilo que se verifica, mesmo na média
duração, é uma forte tendência para a estabilidade. No plano do
discurso pedagógico oficial que os textos programáticos concretizam, seja na dimensão dos objectivos, seja na dimensão dos
conteúdos, a mudança dá-se de forma particularmente lenta (cf., a
propósito, Tavares, 1989, Castro, 1995, cap. III); no quadro da transmissão pedagógica não parece igualmente que se possa falar de
mudanças tão profundas – e um indicador particularmente adequado
a este propósito é o da natureza dos manuais escolares que, conforme
tem sido amplamente demonstrado, para lá da aparência da diferença
se caracterizam por um significativo fundo de semelhança (cf.
Dionísio, 2000, cap. III e IV).
Este facto não significa, naturalmente, que não ocorram movimentos de reconceptualização do ensino do Português; provavelmente,
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é um desses movimentos a que a «revisão curricular», através da
criação da disciplina de Língua Portuguesa, dá corpo, envolvendo
um reposicionamento da literatura, increvendo-a num novo
quadro de metas educacionais, marcando a sua relevância para o
desenvolvimento das competências comunicativas 14.
Este movimento, como fui tentando demonstrar ao longo do
texto, ocorre num quadro de acentuadas tensões e contradições.
A título exemplificativo, diria que as novas articulações que têm vindo
a ser propos-tas / impostas à escola com os mercados do trabalho, ao
desvalorizarem a natureza propedêutica do secundário relativamente
ao superior, deslegitimam uma conexão privilegiada entre as aquisições a realizar nos dois níveis de ensino (orientação que pode,
por exemplo, ser encontrada em Ceia, 1999). Porém, aquelas tensões
ganham particular expressão no modo como são discursivamente articulados os diagnósticos sobre a acção da escola, os objectivos que lhe
são atribuídos e as funções, nesse percurso, da literatura. Baseados
numa radiografia que frequentemente acentua os aspectos mais
negativos – a proposição «a escola mais não tem feito do que produzir
legiões de iletrados» tem sido glosada de muitas maneiras –, juízos
muito comuns colocam a questão da performatividade linguística no
centro do debate; ao aceitar-se este facto, é, em congruência, inevitável
a aceitação da recolocação das funções da literatura na escola; ela não
pode deixar de ser colocada ao serviço daquela mesma performatividade, e tal significa, desde logo, a diluição de dimensões particularmente relevantes da experiência literária. Significativo da força desta
formação discursiva é o facto de ela constituir uma espécie de armadilha retórica em que, por vezes, até as vozes mais insuspeitas acabam
por ser enredadas.
Uma outra tensão tornada visível no desenvolvimento da questão,
e de que é possível encontrar anteriores afloramentos, é a de uma
espécie de «conflito de pedagogias». Alguma da argumentação produzida pode ser reconduzida a três ideias principais, obviamente articuladas, que recorrentemente surgem: i) a literatura está em perda na
escola e esta perda é provocada deliberadamente pelos «pedagogos»
————————
14 Analisando o Programa de Língua Portuguesa, António Branco considera
comprovar-se «a tendência de subjugação do texto literário aos paradigmas comunicacionais e utilitários […] o que levará à desconsideração de dimensões não imediatistas
da Arte»; a pergunta que coloca, então, é a de qual será «no território da utilidade da
língua», o espaço que «resta para a ‘matéria negra’ da literatura» (Branco, 2001).
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(cf. Álvares & Diogo, 1977); ii) a escola é ineficaz na promoção da
literatura e esta ineficácia encontra explicação no tipo de práticas
pedagógicas que são desenvolvidas (cf. Mello, 1998); iii) a literatura diz
pouco aos jovens de hoje cujos centros de interesse se encontram
deslocados para outros lugares. O que assim se constrói é um quadro
de profunda desconfiança relativamente ao papel da escola e nesta da
literatura, provavelmente com raízes no próprio estatuto da literatura
nas sociedades contemporâneas, com o que se entende ser a perda do
seu valor simbólico e o ressentimento por essa perda; um quadro geral
de perda de legitimidade da própria escola torna esta um bode expiatório bastante disponível. O que é interessante verificar é que aquele
diagnóstico é feito, largamente, em pressupostos «pedagógicos».
A natureza «violenta» de muitas das reacções expressas na «questão» não deixa, entretanto, de constituir um indicador importante
do valor socialmente atribuído à literatura na escola enquanto lugar de
experiência linguística, cognitiva, social ou estética. Como esta defesa
se compagina com as características sociológicas da escola de massas
que hoje temos, com a reivindicação de uma escola exigente, de que os
exames e a inerente selectividade são certamente um instrumento
indispensável, eis uma questão pertinente, impertinentemente exilada;
ou seja, como fazer coexistir na escola a leitura da literatura como
valor de uso e aquilo que permanentemente se faz que ela tenha –
apenas valor de troca; ou como fazer coexistir o ataque à função reguladora do Estado na educação com a proliferação de dispositivos
«normalizadores» da acção dos professores disponibilizados pelo
mercado e que, em larguíssima medida, contribuem para que as
práticas de leitura, e não só de leitura de literatura, sejam o que hoje
são – sucedâneos de leitura.
No limite, a interrogação que vale a pena colocar, e que a escola
teve sistematicamente que afrontar ao longo da sua história como
instituição, e que em toda a «questão» apareceu quase sistematicamente sonegada, é a das condições de existência da literatura na
escola enquanto «prática desestabilizadora», enquanto prática que
«não retira nem impõe crenças, mas suspende-as, deixando-nos (a nós,
leitores) a liberdade e a responsabilidade, isto é, o direito de respondermos» (Lopes, 1994, p. 480).
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Carlos Malheiro Dias (1875-1941):
um escritor conservador *
PEDRO MIGUEL PÁSCOA SANTOS MARTINS
(Universidade do Minho)

O presente estudo tem por objectivo construir um esboço de
análise ideológica da obra literária de Carlos Malheiro Dias. Este escritor luso-brasileiro tem sido quanto a nós injustamente esquecido,
(apesar da recente reedição de dois dos seus romances mais importantes 1), não obstante a qualidade da sua produção romanesca,
prematuramente interrompida na juventude. Esta tem sido alvo de
um já considerável trabalho crítico 2, ainda que insuficiente para
————————
* Este artigo é inteiramente devedor das valiosas sugestões e críticas do Dr. António Eugénio Peixoto.
1 Os Teles de Albergaria (Edição e Prefácio de Maria de Fátima Marinho), Porto,
Campo das Letras, 1999; Filho das Ervas, (Edição e Prefácio de Maria de Fátima
Marinho), Porto, Campo das Letras, 1999;
2 Joaquim Paço D’Arcos, Carlos Malheiro Dias, Escritor Luso-Brasileiro in Pedras à
Beira da Estrada – Notas e Perfis -1929-1971, Lisboa, Guimarães Editores, 1971, pp. 103-198;
João Bigotte Chorão, Carlos Malheiro Dias na ficção e na história, Lisboa, I.C.A.L.P., 1992
(para uma resenha bibliográfica mais exaustiva, consultar esta obra); Luís Forjaz
Trigueiros, Carlos Malheiro Dias, impressionista social in O Prélio Solitário – Temas e
Tópicos de Literatura Portuguesa, Lisboa, Ministério da Educação. Instituto de Cultura e
Língua Portuguesa, 1992, pp.27-34; Óscar Lopes, Naturalismo da Miséria e Outro in
Entre Fialho e Nemésio – Estudos de Literatura Portuguesa Contemporânea I, Lisboa,
I.N.C.M., pp.197-201; Aquilino Ribeiro, Malheiro Dias in Atlantida, N.º 20, pp. 630-640;
João Gaspar Simões, Sobrevivência do Realismo como Discurso Retórico – Carlos
Malheiro Dias (1875-1941) in Perspectiva Histórica da Ficção Portuguesa (das origens ao
Século XX), Lisboa, Dom Quixote, 1987, pp. 651-666; Mário Mesquita, A vocação de
jornalista em Carlos Malheiro Dias in Carlos Malheiro Dias, Ciclorama Crítico de um
Tempo – Antologia, Lisboa, Vega, s.d., pp. 7-25; Rafael Gonçalo Gomes Filipe, Introdução a Carlos Malheiro Dias, Em Redor de um Grande Drama (Antologia 1905-1925),
Lisboa, Vega, s.d.; Alexandre Pinheiro Torres, Prefácio de Carlos Malheiro Dias, A
Mulata, Lisboa, Arcádia, 1975.
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situar convenientemente o alcance político e ideológico do conjunto
da sua obra.
Consideramos assim que para além do valor literário de alguns
dos seus romances, que se afastam porém, e significativamente, dos
quadros de uma vanguarda estético-literária, um estudo mais atento e
aprofundado da sua obra, e não só a ficcional, pode ser importante,
tendo em conta a exemplaridade do contexto atribulado em que surgiu
e a representatividade política do seu ideário, sobretudo na óptica
interpretativa (e na inserção temática) que desde sempre temos privilegiado, com base numa orientação metodológica peculiar. Estamo-nos a referir em termos muito latos ao campo disciplinar e epistémico
da história crítica das ideias e das mentalidades. Desde o contributo
fundador de J. S. da Silva Dias, e adiando para outra oportunidade
uma clarificação epistémica indispensável que não cabe no âmbito
restrito deste texto, poderíamos citar inúmeros exemplos daquilo que,
com base em perspectivas singulares mas solidadamente fundamentadas e teoricamente rigorosas, pode ser efectivamente uma história
das ideias, a cujo exemplo podemos recorrer para situar o nosso
ponto de vista: José Esteves Pereira, Zília Osório de Castro, Fernando
Catroga, Norberto Cunha, José Augusto França, entre outros, têm
desenvolvido um trabalho, que, independentemente das suas singularidades, em última análise não teria sido possível sem um treino
filosófico e teórico sólido, mas que teria perdido igualmente o seu
cunho próprio se não tivesse atendido ao concreto histórico, nas suas
inúmeras modalidades de manifestação. Quanto a nós, as infinitas
potencialidades críticas e hermenêuticas da história das ideias e
das mentalidades, uma disciplina académica que tem sido mal compreendida e desprezada, devem-se sobretudo, à possibilidade interdisciplinar de cruzamento das duas instâncias referidas, a teórica e
a histórica.
Entre outros aspectos que podem atestar o interesse de uma releitura crítica desta multifacetada obra literária, interessa-nos sobretudo
explorar a fecundidade e o vigor da crítica não radical e liberalizante
que Malheiro Dias empreendeu do ideário e da praxis da 1.ª República,
assim como dos seus lógicos antecedentes histórico-culturais, designadamente as correntes mais radicais do liberalismo oitocentista (vintismo
e setembrismo). Encontramos estes temas bem explorados, com uma
vivacidade de estilo característica, embora obviamente de diferentes
maneiras, tanto nas suas crónicas impressionistas e literariamente
brilhantes sobre a 1.ª República, como nos seus pouco lidos romances.
Aliás, neste caso concreto, considerámos hermeneuticamente profícuo
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verificar a forma como estes reflectem em grande medida uma crítica
conservadora da modernidade político-cultural. E isto acontece com
tal espessura e coerência, embora sem contornos sistemáticos, que
podemos sem hesitação falar neste caso de uma ideologia, ou mesmo
de uma filosofia social e política consistente, amadurecida ao longo
de uma vida dedicada ao jornalismo e às letras, e que não variou substancialmente no seu decurso.
Inserimos este trabalho num projecto de investigação mais vasto,
já iniciado há alguns anos, no contexto de uma história crítica do conservadorismo português, enquanto matriz específica da direita tradicionalista, em face de outras concepções mais radicais, surgidas no
rescaldo da modernidade política e revolucionária. Afortunadamente,
a actividade docente desenvolvida nos últimos anos, no âmbito da
cadeira de Mentalidades e Cultura Portuguesa, tem-nos permitido
reflectir de forma privilegiada, em conjunto com os alunos, a respeito
das inúmeras e contraditórias faces daquilo que poderíamos designar
por crítica tradicionalista e conservadora da modernidade. No âmbito
do Século XX, O Integralismo Lusitano, o salazarismo e até o tradicionalismo saudosista de Teixeira de Pascoaes, constituem bons exemplos do que queremos significar e inserem-se no mesmo contexto
revolucionário e filo-iluminista que inspirou a obra de Malheiro Dias,
isto é, a teoria e a praxis atribulada da 1.ª República e os seus antecedentes histórico-filosóficos.
Após uma leitura criteriosa de praticamente toda a obra (tanto
romanesca como não romanesca) do quase ignorado autor de Paixão
de Maria do Céu, pensamos que esta constitui um capítulo incontornável na história do conservadorismo português novecentista. Este,
tendo em conta a sua especificidade epistémica e teórico-política, que
convém desde já sublinhar, estruturou-se formalmente na defesa de
uma monarquia constitucional moderada, (não muito longe do
modelo cartista) recusando a doutrina e o regime republicanos, com
argumentos, princípios, estratégias, que só um grosseiro erro hermenêutico poderia confundir com as tendências mais virulentas e
radicais da contra-revolução, ou seja, as tendências reaccionárias
e fascizantes 3.
————————
3 A historiografia recente que tem sido produzida sobre estes temas, talvez em
parte devido ao factualismo estéril que a enforma, falta de uma dimensão reflexiva e
hermenêutica, não tem conseguido diferenciar devidamente as matrizes de fundamentação direitista que surgiram no contexto da 1.ª República e tirar as devidas conclusões
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Podemos citar também como exemplo ilustrativo deste ponto de
vista, a figura e a acção doutrinal e política de Luís de Magalhães 4, um
outro escritor monárquico esquecido, mas significativo no tocante a
esta orientação ideológica moderada, que com todo o rigor se pode
situar no mesmo horizonte doutrinal 5. Eis mais um argumento de
peso a favor da tese de que a direita tradicionalista portuguesa do
início do século não foi apenas o Integralismo Lusitano ou o
Salazarismo (que em linhas gerais corporizam tendências reaccionárias e anti-liberais do ponto de vista da doutrinação política), não
obstante a maior (e compreensível) visibilidade historiográfica e a
indesmentível importância histórica destes movimentos e de outros.
De facto, o ideário político e social dos dois escritores monárquicos referidos, e de outros contemporâneos 6, dos paralelismos e
————————
a esse respeito, como resultado de uma longa e facilmente identificavel genealogia, no
âmbito do contexto referido. À esmagadora informação que, por exemplo, nos é apresentada por Ernesto Castro Leal, numa dissertação de doutoramento recentemente
publicada (Nação e Nacionalismos – a cruzada nacional D.Nuno Álvares Pereira e as
origens do Estado Novo (1918-1938), Lisboa, Edições Cosmos, 1999) falta o fio-condutor
crítico-conceptual que nos permitiria compreender, de uma forma mais clarividente, o
verdadeiro significado e alcance dos diferentes nacionalismos surgidos no início do
Século XX. É claro que a compilação acrítica de informação sobre estes temas tem, pelo
menos, uma virtualidade: trazer para a luz do dia um corpus documental, que ao invés
de apodrecer ignoto nos arquivos, pode servir de ponto de partida, de estímulo, ou de
suporte factual, para uma abordagem mais crítica e hermenêuticamente consciente das
direitas nacionalistas. Interessa-nos também citar esta obra pois ela faz uma breve referência ao nosso ficcionista, que enferma precisamente dos óbices crítico-interpretativos
referidos atrás, em termos da indispensável diferenciação entre um nacionalismo radical
e fascizante, (Filomeno da Câmara) e um nacionalismo moderado (Malheiro Dias) e
todas as implicações que isso traria à colação, do ponto de vista da história das ideias
políticas e sociais e da cultura (veja-se sobretudo, Op. Cit., pp. 170-171).
4 Deste monárquico constitucional, veja-se por exemplo o esclarecedor
Tradicionalismo e Constitucionalismo – Estudos de Historia e Politica Nacional, Porto,
Livraria Chardron, 1927.
5 Com efeito, uma longa linhagem de teorizadores políticos, desde o século XVIII
até inclusivamente aos dias de hoje, tem reagido criticamente aos aspectos politicamente mais radicais da modernidade, de uma forma que, não obstante as diferenças
contextuais e as idiossincrasias individuais e nacionais, apresenta temáticas e orientações argumentativas notavelmente recorrentes.
6 Podemos apresentar como outro exemplo ilustrativo deste ponto de vista de
moderantismo conservador, o folheto saído em 1909, da autoria de Henrique Baptista,
dirigido a um dos grandes «patriarcas» do republicanismo, Bernardino Machado. Um
dos principais objectivos deste folheto é mostrar que o esforço de propaganda revolucionária dirigido tenazmente pelo ideólogo visado, é «inútil, baldado, estéril» (Monarchia e
Republica, Porto, Livraria Portuense de Lopes e C.ª, p.3), já que seria possível uma
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das aparentes semelhanças em relação à direita radical, manifestadas
sobretudo na recusa do jacobinismo republicano e na acentuação
de um discurso nacionalista e patriótico, apesar das ambiguidades de percurso manifestadas, não se identifica com o radicalismo
reaccionário dos Integralistas Lusitanos, nem com a ideologia salazarista. E ainda menos com os fascismos de um António Ferro ou de
um Rolão Preto.
Verificámos assim que, sem esquecer nem diminuir a importância
dos escritos tradicionalmente manipulados no domínio da história das
ideias políticas e sociais, (que de resto, neste caso concreto, servem
de suporte argumentativo complementar em relação à hipótese aqui
desenvolvida), os romances de Carlos Malheiro Dias se revelaram
um empolgante terreno experimental para explorar a proposta interpretativa em apreço. Reservaremos para um artigo posterior, complementar a este, o estudo dos textos não ficcionais de Malheiro Dias,
sobretudo os do âmbito da doutrinação política e social, que nos
possibilitarão um aprofundamento e uma corroboração dos argumentos aqui expendidos.
Mas, antes do mais, convém explicitar os pressupostos teóricos da
nossa proposta interpretativa. Em trabalhos anteriores, a partir de
linhas de abordagem diversas, tivemos oportunidade de esboçar as
ideossincrasias do tradicionalismo conservador (articulando-o com o
seu contexto gerador, iluminista e revolucionário), não meramente
enquanto ideologia moderna fundamental, mas também e sobretudo,
enquanto filosofia política coerente, com um grau relevante de densidade teórica, muitas vezes ignorado, tendo em conta sobretudo a
————————
reforma e uma liberalização do regime vigente (monarquia constitucional herdada do
séc. XIX) sem ser preciso efectuar uma ruptura radical e irreversível. Em muitos
aspectos de relevo para a diferenciação teórica, estratégica e ideológica que nos interessa
neste momento precisar – no sentido de situar devidamente o pensamento político de
Malheiro Dias – como a argumentação, a matriz de fundamentação teórica, a forma
relativista e pragmática como é equacionada a questão do regime, entre outros, o ponto
de vista evidenciado neste folheto aproxima-se muito do ponto de vista do nosso escritor
mas afasta-se sobremaneira da intransigência reaccionária que viria mais tarde, já num
contexto pós 5 de Outubro, a ser manifestada por homens como António Sardinha,
Hipólito Raposo ou Pequito Rebelo. Em algumas interpretações, algo apressadas, feitas
ao pensamento do romancista e cronista em apreço, em virtude da inflexão nacionalista
mostrada, tem-se aproximado demasiado o seu pensamento e a sua actuação polémica
e cívica do nacionalismo integralista, o que nos parece, por diversas razões de fundo
(algumas delas já afloradas) um erro hermenêutico profundo. Um dos objectivos primaciais deste texto é fornecer alguns argumentos no sentido de precisar esta tese.
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antroposociologia e a visão implícita da temporalidade e da história.
Tínhamos o propósito de colmatar uma lacuna existente na história do
pensamento político e social em Portugal, no âmbito da modernidade
revolucionária oitocentista. Em dois trabalhos distintos nas fases de
investigação e na maturação dos modelos interpretativos debruçámo-nos respectivamente sobre as ideias políticas de Francisco Manuel
Trigoso e Edmund Burke 7. Tratam-se de duas figuras algo díspares do
ponto de vista da densidade teórica e da importância no âmbito da
história das ideias políticas e sociais. Este último é considerado muito
justamente o ideólogo máximo e o fundador do tradicionalismo conservador. O primeiro foi um obscuro deputado vintista, conhecido apenas por alguns historiadores e estudiosos do pensamento político em
Portugal. No entanto, apesar das diferenças manifestas, poderíamos
referir muitas afinidades e recorrências, do ponto de vista do discurso
e do ideário. Mas tal não é o objectivo deste trabalho. Os referidos
tópicos de leitura utilizados nesse âmbito não se manifestaram
inúteis e infecundos para a dissecação interpretativa dos romances de
Malheiro Dias.
Tratam-se de perspectivas diversas mas complementares acerca
do conservadorismo, a que podemos acrescentar a tríade argumentativa de Hirschman, «perversidade, futilidade e risco» 8, aplicada no
estudo da retórica conservadora e reaccionária. Esta tipologia argumentativa 9, se a situarmos apenas no plano discursivo, é operativa
nos textos de Malheiro Dias, mas particularmente nítida nas crónicas
políticas, de costumes e de sociedade, que publicou na sequência da
————————
7 Para um esclarecimento mais completo dos pressupostos teóricos subjacentes à
grelha de leitura que norteia o presente trabalho, remetemos os leitores para os nossos
trabalhos anteriores: Ideologia e Temporalidade: o pensamento político de Francisco
Manuel Trigoso (1777-1838), Braga, Centro de Estudos Humanísticos, U.M., 1996 in
Diacrítica, n.º11, pp. 667-687; O Conservadorismo Político de Edmund Burke in Inquérito
à Modernidade – Bi-Centenário da Morte de Edmund Burke (1729-1797), Braga, Centro de
Estudos Humanísticos, U.M., 1999, pp. 71-87.
8 A este respeito, veja-se o notável trabalho de Albert O. HIRSCHMAN, O pensamento conservador – perversidade, futilidade e risco, Difel, 1997.
9 Veja-se, por exemplo, para ilustrar o recorrente argumento da perversidade (as
revoluções, nos seus processos de execução, invertem sempre os fins inicialmente almejados, como a liberdade e a igualdade): Carlos Malheiro Dias, Zona de Tufões, Lisboa,
Livraria Bertrand, 1912. «O que há de bom nas revoluções não são, geralmente, os
homens, mas as ideias. Estas são quasi invariavelmente falseadas pelos executores revolucionarios. 1789 foi preparado pelos encyclopedistas humanitarios, que professavam
um nobre horror pela violencia e pelo sangue. Quem fêz a Revolução não foram, porém,
os seus semeadores altruistas, mas os ceifeiros sinistros de cabeças.» (p. 9).
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1.ª República, na qualidade de correspondente de jornais como o
Correio Paulistano 10.
A chave de leitura que propomos retoma esses esforços de
conceptualização e aplica-os num terreno ainda não desbravado mas
que pode possibilitar um enriquecimento da história crítica do conservadorismo português novecentista, cujo facto inspirador imediato
foi a revolução republicana, tanto do ponto de vista teórico como
prático, mas cuja genealogia remonta a períodos anteriores da nossa
história e da história europeia, assim como a factores de ordem cultural mais vastos, relacionados sobretudo com a génese e o impacto da
modernidade filo-iluminista e posteriormente a sua crise 11.
————————

10 Do Desafio à Debandada, 2 vols, I- O pesadelo, II- Xeque ao Rei, Lisboa, Livraria
Clássica Editora, 1912; Em Redor de um Grande Drama – Subsídios para uma História da
Sociedade Portuguesa – 1908-1911, 1913, Lisboa, Livrarias Aillaud & Bertrand; Zona de
Tufões, Lisboa, Livraria Bertrand, 1912; Entre Precipícios… (Crónicas Políticas dos Últimos Tempos), Lisboa, Empresa Lusitana Editora 1913.
11 Como escreveu Isaiah Berlin, «a oposição às ideias fulcrais do Iluminismo
francês, e dos seus defensores e discípulos noutros países europeus, é tão antiga como o
próprio movimento. A proclamação da autonomia da razão e dos métodos das ciências
naturais, baseados na observação como o único método de conhecimento fiável, e a
consequente rejeição da autoridade da revelação, dos escritos sagrados e dos seus intérpretes reconhecidos, da tradição, da prescrição e de toda a forma de fonte de conhecimento não-racional e transcendente foi naturalmente contestada pelas Igrejas e pelos
pensadores religiosos de vários credos. « (O Contra-iluminismo in A apoteose da Vontade
Romântica – Uma Antologia de Ensaios, Lisboa, Bizâncio, 1999, p. 17) No âmbito da
história das ideias e da cultura, sobretudo no domínio particular da história das ideias
políticas e sociais, o enquadramento e a compreensão das críticas à modernidade filoiluminista é uma temática interessante e fecunda, que nunca é excessivo reiterar. Pela
sua actualidade, pela sua dimensão terapêutica e desdogmatizante (sobretudo em
relação às versões mais contemporâneas de uma crítica inconsequente da modernidade,
que ressurge por vezes travestida de pós-modernidade ) pela boa compreensão que
possibilita da génese de ideologias políticas e movimentos sociopolíticos de carácter
autoritário, como foi o salazarismo em Portugal; a nível metodológico, pode servir
também como eixo axial numa historiografia de carácter mais intelectual e ideológico.
Finalmente, uma das suas virtualidades mais estimulantes, que procurámos pôr em
prática neste artigo, consiste na constatação de que essa crítica da modernidade,
revestiu formas e expressões diferentes, originando consequências políticas e ideológicas contraditórias. Esta temática tem estimulado a produção de interessantes
estudos no domínio histórico-filosófico, para além do estudo aqui refe-rido. Vejam-se
também: Ted V. McAllister, Revolt against Modernity – Leo Strauss, Eric Voegelin, and
the Search for a Postliberal Order, Lawrence, University Press of Kansas, 1996; Zeev
Sternhell (org.), O Eterno Retorno – Contra a Democracia a Ideologia da Decadência,
Lisboa, Bizâncio, 1999.
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No campo concreto da cultura portuguesa, tendo em conta as
suas ambivalentes relações com a cultura europeia, muito haveria
decerto a dizer relativamente aos antecedentes ideológicos e filosóficos oitocentistas (e até setecentistas) dos tradicionalismos surgidos
no início do Século XX, bem como os movimentos intelectuais e
sociais que os encarnaram 12, sem querer para já mostrar as eventuais
influências directas ou indirectas que terão exercido sobre a génese
do pensamento e da mundividência de Malheiro Dias. Infelizmente,
trata-se de uma temática ainda pouco estudada, com a profundidade
que merece, pelos historiadores das ideias e da cultura. Devemos
referir contudo a título genérico alguns traços comuns – que, na sua
articulação intrínseca, se nos afiguram decisivos – de todos esses movimentos/intelectuais que vieram eventualmente a contribuir para
depois potenciar, já num contexto problemático e sobejamente conhecido, a eclosão dos tradicionalismos radicais (Integralismo Lusitano e
salazarismo) e moderados (Luís de Magalhães e Malheiro Dias):
a)

O aprofundamento de uma crítica ao individualismo moderno (bem como os seus corolários ideológicos, políticos e
sociais, que são sobretudo demo-liberais) e o consequente
desenvolvimento de modelos organicistas com fundamentação teórica diversa (Veja-se apenas o próprio socialismo
organicista de Antero e Oliveira Martins 13 como o exemplo
de um indício importante dessa viragem na cultura portuguesa; a este importante sintoma deveríamos acrescentar a
leitura corporativista e orgânica do krausismo que dominou
em Portugal num determinado contexto universitário).

b)

O desenvolvimento de um pessimismo antropológico e filosófico, que de resto não é de estranhar num contexto finissecular e decadentista da cultura.

————————
12 Basta pensar, por exemplo, na geração nacionalista de 1890, inapropriadamente designada por neogarretismo, ou no movimento Vida Nova; a geração dos
Vencidos da Vida, fundamental para contextualizarmos a génese do pensamento
de Malheiro Dias e de Luís de Magalhães, é também um berço importante de conservadorismo.
13 Veja-se a este respeito, Fernando Catroga, O problema político em Antero
de Quental – um confronto com Oliveira Martins in Revista de História das Ideias, Vol. III,
Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias, Fac. De Letras, Coimbra, 1981,
pp. 341-520.
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Literatura e política

Segundo a perspectiva aqui ensaiada, a literatura, na sua multidimensionalidade e polissemia constitutivas, à semelhança de outros
campos de análise menos convencionais – ou menos explorados –
(a canção, o cinema, a ópera) afigura-se um terreno fecundo no tocante
a uma história das ideias políticas e sociais. A leitura ideológica e
política parece-nos à partida uma matriz de interpretação perfeitamente viável, mesmo não partindo de uma concepção marxista 14.
Em última instância, a literatura (assim como a arte em geral) não
escapa nunca a uma dimensão político-ideológica, que está presente
em diversos níveis de análise: no autor, na obra em si, no próprio intérprete, nos mecanismos que condicionam a sua recepção e leitura, etc.
Quanto a nós, estes patamares de leitura relacionam-se sempre de
uma forma problemática e complexa e pedem modelos de análise
adequados em cada caso concreto, que nem sempre se integram facilmente no cardápio interpretativo que a história da crítica tem fornecido. A questão fundamental para nós é saber se a leitura ideológica
poderá pôr em causa a autonomia estética 15. Por diversas razões, que
não são no fundo o objectivo central deste artigo, pensamos convictamente estar esse perigo fora de causa. Pelo menos no tocante aos
pressupostos teóricos e ao alcance que damos neste caso a uma tal
leitura. Não se trata aqui de uma leitura unidimensional, determinista,
dogmática, que seria considerada à partida desprovida de escolhos e
perigos, e sobretudo não a consideramos pertinente e profícua, da
————————
14 No âmbito da literatura portuguesa, a leitura ideológica tem produzido poucos
mas bons frutos. António José Saraiva, Augusto Costa Dias, João Medina e Carlos Reis
ilustram particularmente bem, de maneira diferente, é certo, as suas potencialidades
interpretativas e críticas. Leiam-se respectivamente As ideias de Eça Queirós (1946),
Lisboa, Gradiva, 2000; A crise da consciência pequeno-burguesa – o nacionalismo literário
da geração de 90 (1962), Lisboa, Editorial Estampa, 1977; Eça político, Lisboa, Seara
Nova, 1974; O Discurso Ideológico do Neo-Realismo Português, Coimbra, Livraria
Almedina, 1983.
15 Fernando Guimarães lança pistas fundamentais, do ponto de vista teórico,
para equacionar as relações entre literatura e ideologia, sendo de resto muito crítico em
relação ao modelo interpretativo marxista, mas também ao seu inverso ideológico, por
assim dizer, isto é, ao subjectivismo presencista, sobretudo porque estas matrizes
interpretativas, ainda que por razões opostas, num caso o determinismo histórico no
outro o psicologismo subjectivista, têm tendência a desconsiderar o carácter autónomo
da obra de arte, sustentado pelo autor . Veja-se a este respeito, Linguagem e Ideologia,
Editorial Inova, 1972, pp. 9-50.
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mesma forma, em todos os casos. O facto de no caso em apreço
existir uma determinada correspondência entre a forma literária e o
conteúdo ideológico e político, que de resto só é possível detectar
após uma laboriosa e criteriosa hermenêutica, não significa de forma
alguma que esta exista em todos os casos, com os mesmos contornos
e com o mesmo peso.
Sendo assim, no caso concreto do romance, como é possível perspectivar a sua dimensão ideológico-política, tendo em conta que não é
a única susceptível de merecer a consideração do crítico literário, do
intérprete em geral? Quanto a nós, isso é possível de diversas maneiras, seguindo inúmeros trilhos de investigação. Podemos começar
por referir que o romance, na medida em que é, acima de tudo, ou
entre outros aspectos, uma reflexão sobre a condição humana, tem
necessariamente consequências ou perspectivações de natureza ideológica. Para quem conhece minimamente a história do pensamento
político, assim como as grandes fracturas ideológicas que o perpassam, esta asserção não é de forma alguma estranha e faz hermeneuticamente todo o sentido.
Num sentido muito genérico, podemos referir também que o
romance é em larga medida uma reflexão sobre o tempo, tanto em
sentido diegético-formal como em sentido mais substantivo 16; ou mais
particularmente, sobre a história, no caso do romance histórico, ou
com incidências históricas. Ora, esta referência à temporalidade,
tendo em conta as suas múltiplas incidências, não é mais do que
traduzir a reflexão antropológica de um outro modo, mas que no
âmbito da nossa perspectivação crítica do conservadorismo interessa
sobremaneira destacar. Podemos ilustrá-la, recorrendo ao contributo
ensaístico de Cioran, o qual, em certa medida, vai ao encontro da
nossa hipótese de trabalho: «nos conceptions politiques nous sont
dictées par notre sentiment, ou notre vision, du temps.»17
————————
16 Cf. Oscar Lopes, Modo de Ler – crítica e interpretação literária, Porto, Editorial
Inova, 1969, pp.54-57.
17 E. M. CIORAN, Essai sur la pensée réactionnaire, fata morgana, 1977, p. 36.
Em que medida isto acontece? Apresentemos alguns exemplos, colhidos em propostas
de conceptualização do pensamento político apresentadas anteriormente por nós, que
poderão contribuir para esclarecer o sentido desta relação entre tempo/concepções políticas. A perspectiva revolucionária implícita do tempo (em grande parte parte derivada
de uma «ontologia progressista da história», como refere Fernando Catroga) é eminentemente descontínuista e messiânica – para uma confirmação deste tese, sugerimos a
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Ainda relativamente à reflexão sobre o homem implícita na literatura em geral, e não só no romance dito filosófico, como o de Musil,
Mann, e outros, importa dizer que uma hermenêutica cuidadosa e
atenta dos romances de Malheiro Dias, colheria imensos frutos do
ponto de vista de uma elucidação ideológico-política, primeiro porque,
na sequência do que já adiantámos, este ponto é estruturante e matricial no campo das filosofias políticas/ideologias 18, segundo porque
é possível entrever uma concepção antropológica estruturada e consistente nos mesmos romances, que poderíamos desde já caracterizar
sumariamente como uma crítica ao humanismo racionalista proveniente das luzes e actualizado no ideário republicano 19.
Por outro lado, de uma forma ainda mais directa e clara, muitos
romances encerram uma crítica social e política perfeitamente coe————————

leitura de alguns trabalhos de Gusdorf e Catroga; ao invés, a perspectiva reaccionária do
tempo, espelhada, por exemplo, no tradicionalismo reaccionário de um António
Sardinha, como de um modo geral, a do Integralismo Lusitano, é imobilista e metafísica,
apesar do seu evolucionismo aparente. A perspectiva conservadora do tempo, da história
e da política, não é imobilista nem descontínuista, é evolutiva e contínuista, tem pretensamente uma base experiencialista. Apresentamos neste artigo uma citação de Luís de
Magalhães, (mais explícito do que Malheiro Dias neste aspecto, mas de forma alguma
divergente) absolutamente esclarecedora em relação a esta diferenciação de temporalidades, que acarreta também diferenciações de ordem histórica e política, enformando
as ideossincrasias próprias de um tradicionalismo conservador.
18 Cf. por exemplo, Cabral de Moncada, Do Valor e Sentido da Democracia, p. 15:
«É costume dizer-se hoje, e a afirmação é inteiramente exacta, que todas as ideologias
políticas são sempre, em última análise, a expressão de uma determinada concepção
àcerca do «homem» e do seu lugar no universo, dentro de uma certa concepção deste,
uma certa Weltanschaung. Assim é, na verdade. Ora é uma determinada concepção
àcerca do «homem» e do seu lugar no Cosmos que também aqui se encontra na base
deste democratismo. Pode dizer-se que foi ela quem gerou esta ideologia dentro dêsse
racionalismo, individualismo e idealismo que constituem o seu sub-solo filosófico». Ora,
os romances de Malheiro Dias são em grande medida uma crítica muito sugestiva, desse
«racionalismo», «individualismo» e «idealismo», de que fala Cabral Moncada, no seu
estudo brilhante e ao mesmo tempo arrasador sobre o demo-liberalismo. De resto, a
linguagem e o alcance próprios do romance, como é óbvio, com todas as suas virtualidades retóricas e estéticas, prestam-se perfeitamente a isso, e não apenas pela via da
antropologia. Todavia, a crítica tipicamente conservadora e moderada que faz Malheiro
Dias dos aspectos referidos não se inscreve nem nos parâmetros reaccionários dos
Integralistas, nem nos parâmetros filosóficos vitalistas, e por isso fascizantes, de crítica
da democracia de Moncada.
19 Cfr. Fernando CATROGA, O Republicanismo em Portugal – da formação ao 5 de
Outubro de 1910, Coimbra, Faculdade de Letras, 1991.
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rente, (ainda que por vezes de forma alusiva e implícita 20). É o caso
dos romances escritos por Malheiro Dias e do seu grande mestre
inspirador, Eça de Queirós, cuja dimensão de crítica social e política
assume tal importância, e em níveis de análise tão diversos e tão ricos,
conforme iremos ver, que se nos afigura decisiva para uma sua boa
compreensão.
Em todo o caso, a leitura aqui apresentada é apenas uma das
leituras possíveis da obra literária em questão, sendo de resto condicionada pela linha de investigação que temos vindo a privilegiar, com
base em pressupostos teóricos já parcialmente explicitados, relacionados com uma hermenêutica centrada em tópicos como a antropologia, a sociologia, a política e inclusivamente a temporalidade. Não pretende por isso ofuscar a inquestionável dimensão literária e esteticamente autónoma da obra de Malheiro Dias, nem outras leituras
(complementares ou contraditórias) que dela se possam fazer. No
entanto, apesar de todas estas ressalvas e cautelas, não se nos afigura
contraditório e ilegítimo sustentar a validade e a pertinência desta
chave interpretativa. Consideramos até que uma das possibilidades
mais interessantes de fundar a autonomia estética da obra literária
(e da arte em geral) reside no carácter virtualmente inesgotável das
leituras que dela se podem fazer 21.
Entre outras, a razão fundamental para defender neste caso a
fecundidade e o interesse de uma grelha de leitura ideológica prende————————
20 Podemos referir como exemplo ilustrativo desta tese, entre outros que poderíamos citar, a importância que o romance «neo-realista» teve enquanto veículo alusivo
de uma crítica social e política radical, num tempo sem liberdade de pensamento.
21 Não nos parece que haja qualquer incompatibilidade de fundo, entre o leitor
hedonista, tão encarecido por Borges, isto é, o leitor motivado apenas pela fruição estético-literária imediata, e o leitor-crítico-historiador das ideias. Uma leitura crítica, que
deve ter em conta um determinado modelo interpretativo, implica sempre um trabalho
árduo do ponto de vista crítico-hermenêutico, se quisermos, um trabalho «anatómico»
e «arqueológico» que passa muitas vezes ao lado do prazer literário propriamente dito,
na sua leveza e imediatez características. Isto não significa que haja um antagonismo
intrínseco entre as duas modalidades de leitura do texto. Haverá sobretudo uma complementaridade e uma possibilidade de enriquecimento mútuo que não é de desprezar.
No nosso caso pessoal, a leitura começou por ser puramente hedonista, tendo poste-riormente desencadeado este pequeno projecto de investigação. A ordem poderia ser facilmente invertida e nem sempre é possível traçar com rigor as fronteiras entre uma
modalidade de leitura e outra. Em todo o caso, pensamos que uma obra literária
(o mesmo se aplica para todas as obras de arte, independentemente das suas especificidades) é tanto mais rica quanto mais ilimitadas forem as possibilidades de leitura
que desencadeia.
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se sobretudo com as características intrínsecas do objecto literário
considerado, de resto em articulação manifesta com as orientações
ideológicas do seu autor, previamente conhecidas e contextualizadas,
o que nem sempre acontece da forma mais clara.
2.

Homem, história e tempo na ficção de Malheiro Dias

O romance, tendo em conta a orientação peculiarmente realista
e de fundo histórico que o autor lhe confere, pode bem constituir
uma forma particularmente fecunda e cativante de mostrar uma tese
de filosofia social e política, na medida em está associada a emoções
estéticas, ou eventualmente até, atrevemo-nos a sustentá-lo, a uma
estética tipicamente conservadora, porque de intencionalidade moralista subjacente. (Burke não é conhecido também por associar de uma
forma inédita a estética e a política?)
Por outro lado, a paleta estílistica e narrativa de Malheiro Dias
apresenta uma dimensão totalizante e orgânica, se assim nos podemos
expressar, no âmbito de uma perspectivação da condição humana, que
em última análise tem um significado ideológico-político coerente.
As suas personagens desenham-se sempre em articulação com as instituições sociais, políticas e culturais envolventes, na sua lenta maturação histórica. O tempo diegético, está assim também dependente de
uma leitura específica do tempo histórico-social, do tempo das mentalidades e dos costumes, no seu característico atavismo, mas também
do tempo avassalador das revoluções (o tempo profundo e estático
dos costumes que os historiadores dos Annales valorizaram entra
numa dialéctica interessante com o tempo volátil e acontecimental da
política revolucionária). É assim sob a forma «impressionista» do
romance que se apresenta uma leitura multidimensional 22 da história
de Portugal, nos tempos conflituais e revolucionários já referidos, o
que não acontece por acaso: as invasões francesas e as vésperas do
vintismo, no caso de Paixão de Maria do Céu (1902), o setembrismo
fervilhante, no caso de Amor de Mulher (romance inacabado, publicado postumamente), a fermentação republicana no quadro do constitucionalismo monárquico decadente, no caso de Os Teles de Albergaria (1901), são quadros temáticos e históricos que nos remetem de
————————
22 Trata-de de uma leitura multidimensional, (ou se quisermos, multifacetada ou
poliédrica) porque engloba diversos níveis de compreensão da realidade histórica, de
resto já caracterizados.
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imediato para um contexto multifacetado de crise, cuja matriz de
interpretação implícita tem um significado que importa explicitar.
Está subjacente ao substrato histórico-temporal destes romances um
tradicionalismo nacionalista de matriz conservadora, que pode levar o
leitor a repensar criticamente as revoluções modernas, assim como os
seus fundamentos antropológicos e ideológicos («racionalistas, individualistas, idealistas», segundo a caracterização precisa de Cabral de
Moncada) por via das emoções estéticas trazidas pela literatura:
«O liberalismo, tentado pela teoria individualista de Mouzinho,
pelo idealismo democrata de Passos e pelo doutrinarismo tirânico
de Costa Cabral, desabava na corrupção e no desprestígio. O direito de
voto era uma burla a serviço de déspotas; a base moral de todo o
edifício político – um sofisma. Já os puros se recolhiam aos lares,
confrangidos e desalentados, ante o desabar do miraculoso sonho. Três
sistemas tinham falhado, soçobrado. Inutilmente se procurara por três
vezes realizar a ideia grande, excessivamente grande, e por três vezes,
com a interpretação diversa do princípio sagrado, se esbarrara no
desastre. Os homens tinham errado? Tinham. O princípio era bom?
Era. Mas o liberalismo não correspondera aos ideais dos seus apóstolos. O voto era corrompido; o individualismo levara à anarquia.
A mocidade, crescida por entre as lutas de partidos que deslustraram
o liberalismo, e com a memória ainda viva da batalha com que seus pais
o tinham conquistado, era triste e desiludida.
Para quê sonhar? Para quê bater-se? O exemplo era recente.
A sonhar tinham seus pais preparado a derrocada; a lutar tinham
preparado a hecatombe. Os filhos dos visionários burocratizaram-se; os
filhos dos heróis bandearam-se. Que fazer diante de um passado
perdido e de um futuro quimérico? Já se não podia viver de ideais?
Viver-se-ia de empregos públicos. A velha dívida pagou-se aos filhos
dos visionários com o dinheiro do contribuinte!» 23

A grelha de leitura ideológica e política, tendo em conta a forma
como é aplicada, pode neste caso concreto fazer justiça a uma compreensão mais profunda da ficção malheiriana pois adquire uma dimensão orgânica e global, inserindo-se numa visão de conjunto de toda
a obra do autor, não tendo até agora merecido a devida atenção.
De facto, consideramos ser esta matriz interpretativa o fio de Ariadne
para uma adequada compreensão do contributo romanesco de
Malheiro Dias, ou pelo menos para uma sua melhor ilustração política,
a nosso ver indispensável.
————————
23

Os Teles de Albergaria, Círculo de Leitores, 1987, p. 36.
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Com efeito, uma multiplicidade de vectores estilístico-formais e
de conteúdos subjacentes, entrecruzam-se de uma feição notavelmente
orgânica e harmónica, formando uma tessitura com unidade ideológico-política, independentemente da inegável maturação literária manifestada ao longo de uma fugaz mas brilhante carreira de romancista.
A forma como Malheiro Dias constrói os seus romances, no quadro das temáticas históricas consideradas, e tendo em conta a leitura
que podem ou pretendem suscitar, articula-se profundamente com o
ponto de vista político monárquico moderado (quer em termos ideológicos, quer em termos mais filosóficos e antropológicos) que manifestou e assumiu ao longo da sua vida de jornalista e homem de letras.
Estes mostram (ou sugerem) os homens em todas as situações
de existência, contrariamente a qualquer abstraccionismo teórico de
carácter revolucionário, articulando de forma notável e subtil a dimensão política – bastante considerada nos seus romances, e de diferentes
formas – com a dimensão social, cultural e afectiva. Entrevê-se nesta
bem urdida tessitura romanesca, entre outras coisas, uma crítica das
instituições revolucionárias forjadas nos gabinetes dos teorizadores
utópicos, bem como dos seus executores exaltados, ambos alheados
das circunstâncias reais e concretas do próprio país, em termos de
costumes, mentalidades e sociedade:
«À noite, o jacobino, ajoelhado aos pés do grande leito de colunas
onde a parturiente já sorria, com o filho pegado ao seio, chorava,
cobrindo de beijos as mãos da sua Teresa – porque estes revolucionários cândidos eram românticos ardentes. E já então, pela janela amplamente aberta sobre a noite morna, surgia um trecho de cidade
iluminada, com bandeiras esvoaçando, em harmoniosos balouços de
asas, nos cata-ventos das torres de Santo Ildefonso. Mas, ai dele!,
depressa a alegria do patriota se desvanece quais fumaradas vãs que se
desfazem. Saldanha, depois das archotadas, embarca para a Inglaterra,
e metade do país aclama furiosamente D. Miguel, como a uma espécie
de príncipe-arcanjo. O povo, que não leu os filósofos, encolhe os
ombros a essa obscura promessa de liberdade. Como um lodo que turva
uma água, a revolução social dos idealistas vai-se deformando na
agitação sangrenta da guerra civil. Os sonhos levam-nos o vento e para
longe a realidade os arrebata em destroço.» 24

Este passo do romance Os Teles de Albergaria pode servir para
ilustrar o ponto de vista anti-revolucionário atrás exposto, bem como
————————
24

Os Teles de Albergaria, Ed. Cit., p.30.
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alguns dos seus fundamentos ideológicos e teóricos. Não é por acaso
também que encontramos a psicologia do revolucionário idealista tão
bem retratada na narrativa malheiriana. Trata-se de uma das faces
mais marcantes e recorrentes da sua crítica aos modelos revolucionários de actuação política.
Mas a um nível de leitura mais profundo e universalizante,
embora decorrente do anterior, retrata-se, por vezes ironicamente,
a rotunda inadequação antropológica das tentativas revolucionárias.
O romance póstumo Amor de Mulher é particularmente elucidativo
desta tese. Constitui em grande parte uma crítica densa do Setembrismo, por esta e por outras vias. O seu protagonista, Alvaro de Sá, à
semelhança do personagem atrás citado, introduz-nos nos meandros
perversos da psicologia de um revolucionário exaltado, cujas altruístas
virtudes republicanas cedo desfalecem, rendendo-se a uma avassaladora paixão que o vai levar a subalternizar o cuidado pela pátria.
Ironicamente, esta paixão foi despoletada casualmente pelo olhar
misterioso de uma bela mulher, que encarna, ainda que duma forma
benévola, os valores religiosos e políticos da velha sociedade. Mas, a
evolução psicológica deste emblemático revolucionário, em conjunto
com a focalização recorrente de outras personagens, neste e noutros
romances, assim como a antropologia implícita em textos de ordem
mais ensaística, remete-nos também, neste caso, para a dimensão
essencialmente passional e não racional do homem 25. Eis uma visão
da natureza humana, a que podemos atribuir um significado pessimista e céptico, que está presente na reflexão filosófica conservadora,
atingindo um grau de exemplaridade notável, no âmbito de uma
crítica do iluminismo, com os escritos de Burke. Trata-se quanto a nós
de um aspecto com consequências decisivas do ponto de vista político,
pois desagua naturalmente no tradicionalismo cultural e político (no
————————
25 «Tambem Joaquim Telles, como a cidade, transfigurava-se. Da antiga vida de
réprobo apenas lhe restava a bisonha timidez, que, sem conseguir expulsar, inutilmente
procurava atordoar de audácia, como um remorso no vinho. Dera em frequentar cafés,
arranchava com jacobinos no botequim do Casaca e no café do Grego. A sua silenciosa
paixão devorava-o como um vício. Deixavam indifferente e alheado as mais extraordinárias notícias. Entrara Murat em Madrid; partira para França a deputação da nobrêza;
tinham os espanhoes evacuado o Alentejo; os inglêses desembarcado em Peniche?
Joaquim Telles encolhia os hombros. Que lhe importava Murat em Madrid, o marquez
de Abrantes em Bayona, o marquês do Socorro em Setubal? (…) A sua única preoccupação era esconder a Sepulveda o seu amor.» (Paixão de Maria do Céu, Lisboa, PortugalBrasil, p. 156)
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caso de Burke, no elogio do preconceito e da monarquia), por via do
enraízamento instintivo ou afectivo do homem, no autoritarismo (moderado), na crítica do democratismo igualitário e do liberalismo radical, e de um modo geral, dos modelos radicais de reformismo social;
associa-se também a uma visão orgânica e inigualitária da sociedade,
implícita nos romances, onde, apesar de tudo, existe um espaço limitado para a liberdade individual 26. Estes elementos estão inequivocamente presentes no ideário político e social manifestado em toda a
obra de Malheiro Dias, sendo neste âmbito, estruturantes.
Por outro lado, se quisermos extrair consequências de natureza
estético-formal, poderemos neste particular encontrar possibilidades
de compreensão para a costela romântica e camiliana de Malheiro
Dias, detectada por alguns estudiosos 27, que coexiste com o naturalismo e com o realismo, o que do ponto de vista ideológico-político,
tendo em conta o sincretismo e a tensionalidade do conservadorismo,
faz todo o sentido. A dura e fracassada polémica que travou com
António Sérgio espelha também, de forma notável, o antagonismo
entre um paradigma racionalista, filo-iluminista, cosmopolita (Sérgio)
————————
26 A ideologia conservadora é com feito marcada por elementos tensionais e
tendencialmente contraditórios. Paradoxalmente, trata-se de uma ideologia que busca o
equilíbrio, a moderação, a lógica do meio termo, em matéria social e política. O pensamento de Malheiro Dias, à semelhança do que acontece, por exemplo, com Burke é bem
um espelho destas tensões. Tensões entre as exigências de autoridade e coesão orgânica
da sociedade e o inalienável espaço de liberdade individual igualmente defendido (os
pensadores conservadores de todos os tempos apresentam esta recorrência teórico-argumentativa: o despotismo, apresente ele as formas que apresentar, é tão detestável
como o liberalismo desenfreado e anarquizante; ambos contribuem para a ruína da
sociedade política, pois são duas formas inaceitáveis de voluntarismo). Existem também
eventualmente tensões teóricas a nível da defesa que se faz da tradição, pese embora as
características evolutivas e não cristalizantes que lhe são atríbuidas, e a necessidade de
adaptação à mutação das circunstâncias históricas; Muitas vezes, é também difícil
compatibilizar a dimensão onírica, saudosista e romântica que, como se vê, tem também
um peso importante no conservadorismo, com a dimensão utilitarista, pragmática e
empirista (um bom exemplo estético-literário desta síntese problemática é a ficção em
apreço: caldeia o realismo naturalista com uma diáfana tonalidade romântica). E a lista
está longe de estar completa. Basta pensar numa tensão de natureza mais epistémica,
mas estruturalmente similar às já apontadas, que detectámos no pensamento de Burke:
a tensão entre essencialismo antropológico e funcionalismo sociológico. Para uma exposição bem fundamentada das contradições e das fragilidades teóricas do conservadorismo, veja-se Ted Honderich, El conservadorismo – un análisis de la tradicion
anglosajona, Barcelona, Ediciones península, 1993.
27 João Gaspar Simões, João Bigotte Chorão, Luís Forjaz Trigueiros, entre outros.
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e um paradigma nacionalista (M. Dias), que não se incluindo propriamente nas versões mais des-pudoradas do irracionalismo nacionalista
e exaltado que vicejou por aqueles tempos, caracterizou-se, na sua
dimensão conservadora, pelos traços apontados atrás, não obstante
uma certa empolação estratégica do discurso, por vezes mal interpretada. Esta polémica, despoletada pela publicação em 1925 do manifesto romântico-nacionalista Exor-tação à Mocidade, pela sua
densidade, pelas suas implicações e significado global merecerá um
estudo autónomo.
O comportamento do protagonista do romance póstumo Amor de
Mulher é assim significativo no conjunto da galeria de personagens
Malheirianas e não somente porque ilustra e simboliza particularmente bem a vacuidade do idealismo revolucionário e a psicologia
sinuosa dos revolucionários, podendo ir mais longe, em termos de
significados e possibilidades de leitura, do que uma mera crítica, sociológica e política, do Setembrismo:
«A própria cidade se transfigurara aos seus olhos, desde que
numa das suas ruas descobrira aquela deusa. De manhã, ao acordar,
não era mais no governo do distrito que pensava. Com o sol, entravalhe no quarto a resplandecente imagem. Aquele amor clandestino
propagara-se com a lentidão de uma semente germinando numa terra
funda. Levara uma semana a descobrir a igreja onde todas as manhãs,
acompanhada de uma criada idosa, ela costumava ouvir missa. E a essa
mesma hora matinal, embuçado, sem anéis nos dedos, com os severos
trajos de um magistrado, ele, o jacobino, ia ouvir missa também, para
a ver de joelhos e curvada diante dos altares.
O patriota convertera-se num namorado. Toda a sua ânsia sobressaltada de justiça, a sua aspiração inflamada de patriota eram os
grandes fumos de um pequeno incêndio, que o hálito de uma mulher
bastara para extinguir. Enquanto ao longe, o governo tentava o prodígio
de pacificar a nação, ele ficava-se olhando as cinzas de um braseiro,
sonhando com uma mulher! Mandado para pacificar um distrito,
consumia-se na paixão por uma devota. A firmeza com que resistira às
conspirações dos parentes, oferecendo-se para servir o setembrismo,
parecia-lhe agora, visto na grande sombra desanimadora da sua desilusão, um desses impulsos romanescos de uma alma inquieta de visionário. Os anos de Londres, gastos numa aprendizagem teórica de
político, não tinham arrefecido as suas inclinações apaixonadas.
Quisera imitar a mocidade austera de Pitt e não passava afinal de um
Lovelace.
Recordava a última entrevista com Passos Manuel, no gabinete do
ministério do reino. Via-o pálido, no vão da janela, enrolando nos dedos
uma carta da Rainha, fitando-o com o seu olhar doce e claro. E pensava
que também aquele olhar penetrante se enganara, confiando nele,
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mandando-o pacificar um distrito sublevado, persuadido de que era
um filho dilecto da Revolução, preparado na escola severa do exílio
para as grandes lições moralizadoras do civismo!» 28

Mas o inverso também é verdadeiro (ou seja, não é apenas a natureza profundamente passional do homem que inviabiliza determinados projectos políticos de longo alcance, mais ou menos ambiciosos,
são também as circunstâncias envolventes, moldadas pela tessitura
urdida pela história e pelos seus ritmos autónomos, que determinam
as possibilidades e o espaço de liberdade dos homens, assim como
das próprias instituições) e tem necessariamente um significado
antropológico. Conforme já se disse, a caracterização das personagens
femininas e masculinas nunca é desvinculada das redes intrincadas
de circunstâncias históricas e sociais, que não são de forma alguma
indiferentes para o desenvolvimento da narrativa, condicionando-a,
por vezes de forma trágica, transparecendo quase sempre nos desenlaces um pessimismo moralista (atente-se nos tristes finais dos
romances Filho das Ervas e Paixão de Maria do Céu). Dito de outra
forma: sobretudo a partir do romance Os Teles de Albergaria, o tempo
diegético e o tempo histórico não surgem como entidades independentes, ou mais precisamente, o tempo diegético é condicionado em
larga medida por um tempo histórico complexo, porque estratificado,
com implicações ideológicas importantes 29. Como ler antropológica
e ideologicamente este historicismo implícito? De uma forma que
se tornou clássica na conceptualização do tradicionalismo conservador, tendo sido lapidarmente expressa por Edmund Burke, nas suas
Reflexões sobre a Revolução Francesa (1790), texto que constitui verdadeiramente um evangelho do conservadorismo, já no séc. XVIII, e
curiosamente ainda hoje 30. Entre outras pontas do fio, que envolvem
este novelo conceptual, poderíamos dizer, para já, o seguinte: não se
————————
28

CARLOS MALHEIRO DIAS, Amor de Mulher, Lisboa, Vega, s.d., p. 53-54.
Isto revela alguma modernidade e uma certa capacidade na percepção do
tempo histórico. Não é, decididamente, por acaso que Malheiro Dias foi também um
historiador. A forma como percepciona o tempo histórico é fundamental para se
compreender que a matriz de tradicionalismo monárquico que perfilha nunca poderia
ser a reaccionária, como a do Integralismo Lusitano..
30 Só para citar um exemplo particularmente conhecido de todos, é curioso constatar que não há crónica nenhuma do Expresso em que João Carlos Espada não cite
a autoridade incontestada de Edmund Burke, para criticar as orientações políticas e
sociais mais progressistas dos dias de hoje, aquilo que poderíamos considerar o jacobinismo contemporâneo.
29
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pode conceber a natureza humana abstractamente, fora das circunstâncias condicionantes de lugar e tempo. Isto é, dentro de uma forma
complementar mas correlacionada de apresentar a antropologia
conservadora, é correcto afirmar que somos em larga medida uma
consequência desses condicionalismos circunstanciais, somos criações
da história e de múltiplas circunstâncias 31, mais do que propriamente,
criadores ou sujeitos da história (mentalidade revolucionária – um
produto da hybris moderna 32). Isto tanto se aplica numa escala indivi————————
31 Cfr. Carlos Malheiro Dias, O Estado Actual da Causa Monarchica, Lisboa,
Edição do Autor, 1912. «Procuraremos elevar-nos acima das paixões deploraveis dos
homens mortaes. As suas verdades são verdades transitorias, amanhã mentiras inverosimeis. Aceitemos os factos como resultantes logicas de circumstancias creadas por uma
somma de fatalidades de que o homem não é o autor, mas o instrumento.» (p.7)
32 A propósito do orgulho moderno e da mentalidade revolucionária, aspectos,
que no âmbito de uma crítica da modernidade são contemplados pelos conservadores, e
em particular por Burke, (veja-se a este propósito, Stephen K. White, Modernity, politics
and aesthetics, London, Sage Publications) no âmbito de uma chamada permanente de
atenção para a irrefragável finitude humana, atente-se na exemplaridade do que diz o
nosso escritor a propósito do naufrágio do Titanic: «Tema formidável, para meditações,
este da catástrofe do Titanic! Pois não se diria que a Providência ensaiou em todos os
seus pormenores cénicos a colossal tragédia, para que a humanidade a ela assistisse
como a uma tremenda lição?
Sobre os mares corre, velocíssimo, o barco gigantesco: espécie de ilha que desatasse, súbito, a caminhar no oceano, com chaminés de fábricas a fumegar. Em seu incomensurável orgulho, os homens baptizaram o colosso, obra-prima da arquitectura
naval, como o qualificativo promanante dos gigantes legendários que nas idades mitológicas disputaram aos Olímpicos a soberania do mundo, acabando por ser precipitados
no Tártaro, fulminados por Júpiter. Se a palavra titânico se tornou sinónima de gigantesco, em memória dos lances de luta portentosa, certo é também que a palavra titã ficou
na memória dos homens simbolizando a punição das orgulhosas audácias.» (Carlos
Malheiro Dias, Zona de Tufões, citado por J. Biggotte Chorão in, Carlos Malheiro Dias na
ficção e na história, p.125) Biggotte Chorão, nota com muita pertinência, a propósito da
forma como Malheiro Dias o trata que «A partir de um evento que comovera o Mundo,
Carlos Malheiro Dias, aí se distinguindo do simples repórter, a partir desse evento faz
reflexões que excedem o quadro e têm validade permanente. O orgulho humano, que,
segundo o escritor, explicava a catástrofe do Titanic, explicaria também os naufrágios a
que estão sujeitos os povos nas mãos de políticos iluminados, que crêem poder inflectir
o curso da História e iniciar uma nova era» (Op. Cit., p.12). De resto, o texto sobre o
Titanic, à semelhança de outros contemplados pelo autor, é sumamente elucidativo, com
a roupagem estílistica que o caracteriza, em relação a aspectos fulcrais da sua filosofia
social e política: a dimensão inelutavelmente inigualitária da sociedade (Cfr. Com o Filho
das Hervas, por exemplo), o egoísmo fundamental do homem e a função morigeradora
e instrumental da religião. A partir do episódio do Titanic parte-se assim para uma
crítica, tipicamente conservadora, do jacobinismo republicano e do igualitarismo socialista, relacionada com o pessimismo antropológico: «Enquanto as orquestras tocam
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dual como numa escala colectiva. Os romances de Malheiro Dias,
primam sobretudo por mostrar a profunda imbricação do que poderíamos considerar respectivamente uma micro-história e uma macro-história. Contrariando as tendências da modernidade individualista, e
do seu linearismo temporal (Catroga refere-se diversas vezes, nos seus
estudos de história intelectual, a uma «ontologia progressista da
história» 33), patente na mentalidade revolucionária, poderíamos
legitimamente colher uma moral, da leitura destes textos: o espaço de
liberdade de cada indivíduo é à partida severamente limitado por
aspectos que transcendem as possibilidades emancipatórias de uma
auto-construção individual, da vida e da moralidade (um dos aspectos
limitadores mais retratados pelo nosso ficcionista é o lugar social que
os seus personagens ocupam, aceite como uma facto inalterável da
vida social). Todas as tentativas de modificar por processos racionais e
voluntaristas estas naturais limitações da vida humana (projectos
revolucionários em geral de fundamento ideológico progressista ou
igualistário) em sociedade desembocam no fracasso e na violência, em
suma no perverso despotismo. Os romances de Malheiro Dias, tendo
em conta diversos aspectos inerentes à construção narrativa, ao
desenho das personagens e sua evolução, aos seus desenlaces trágicos
e moralistas, bem como a múltiplos conteúdos subjacentes, ilustram
eloquentemente esta tese.
Num outro nível de compreensão, poderíamos também ler a
cuidada inserção histórica dos romances, como um aspecto decorrente
da matriz epistémica de experiencialismo historicista, conformadora,
————————
valsas austríacas nas salas sumptuosas, os emigrantes, aglomerados numa promiscuidade de rebanho, sonham com o primeiro dólar a ganhar na terra da promissão para que
navegam, quais outros e miseráveis Argonautas. Naquela síntese da terra, movida por
uma maravilha de mecânica, vogando nas águas, a miséria, como a riqueza, têm os seus
bairros separados. Ali há também, ó socialistas! Fronteiras que se não ultrapassam, e é
o dinheiro que regula as condições humanas.» (Op. Cit., p. 126) Mais adiante, afirma o
seguinte: «Os livre-pensadores – filhos ingratos dessa fecunda fé, – pretendem substituir
o Homem a Deus. Mas, desabituado de sonhar, o Homem não deixaria de progredir?
Todos os seus esforços não se restringiriam à procriação e ao alimento? Onde existiu
jamais o historiador capaz de narrar e encadear os factos históricos exceptuando deles
a religião? A religião é na história dos povos o que a atmosfera é na história da Natureza.
Sem atmosfera não há condições de vida física. Sem religião não há condições de vida
social» (Op. Cit., p.130)
33 Cfr. Fernando Catroga, O Céu da Memória – Cemitério Romântico e Culto Cívico
dos Mortos, Coimbra, Minerva, 1999, p. 233. De resto este conceito é utilizado também
na outra obra de Catroga já citada neste artigo.
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da mundividência conservadora (relativizante em termos de formas de
governo, por exemplo 34), e adequando-se também, harmoniosamente,
ao naturalismo e ao realismo literários. No âmbito do modelo estético-literário naturalista, pretendia-se de facto retratar com rigor anatómico, pretensamente científico, em alguns casos, as circunstâncias
hereditárias, sociais e históricas que condicionavam a vida dos indivíduos. Numa primeira fase, o natu-ralismo e o realismo, continuados
no início do séc. XX pelo nosso escritor, casaram muito bem com
orientações ideológicas conservadoras, na medida em que deram um
imagem não muito «positiva» do homem, porque esta era visto sempre
como um ser sujeito a inúmeros condicionalismos e limitações, de
natureza muito diversa (raça, meio, hereditariedade, etc.).
Neste como em múltiplos outros aspectos, pudemos detectar um
notável paralelismo, uma identificação, e uma continuidade inquestionável, entre as ideias políticas manifestadas numa profusão de textos,
claramente conservadoras (e, por diversas razões de fundo, não reaccionárias ou radicais, dentro da Direita política desse tempo, não
obstante a colagem estratégica ao nacionalismo, ainda que este tenha
sido assumido com ressalvas liberalizantes e moderadoras 35) e a
————————
34 Veja-se Carlos Malheiro Dias, O Estado Actual da Causa Monarchica, p. 7:
«A politica tem de ser considerada a arte de tornar as nações prosperas e felizes pelo
bem estar do individuo. Sempre que a obra politica se não ajuste á prosperidade do
cidadão, é obra esteril ou malefica. O regimen tem uma importancia infinitesimal na
apreciação do problema. Não queiramos subordinar a noção do patriotismo a uma
proposição de jurisprudencia politica. Não nos enterremos no lodo da palavra. O patriotismo de hoje não é o patriotismo de hontem e pode não ser o patriotismo de amanhã.
Em 1833, a bandeira azul e branca é o symbolo das liberdades. Em 1912, á mesma
bandeira pela qual morreram milhares de martyres e que os perseguidos politicos do
absolutismo molhavam de lagrimas e cobriam de beijos no exilio, os demagogos
chamam «farrapo da infamia», «a insignia do latrocinio», «o estandarte da tyrannia» e
outras baboseiras torpes ou risiveis. Esta rhetorica revolucionaria foi, em todos os
tempos , a mesma. Não a inventaram os revolucionarios portuguezes. Ella corresponde
a um delirio da razão, commum a todas as grandes crises politicas. Os historiadores,
quando a encontram, sentem nauseas. Este delirio é contagioso. Acautelemo-nos delle.»
35 Devemos referir, por exemplo, a defesa de um sistema constitucional-representativo de matriz anglo-saxónica e associado a um liberalismo moderado – o que no caso
de Malheiro Dias, se pautou sobretudo pela defesa da liberdade de pensamento – o
moderantismo político, o anti-absolutismo de feição anti-despótica; um tradicionalismo
evolutivo e não cristalizado foi o critério aferido na avaliação dos sistemas políticos e
sociais, tendo fundamentado na prática a defesa de uma monarquia de modelo cartista
(Luís de Magalhães, À semelhança de Malheiro Dias, é muito claro neste particular);
de resto todos estes traços diferenciadores formam um sistema ideológico-político

CARLOS MALHEIRO DIAS (1875-1941): UM ESCRITOR CONSERVADOR

127

própria obra romanesca. Mas esta constatação não priva em nada os
romances do seu brilho literário e da sua autonomia estética. Se, à luz
dos argumentos até agora expendidos, é acertado e preciso caracterizar ideologicamente os romances de Carlos Malheiro Dias como
romances conservadores, não é menos acertado, do ponto de vista
puramente literário, considerá-los como bons romances conservadores, que valem em si mesmos, apesar do carácter algo ultrapassado
e datado (mas coerente com a orientação ideológica) do seu modelo
realista-naturalista-romântico, de matriz queirosiana, mas revelando
mesmo assim uma certa originalidade de construção. Dentro desta
orientação estético-literária, iniciada e desenvolvida no Séc. XIX, estes
romances constituem, e atendendo também à pouca idade do autor,
um produto de grande qualidade e acabamento formal. As virtualidades de um «impressionismo social» (Forjaz Trigueiros) de paleta
muito rica, próprias do seu estilo literário, revelando aliás aquilo
que ele tem de melhor, iriam de resto ser postas de novo em prática,
por ocasião da primeira república, com a publicação de um conjunto
de textos aparentemente de índole jornalística, mas que cabem perfeitamente no âmbito daquilo que poderíamos considerar uma literatura
conservadora, que é em grande parte uma fenomenologia comprometida dos processos revolucionários 36. Uma literatura que os retrata
criticamente, fazendo uma espécie de anatomia sociológica de índole
empiricista, por vezes com base em casos do quotidiano, mas sem
cair todavia nos excessos diabolizantes, essencialistas, e em alguns
casos, providencialistas, do radicalismo reaccionário, buscando uma
compreensão das revoluções, dentro dos parâmetros imanentes de
————————
coerente, de natureza conservadora e não reaccionária. Também o nacionalismo destes
autores reflecte esta tendência moderada. Uma observação de Maria de Fátima Marinho
a respeito da obra romanesca de Malheiro Dias, vem ao encontro da nossa hipótese de
interpretação ideológica: «Os romances de Carlos Malheiro Dias, constituem um caso à
parte na novelística histórica do início de novecentos onde, na sua maioria, só encontramos a apologia de um passado mítico, de grandezas heróicas.» (O Romance Histórico
em Portugal, p.115)
36 Veja-se Carlos Malheiro Dias, Do Desafio á Debandada , Vol. I, Lisboa, Livraria
Clássica Editora, 1912. No prólogo deste livro (p.15) encontramos uma curiosa
expressão metafórica. Esta, pode servir para exemplificar a notável fusão entre estilo
literário/perspectiva «fenomenológica» conservadora a respeito das Revoluções em
geral/Revolução Republicana, absolutamente característica do autor, tanto no registo
romanesco, como no registo jornalístico: «Uma revolução, mesmo quando se reveste das
proporções modestas e do aspecto benigno que foram as salientes feições da aventura de
Outubro, é um incendio que leva tempo a apagar. Deixa um demorado, um laborioso
rescaldo. Por baixo dos destroços, afogadas nas cinzas, ficam sempre brasas.»
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mundividência e análise que temos procurado explicitar : trata-se
essencialmente, segundo o autor, de «orientar o leitor, pintando-lhe
a atmosphera social (itálico nosso) em que está evoluindo a Revolução.» 37
Com efeito, e retomando de novo o estudo dos romances, os
protagonistas dos seus principais romances, como o revolucionário
Álvaro de Sá do Amor de Mulher, ou a ingénua Maria do Céu de Paixão
de Maria do Céu, directa ou indirectamente, estão sempre envolvidos em acontecimentos histórico-políticos importantes, no quadro das
revoluções modernas: as invasões napoleónicas, o vintismo, o setembrismo, o republicanismo. Esta incidência temática, conforme já
referimos, tem um significado importante no quadro da economia
romanesca do esquecido autor de Paixão de Maria do Céu. Aliás, consideramos que um dos aspectos em que Malheiro Dias é literariamente
mais brilhante é precisamente na reconstituição plena de cores, que
faz dos ambientes históricos de um Portugal convulsionado a caminho
da modernidade, onde praticamente nenhum pormenor é esquecido,
fazendo jus até ao rigor histórico e sociológico, parâmetros aferidores da sua modernidade imanentista de mundividência, relacionada
com o experiencialismo historicista e sociologizante, atrás aludido.
De acordo com a expressão feliz de Luís Forjaz Trigueiros, o nosso
autor seria, acima de tudo, um «impressionista social» 38. Com os Teles
de Albergaria, teria feito simultaneamente o romance de uma família
e de uma sociedade.
Ideologica e filosoficamente esta orientação romanesca e temática é pregnante, em virtude de um aspecto, já aludido atrás, mas que
convém precisar. Uma leitura atenta das narrativas consideradas,
remete-nos constantemente para a historicidade evolutiva das instituições políticas e sociais, das formas de vida, dos costumes, das modas,
mas também, e devemos sublinhar este aspecto, de uma forma agudamente articulada, para a crise da modernidade, no contexto concreto e
peculiar no nosso país, desde o vintismo até aos alvores da revolução
republicana 39. O impacto da modernidade política na sociedade
————————
37

Carlos Malheiro Dias, Op. Cit., p.33.
Luís Forjaz Trigueiros, O Prélio Solitário – Temas e Tópicos de Literatura
Portuguesa, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992, p. 27-34.
39 Cfr. Aquilino Ribeiro, «Carlos Malheiro Dias, em seus romances, encetou o
plano dum vasto estudo à sociedade moderna de Portugal, partindo dos fundamentos
que lhe trouxe a revolução francesa até os fenómenos mais actuais do seu desenvolvimento histórico. A Paixão de Maria do Céo, S. Miguel Arcanjo, ainda não editado, e
38
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portuguesa é um tema recorrente na ficção de Malheiro Dias, sendo
manifestamente um aspecto estruturante e determinante. A visão da
historicidade humana que literariamente nos é sugerida, radica-se
a um nível mais profundo numa temporalidade com contornos
peculiares, em que a inércia e a inovação, o passado e o presente, a
tradição e o impacto das revoluções se equilibram e se combinam
duma forma complexa, mas de uma idiossincrasia facilmente identificável. Assim, na percepção da temporalidade implícita nas narrativas
em questão, nem triunfa a cristalização temporal própria dos tradicionalismos intransigentes e reactivos, nem tão pouco a radicalidade
descontínuista do tempo revolucionário, espasmódico e criador 40.
Com efeito, os romances do nosso autor, subtilmente, oferecem uma
————————
os Telles d’Albergaria são, por ordem cronológica, a portada dessa construção monumental. Suspensa a continuidade nacional com o domínio francês, a Paixão de Maria do
Céo, analisando a crise de dissolução do sentimento patriótico ou a consciência da
pátria, personificada na arvéloa, frágil e garrida filha dos Sepúlvedas, é dela, lógicamente, o primeiro estádio. Sucessivamente, o S. Miguel Arcanjo versará o choque de
duas sociedades, a da tradição e a da revolução, a que põe desfecho o exílio de D. Miguel
e a implantação do liberalismo; os Telles d’Albergaria, por fim, representam a marcha do
liberalismo monárquico ao encontro da democracia republicana. A introdução à sociedade contemporânea está pois nessa trilogia, de que dois pilares avultam já nas letras
pátrias com a bela grandeza dum edifício romano, truncado. O Filho das Hervas, com o
problema da paternidade e do preconceito de família, pertence já ao corpo do edifício
que se irá desdobrando através do meio social português, na desfeita monárquica, a
revolução de Outubro, a Republica, a guerra das nações, etc.» (Atlândida, N.º 20, p. 632.
40 Cfr. J. PAÇO DE ARCOS a propósito do Grande Cagliostro, «Não deixa de ter,
ainda, outros grandes méritos, entre os quais um dos maiores, para além do seu incontestável brilho literário, é – como em lúcido ensaio salientou Feliciano Ramos – a
evidência de que não basta a máquina policial perfeita dum Pina Manique para travar a
marcha implacável do tempo e irresistível das ideias.» (Pedras à beira da estrada, p. 139)
Luís de Magalhães, num dos textos fundamentais para aferir toda esta problemática da individuação do tradicionalismo conservador , explicita melhor aquilo que, duma
forma menos óbvia porém, não deixa de estar presente no universo ficcional e ensaístico
de Malheiro Dias. Estamo-nos a referir à perspectivação ideossincrática do tempo, determinante, na sua onticidade característica, para as concepções históricas e políticas
destes dois monárquicos moderados, determinante enfim para a construção da própria
noção de tradição:
«Que quer dizer tradicionalismo em politica?
Immobilidade, fixidez absoluta e perpetua d’uma certa estructura nomologica?
Mas onde se vê isso atravez da historia, a não ser em povos barbaros e selvagens ou nas
estagnadas civilisações asiaticas, por isso mesmo dominadas pela civilização europeia
quando a ella se não adaptaram como se adaptou o imperio nipponico? Largamente
demonstrei, no meu pequeno estudo, que a vida social e politica dos povos se não
subtrahia á ineluctavel lei do Universo que é o eterno movimento.
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crítica sugestiva e orgânica do irrealismo e da inadequação humana
de tais visões espectralmente opostas da temporalidade humana, plena
de consequências do ponto de vista antropológico, histórico, sociológico, político, ideológico…
A síntese final desta temporalidade que impressionisticamente
nos é apresentada enquadra-se numa crítica conservadora da modernidade, designadamente do seu progressismo revolucionário (e da
engenharia social utópica fundante e decorrente), presente em todos
os escritos de Malheiro Dias, desde as crónicas jornalísticas sobre a
1.ª República até aos textos mais doutrinais, como é o caso dos texto
relativos à dura polémica em que se envolveu com António Sérgio, a
propósito do valor e do alcance do Sebastianismo.
Atente-se nas suas palavras, tal como surgem na carta-prefácio a
uma obra de Aquilino Ribeiro, datada de 1913:
«Hoje, como quando há doze anos, ainda vibrando à decepção
dolorosa que a minha juvenil iniciação na política me custara, escrevia
Os Teles de Albergaria – tudo o que em mim raciocina encara as revoluções feitas de baixo para cima como modos iníquos de subverter o
que não se sabe corrigir. Fiquei sendo, irredutivelmente, um partidário
da força consciente da inteligência contra a inteligência cega da força.
Debalde tenho procurado, nas minhas pesquisas de História, constatar
a pseudo-verdade de que os benefícios derivantes das revoluções
compensam as calamidades que originam. As revoluções, mesmo as
mais pacíficas, aparecem-me pululando duma fauna moral aterradora.
Para as feras que elas geram, acaba sempre por ser preciso que a
Providência crie um beluário… pois que já não descem à terra os
Orfeus.» (…) 41:
(…)
Eu não acredito no dogma democrático, ou, para melhor me
exprimir, não acredito que a democracia brote duma simples fórmula
de jurisprudência política. Vejo na História que de todas as vezes que
um regime se implantou para fazer, designadamente, democracia,
sempre produziu demagogia. Foram, porventura, igualdade, fraternidade e liberdade que resultaram da revolução portentosa de França?
————————
Se não significa, pois, immutabilidade, estabilidade indefinida, tradição, no
lexicon politico, só pode significar a concatenação do presente ao passado, espirito
de continuidade, transformação evolutiva, desenvolvimento gradual, sequencia
ininterrupta jamais cortada por abalos e convulsões revolucionarias ou violencias
despoticas.»

(Tradicionalismo e Constitucionalismo…, pp. 34-35)
41 Carlos Malheiro Dias, Carta-Prefácio in Aquilino Ribeiro, Jardim das Tormentas,
Lisboa, Bertrand, 1985, p. 7.
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Foi uma modalidade diversa do despotismo. Creio, contrariamente, que
a democracia, a única não teórica, demonstrada pela igualdade de
todos os cidadãos perante a lei, pela liberdade amplíssima de opinião e
pelo exercício autêntico da soberania popular, só pode derivar duma
organização social a que presida a disciplina, sob todos os seus aspectos
externos e íntimos, de harmonia e de hierarquia. Como os exércitos, os
povos sem organização e sem chefes, onde sejam os soldados a mandar,
esboroam-se na luta. Não há nada menos democrático do que a revolução. A revolução é a tirania voltada do avesso. Se eu, braviamente
cioso da minha independência, como sou, tivesse de optar entre o jugo
das aristocracias e o da plebe, sem hesitar preferiria aquele. Concebo
que duma aristocracia, como na Grécia e em Roma, se possa fazer uma
democracia. Mas que uma obra harmoniosa possa sair das confusões
plebeias, não! 42»

Ainda no mesmo texto, é de salientar a tónica posta na finitude
humana e a noção de temporalidade que se associa à sua matriz
anti-revolucionária, traduzida aqui numa expressiva metáfora, fundamental para estabelecer a contraposição com o republicanismo progressista de Aquilino :
«Ambos nós sendo constituídos do mesmo efémero e frágil barro
humano, e ambos sofrendo dessa nobre enfermidade da alma que é a
sensibilidade artística, ambos professando o mesmo religioso culto pela
Beleza e tendo educado a nossa inteligência na contemplação e na
meditação das mesmas obras de arte, na leitura dos mesmos poetas e
dos mesmos filósofos, como seria possível que a nossa visão de
harmonia social, resultasse diversa? Positivamente, aspiramos – o
antigo e heróico preso da esquadra do Caminho Novo, e o antigo e laborioso chefe de gabinete dum ministro – a finalidades idênticas. Os
nosso itinerários variam. A nossa marcha difere. Eis tudo. Enquanto
um de nós, na ânsia de chegar mais depressa, fustiga os corcéis com a
sua rédea de bronze e vai, como um furacão, derrubando o que
encontra de passagem, o outro – e este sou eu – caminha com cautela,
para não esmagar as formigas e não assustar as abelhas.»43

Partindo deste quadro interpretativo, consideramos que a rotulagem, já intentada, de um estilo ou de uma escola literária («naturalismo», «realismo» ou «romantismo»?), o esclarecimento do grau
maior ou menor de influências sofridas de Eça de Queiróz ou de
————————
42
43

Carlos Malheiro Dias, Op. Cit., pp. 9-10.
Idem, Ibidem, p. 9.
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Camilo, bem como todo o tipo de abordagens exclusivamente literárias, discursivas (de resto, no limite, inviáveis ou improducentes), ou
meramente descritivas, não sendo desprovidas de interesse para o
objectivo em apreço, não são claramente as que nos interessam privilegiar. Todavia, como de resto já foi sugerido, isto não significa que
não haja uma relação profunda, que é prioritário desvelar, entre os
aspectos formais e estilísticos, tradicionalmente contemplados na
crítica literária e disciplinas afins, e os aspectos mais substantivos 44.
Referimo-nos àqueles relacionados com a intencionalidade da obra,
inserida numa visão global, em que as dimensões política, ideológica e
filosófica do pensamento do autor, devidamente situadas nas encruzilhadas históricas do seu tempo de vida (monarquia constitucional,
república, ditadura, Estado-Novo) assumem uma importância de
fundo. De resto, já apresentámos, ainda que de forma genérica,
algumas pistas interpretativas no sentido de compreender melhor
estes subtis liames entre a forma literária e o conteúdo ideológico
subjacente.
No domínio da abordagem escolhida, procurámos precisar e
fundamentar, a uma luz ideológica, uma certeira intuição de Aquilino
Ribeiro. Segundo o escritor republicano, «além da ideia bem precisa e
clara que ressuma de cada um dos trabalhos de Malheiro Dias, uma
conexão estreita os solda entre eles. Àlem de exacta e de profunda, a
sua obra de artista terá unidade, terá um fim. Na nossa literatura
escasseia este espírito de unidade e de visão filosófica.» 45
É importante referir ainda que relativamente aos romances
contemplados neste estudo (que serão talvez os mais representativos e
importantes), sendo eles por ordem cronológica, O Filho das Hervas
(1900), Os Teles de Albergaria (1901), Paixão de Maria do Céu (1902),
Amor de Mulher, não considerámos decisivo para a concretização da
metodologia de análise seguida, a evolução estilístico-literária manifestada, desde o primeiro romance citado até ao último. João Gaspar
Simões, e mais recentemente Maria de Fátima Marinho, referem a este
respeito a filiação retintamente naturalista do primeiro romance de
relevo do autor, em que a inserção histórica está praticamente ausente,
mas não assim a inserção sociológica das personagens e a perspecti————————
44 Cfr. ÓSCAR LOPES, Modo de ler – crítica e interpretação literária/2, p.29: «(…) A um
dado estilo corresponde uma intenção (ou várias). (…) A análise do estilo ou forma não
pode fazer-se capazmente sem que se apreenda a intenção ou fundo correspondente».
45 Aquilino Ribeiro, Malheiro Dias in Atlândida, N.º 20, p. 632.
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vação antropológica implícita. Não sendo falso catalogar este romance
como um que não se consegue emancipar totalmente dos clichés arraigados do naturalismo, no sentido de um fatalismo hereditário e
ambiental inexorável, pensamos que essa leitura é incompleta para
compreendermos a mensagem mais ampla que o romance pode trazer,
a qual não se aparta verdadeiramente das possibilidades de leitura trazidas pelos romances posteriores, na sua inegável maturação literária
(já detectada por Gaspar Simões) e significativa tematização histórica.
Por outro lado, decidimos excluir também deste estudo o seu primeiro
e fracassado romance A Mulata (1897) 46, bem como O Grande
Cagliostro (1905), não tanto por razões metodológicas de fundo, mas
sobretudo por razões de economia de espaço e de importância relativa
destes textos na economia romanesca do autor. O mesmo fizemos relativamente ao seu livro de contos e teatro, A Vencida (1907).

r

————————
46 Recomenda-se a consulta da sua primeira edição portuguesa, prefaciada por
Alexandre Pinheiro Torres: Carlos Malheiro Dias, A Mulata, Lisboa, Arcádia, 1975.

Pascoaes e Caeiro:
Dois olhares sobre a Natureza
ANTÓNIO M. CALDEIRA AZEVEDO
(Esc. Sec. Camilo Castelo Branco – Vila Real)

E as Ninfas não morreram! Quantas vezes,
Nos momentos de Graça, as descortino,
Em nossos ermos vales portugueses,
Entre sombrios montes, com pinheiros.
(TEIXEIRA DE PASCOAES, «Sombra da Vida», in As Sombras)
Os deuses não morreram:
o que morreu foi a nossa visão deles.
Não se foram: deixámos de os ver. (…).
Nada da alma antiga está em nós ou connosco.
A nossa ânsia de beleza é toda cristã
na sua fúria de perfeição, no seu desassossego.
(FERRANDO PESSOA, PIAI, pp. 301-302)
Tudo é milagre e sombra, ó Natureza!
(TEIXEIRA DE PASCOAES, «Marános e a Sombra do Marão»,
in Marános)
A Natureza é partes sem um todo.
(PESSOA/CAEIRO, in O Guardador de Rebanhos, Ode XLVII)

1.

A Águia e o Orpheu: duas concepções estéticas opostas

Talvez não seja exagero afirmarmos que, sem a poesia de Pascoaes, não teria havido Caeiro. Tudo parece indicar que foi aquele que
fez nascer este por antítese: A uma estética perturbada por uma «alma
vestida», reage Caeiro com o seu rousseaunianismo estético.
Fora da «base abstracta» – «Tanto Caeiro como Pascoaes encaram
a Natureza de um modo directamente metafísico e místico, ambos
DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 135-154
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encaram a Natureza como o que há de importante, excluindo, ou
quase excluindo, o Homem e a Civilização…» –, eles são «não diferentes, mas absolutamente opostos. Talvez Caeiro proceda de Pascoaes, mas procede por oposição, por reacção. Pascoaes virado do
avesso, sem o tirar do lugar onde está, dá isto – Alberto Caeiro» 1.
Pascoaes e Pessoa/Caeiro, apesar de alguns pontos comuns, defendem duas concepções do mundo e, consequentemente, da arte profundamente diferentes. Depois de ter colaborado, nos anos de 1912
e 1913, n’A Águia, órgão da Renascença Portuguesa, que teve como
director o próprio Teixeira de Pascoaes durante a sua fase áurea entre
1912-1916, sem que isso significasse a adesão à concepção da arte
defendida pelos homens da Renascença Portuguesa, Pessoa, no ano
de 1915 (Abril), lança, com Mário-Sá-Carneiro, Luís de Montalvor e
Almada Negreiros, entre outros, o Orpheu, que substitui o nacionalismo pelo cosmopolitismo e o saudosismo pelo Sensacionismo.
Os republicanos, «ajudados» por uma imprensa lisboeta escandalizada, viram no Orpheu mais um órgão do «Integralismo» monárquico
do que literário. O segundo número, e último, do Orpheu saiu em Julho
de 1915, tendo batido em incidentes políticos o primeiro.
«– O que quer o Orpheu?
– Criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço» 2.
E a «Renascença Portuguesa», através do deu órgão A Águia?
– «…trabalhar para o renascimento do espírito da nossa Raça» 3.
A resposta é de Teixeira de Pascoaes.
O Opheu significou, acima de tudo, o nascimento de uma concepção do mundo e da arte não coincidente nem com os valores tradicionais monárquicos, nem com os valores revolucionários republicanos, nem, consequentemente, com as suas estéticas. Com o Orpheu,
nascia o Modernismo em Portugal. Afinal, interrogar-se-iam muitos,
que queriam estes intelectuais que, ainda com a revolução fresca, não
serviam esteticamente os valores da República? Não era de doidos?
A propósito da relação entre a revolução republicana e as transformações literárias, Pessoa, em texto de 1912 (?), escreve: «A transformação
social que se tem estado a operar em Portugal nas últimas três gera————————
1 Fernando Pessoa, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Textos estabelecidos e
prefaciados por: Jacinto Prado Coelho e Georg Rudolf Lind. Lisboa, Edições Ática, 1966,
pp. 344-345. Doravante, PIAI.
2 Fernando Pessoa, PIAI, p. 113.
3 Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo (dispersos e opúsculos). Lisboa,
Assírio & Alvim, 1988, p. 43.
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ções e que culminou na implantação da República tem sido acompanhada, como é natural, de uma transformação concomitante na literatura portuguesa. Os dois fenómenos têm uma origem comum nas
modificações essenciais que, com rapidez crescente, se têm verificado
nas próprias bases da consciência nacional. Atribuir a transformação
literária à política, ou a política à literária, seria igualmente erróneo.
Ambas são manifestações de uma transformação fundamental que a
consciência nacional tem experimentado e pela qual está ainda passando» 4. Pessoa, como vemos, separa claramente a arte da política
(República). Regressado definitivamente a Portugal, em 1905, com
dezassete anos e tendo como pátria linguística o inglês (Alexander
Search), dois anos antes da publicação d’As Sombras (1907) de Teixeira
de Pascoaes, Pessoa, após sete, oito anos, da sua chegada, e inteirado
da Literatura Portuguesa, faz da língua portuguesa a sua pátria, mas
esteticamente a sua pátria é o cosmopolitismo, sob a forma estética
do Sensacionismo. E nada melhor do que a nau da língua portuguesa,
terá pensado Pessoa, para levar a cabo o Sensacionismo e, assim, fazer
uma arte universal. Mais, o Sensacionismo é a própria arte, porque
a sua história: Caeiro, Reis e Campos são a encarnação das três eras
da estética (simbolismo, classicismo e romantismo) – o seu quinto
império espiritual. A estética modernista, ao contrário da estética da
Renascença Portuguesa, não é democrática nem nacionalista. O Modernismo é um movimento estético que, na continuidade de uma espécie
de enxerto entre uma certa Romantik (veja-se a «morte» e o «nada» em
Novalis), por um lado, e Schopenhauer e Nietzsche, por outro, não crê
nos valores da Modernidade: revolução, democracia, humanitarismo,
racionalidade, metanarrativa histórica, perfectibilidade e felicidade
humanas. O Modernismo é o Decadentismo como concepção do
mundo. A propósito da perfectibilidade humana, Pessoa/Álvaro Coelho
de Athayde, Barão de Teive, escreve: «Quase todas as modernas reformas sociais são concepções românticas, um esforço para acomodar a
realidade aos nossos desejos. O aviltante conceito da perfectibilidade
humana» 5.
Ora, o Modernismo, reflectindo uma concepção pessimista da História, não podia ser compatível com uma estética que se colocava
————————
4 Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias. Textos estabelecidos e prefaciados por: Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho. Lisboa,
Edições Ática, s/d, p. 353.
5 Fernando Pessoa/Barão de Teive, A Educação do Estóico. Lisboa, Assírio & Alvim,
1999, p. 71.
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abertamente ao serviço dos ideais republicanos. E, em clara oposição
a uma estética presa a uma tradição nacional, Pessoa, no seguimento
do texto acima citado, adianta: «Da transformação literária, representada por um rompimento definido com as tradições literárias portuguesas, pode-se considerar ponto de partida Antero de Quental e a
Escola de Coimbra, embora necessariamente precedida de prenúncios
e tentativas de tal modificação remontando até 1770, ao esquecido
José Anastácio da Cunha (poeta superior ao exageradamente apreciado e insuportável Bocage); José Anastácio, com a sua cultura
complexa (…) representa o primeiro lampejo da alvorada no horizonte
da literatura portuguesa, pois constitui a primeira tentativa de dissolver a forma endurecida da estupidez tradicionalista pelo processo
usual dos múltiplos contactos culturais» 6.
Na polémica entre Teixeira Pascoaes e António Sérgio, encontramos uma consideração deste último sobre aquele, que lembra a
passagem acima transcrita: «Ah, Pascoaes, Pascoaes, meu querido
amigo: V. é um puro, excelso e nobilíssimo poeta, mas uma vítima
também desse ambiente social, como nós todos: desse horrível Isolamento que V. louva e eu maldigo» 7. Talvez António Sérgio tivesse
presente, quando se referiu ao «Isolamento» de Pascoaes, entre outras,
as seguintes palavras deste: «Uma Democracia religiosa e rural, eis o
que deveria ser a nossa República» 8. Julgamos mesmo que a defesa
do rompimento com o tradicionalismo cultural, proposto por Pessoa,
tem um duplo sentido ou leitura: por um lado, o nacional não pode
fechar-se, num tempo de cosmopolitismo, aos contactos internacionais, por outro, pretende inaugurar um novo ciclo cultural – a literatura, principalmente, tinha de libertar-se do mito de Camões e inaugurar uma nova idade (e porque não criar um novo mito?). Pessoa, ao
substituir a matriz nacionalista camoniana (poesia=Pátria) por uma
matriz universalista (poesia=cosmopolitismo) não só se libertava do
tradicional como se tornava o poeta de um novo universalismo (super-Camões).
O nacionalismo da poética pascoaesiana estava contra o cosmopolitismo da época e fechava-se num nacionalismo estético estreito;
por outro lado, o saudosismo, apesar do sincretismo paganismo/cris————————
6

Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias, p. 353.
António Sérgio, «Regeneração e Tradição, Moral e Economia» in Filosofia da
Saudade, Lisboa, IN-CM, 1986, pp. 73-84.
8 Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 55.
7
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tianismo, dada a presença do elemento cristista, sacrifica, ao contrário
do Sensacionismo, que faz da sensação o seu axioma estético fundamental, a realidade à saudade da mesma. Se Pascoaes é o poeta
do isolamento, da saudade e da nacionalidade, Pessoa é o poeta do
Mundo, do cosmopolitismo e da sensação, como que pressentindo a
globalização e a crise por que passa, actualmente, o Estado-nação.

2.

Ortodoxia e heterodoxia pagãs

Tal como a saudade, há em Pessoa (ortónimo e heterónimo) e Pascoaes temas comuns (por exemplo, paganismo, natureza, misticismo,
mistério, esoterismo, sebastianismo, a Hora, uma nova Era Nacional),
só que desenvolvidos de uma maneira não só diferente, mas oposta.
É o caso do paganismo. A tese central do Sensacionismo é a de
que, esteticamente, o paganismo é saúde e o cristianismo é doença,
tornando-se necessária e urgente a «reconstrucção da sensibilidade
pagã» 9. O Sensacionismo «representa a atitude estética em todo o
seu esplendor pagão» 10. E Ricardo Reis, por seu lado, agradece ao
mestre o ter-nos libertado das «acreções spirituais crististas» 11 e da
«necessidade de substituir o universo» 12.
Por seu lado, Pascoaes não critica o cristianismo, mas sim o
catolicismo, defendendo, em seu lugar, uma religião nacional, religião
filha da síntese entre paganismo (ariano) e cristianismo (semita), os
dois «ramos» que, no entender de Pascoaes, teriam moldado a «alma
portuguesa», cuja essência é a saudade, e que o catolicismo teria aculturado: «A única invasão estrangeira que ele (o Povo, nosso) sofreu, foi
a invasão do catolicismo» 13.
A saudade, para Pascoaes, é, antes de mais, a principal categoria
ontológica que religa o devir, moralizando-o e sacralizando-o à semelhança de Antero de Quental e de Guerra Junqueiro, respectivamente:
«Quando esta vida psíquica se tornar interpretativa das imperfeitas vidas
anteriores e com elas se casar, construindo um Universo ideal dentro
————————
9 Cf. Teresa Rita Lopes, Pessoa por Conhecer. Roteiro para uma Expedição, Lisboa,
Editorial Estampa, 1990, p. 201.
10 Fernando Pessoa, PIAI, p. 214.
11 Fernando Pessoa, PIAI, p. 364
12 Fernando Pessoa, PIAI, p. 295.
13 Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 68.
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da realidade do Universo, teremos a verdadeira Religião saudosista» 14.
Na evolução cósmica, o aparecimento do homem corresponde à antítese da matéria e, por consequência, à via para o «Reino Espiritual» 15.
Assim, a saudade torna-se, por um lado, redenção do espírito alienado
na matéria e, por outro, revelação do futuro: com e a partir do homem,
a saudade do espiritual, que toda a sombra (materialidade) nega e
manifesta, nada mais é do que a meta que a via dolorosa da matéria
e da vida tendem a reencontrar. E, tal como em Junqueiro, não pode
haver evolução e ascensão ontológicas sem dor: E outra alma mais
perfeita ides formar… / E assim de morte em morte e assim de dor em
dor / A perfeição suprema a Vida há-de alcançar!… 16. Ou como lemos
no prefácio ao livro «A Divina Saudade» de António de Magalhães:
«Dor é sinónimo de Criação»17. Do mesmo modo, os seguintes versos
do poema «A Sombra da Vida» falam-nos da via dolorosa e sacra da
evolução:
E sempre em cada nova criatura,
Vida que doutras vidas resultou,
É mais real ainda e verdadeira
Do que o ser anterior que a fecundou.
As aves são mais vivas do que a terra;
E o rouxinol mais vivo que uma flor.
Ainda mais vivo um homem; e portanto,
Só Deus é que é perfeito em dor e amor 18.

Para Pascoaes, o fım da história do universo é superar a dualidade
entre o espírito e a matéria e reencontrar novamente o espiritual.
Neste sentido, a saudade enquanto remete para o passado é saudade
e dor, mas, enquanto saudade do futuro, ela é, também, esperança e
redenção. Porque princípio e fim coincidem – Tu conheces a Origem,
eu conheço / O Fim… 19 –, a saudade não é só separação e dor, mas
revelação do princípio no fim.
————————
14

Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 88.
Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, pp. 87-88.
16 Poesia de Teixeira de Pascoaes. Apresentação, crítica, selecção e linhas de leitura
de Silvina Rodrigues Lopes. Lisboa, Editorial Comunicação, 1987, p. 61.
17 Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 217.
18 Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Ventura Jesus e Pã. Lisboa, Assírio &; Alvim,
1996, p. 62
19 Teixeira de Pascoaes, Marános, in Obras Completas, 4.° Volume, Edição do
Autor. Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, s/d., p. 150.
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Tenho às vezes saudades do futuro,
Como se ele já fora decorrido…
Um sentimento escuro
De quem, antes da vida, houvesse já vivido. 20

Ou, ainda, conforme lemos no poema «revelação Final» do Marános:
E entre as velhas lembranças, a sorrir,
Percebia-se o vulto da esperança.
Vede a imagem das cousas que hão-de vir,
A sagrada lembrança do Futuro. 21

Pascoaes, à semelhança de Antero, de Junqueiro e de Sampaio
Bruno, não se limita a ser tocado pelo evolucionismo (no poema
«A Sombra da Vida», para não falarmos do poema «Marános e a
Sombra do Marão», aparece, inclusive, a referência à nebulosa que
deu origem ao sistema solar: E logo a etérea névoa desejou / Ser uma
estrela a desfazer-se em luz), esboça, inclusive, uma teoria sobre o mesmo.
A evolução, segundo Pascoaes, passa por quatro reinos (mineral,
vegetal, animal e humano) – «Todos os gestos de um homem visam a
Humanidade. O que existe não existe para si mesmo, mas para outra
existência que lhe é superior em qualidade. Eis por que os corpos
materiais são transitórios e passageiros. O mineral, por exemplo,
existe para o vegetal; o vegetal para o animal, e o animal, tornando-se
humano, existe, para o espiritual que se torna divino» 22 –, residindo
no quarto a «origem de Deus» 23. Ou como lemos no poema «Marános
e o Bruxo»: Eis o grande milagre! Deus é o homem / na sua criação
espiritual 24. A dialéctica pascoaesiana não deixa de nos lembrar a dialéctica hegeliana sacralizada: tese – Deus confunde-se com o mundo:
«O antigo Deus continha-se na Natureza» 25; antítese – Deus separa-se
da natureza: «o novo Deus está integrado no Universo» 26; síntese
entre o velho e o novo Deus: «A Natureza representa o velho Deus; e a
criatura humana é o seu Calvário, onde ele sofre a dor e a morte para
————————
20 Teixeira de Pascoaes, Cantos Indecisos. Vida Etérea Elegias, in Obras Completas,
3.° Volume, Edicão do Autor. Lisboa, Livraria Aillaud e Bertrand, s/d, p. 22.
21 Teixeira de Pascoaes, Marános, p. 143.
22 Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas. Lisboa, Assírio & Alvim, 1987, p. 43.
23 Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 87.
24 Teixeira de Pascoaes, Marános, p. 115.
25 Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 86.
26 Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 86.
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ressuscitar, depois, em liberto e perfeito corpo espiritual, em novo
Deus verdadeiramente divino» 27. Contudo, «Se Deus existe decaído
nas formas materiais do Universo, eleva-se e revive nas formas espirituais da Consciência» 28, que o homem possibilita. A consciência
humana aparece como a antítese ao decaimento espiritual e como
movimento de desalienação, melhor, de ressurreição – «A ressurreição
de um Deus morto é bem o símbolo do aparecimento da alma sobre o
mundo» 29. Com o «reino» do homem, nasce a religião, cujo fim é
«diminuir» a «diferença» entre «o animal e o espiritual» 30. Toda esta
concepção está, em grande medida, contida nos poemas «O Homem e
o Universo», «O Homem» e «Sombra da Vida».
Com o homem, a matéria ganha voz e o espírito, à semelhança do
para-si hegeliano, liberta-se de materialidade:
O homem é o Universo consciente.
Pelos seus lábios fala a pedra, o nevoeiro… 31

E mais à frente:
Pelos meus olhos uma estrela consciente
Vê o seu próprio fulgor… 32

Se, como vimos, a tese corresponde ao paganismo; se a antítese
representa a «origem de Deus», porque «A natureza criou o homem a
fim de conquistar o seu estado de consciência, necessário ao aparecimento de Deus» 33; então, a síntese, que a saudade revela, é o reino
Espiritual. A ontologia pascoaesiana está animada de um misto de
platonismo e hegelianismo sacralizados, concepção que o catolicismo
ortodoxo não lhe podia dar, porque preso a uma paradigma fixista: a
História da natureza e do homem é percorrida por um movimento
teleológico, onde a saudade do inteligível, para onde as sombras
remetem, é, ao mesmo tempo, esperança e certeza de reencontro no
final dos tempos. O idealismo objectivo hegeliano é aqui substituído
por um teologismo objectivo (panteísmo) dialéctico. Ao em si (Espí————————
27
28
29
30
31
32
33

Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, pp. 86-87.
Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas, p. 161.
Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas, p. 161.
Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 89.
Poesia de Teixeira de Pascoaes, p. 60.
Cf. op. cit., p. 62.
Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 86.
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rito) sucede o fora de si («Sombra de Deus») e a este o retorno ao
Espírito, que a saudade revela antecipadamente, porque sentir, imitando Platão, é recordar. Em As Sombras, no poema «A Sombra de
Deus», a antítese aparece como nevoeiro e sombra de Deus:
Ó resíduos da Origem, do Princípio!
Lodo impuro, que a fonte da Existência
Depositou em nós, e se integrou
Em nosso próprio sangue latejante 34.
……………………………….……
A criação é denso nevoeiro
Que dimana de Deus e o encobre todo;
E o rouba às nossas almas afligidas,
Que tem, nas asas, máculas de lodo 35.
………………………………..…
Assim o mundo, ó Deus, é tua sombra!
E tudo quanto, neste espaço, existe
É a tua estranha dor e imperfeição:
Tua parte mortal, nocturna e triste
E frágil, mentirosa e transitória! 36

A heterodoxia religiosa de Junqueiro, Pascoaes e Sampaio Bruno
não deixa de assentar numa sacralização da tríade hegeliana. Longe de
uma ruptura com o religioso, todos eles se desviaram do catolicismo
porque precisavam duma mundividência que unisse de uma forma
coerente a religião, a política, a arte e filosofia, exigência que o catolicismo não lhes dava. Faltou à cultura portuguesa, em tempo próprio,
o panteísmo, o protestantismo e o deísmo europeus.
Pascoaes, porque anticomtiano, antipositivista e antimaterialista,
espiritualizou a teleologia hegeliana, criando, em alternativa à filosofia
da História, uma teologia da História. E é aqui que entra a História de
Portugal. Ao ver a essência da «alma portuguesa» como saudade,
melhor, ao ver a História de Portugal inserida na História da Saudade «Foi a Saudade, transfigurada em Acção e Vitória que no corpo
de Afonso Henriques… Foi ela que venceu em Aljubarrota. (…). Foi ela
que cantou as estrofes d’Os Lusíadas. Foi ela que dobrou o Cabo das
Tormentas. (…). Foi ela que criou, nos seus dias de luto, a misteriosa
Figura do Encoberto. (…). Foi ainda ela que animou a alma popular
————————
34
35
36

Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Ventura. Jesus e Pã, p. 103.
Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Ventura. Jesus e Pã, p. 143.
Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Ventura Jesus e Pã, p. 145.
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no dia 5 de Outubro… essa última esperança que não devemos deixar
morrer!» 37 –, Pascoaes não podia deixar de atribuir a Portugal um
papel determinante na História Universal, a par da Grécia e de Israel.
Se a Grécia simboliza o paganismo e Israel o cristianismo (é a leitura
de Pascoaes), Portugal seria o povo eleito para realizar a síntese, ou
seja, o «Reino Espiritual». A saudade, búzio do espírito, percorre
toda a ontologia (filosofia), religando-a (religião) num duplo sentido:
passado (antes e depois da queda – O lodo, imundo e vil, de que sou
feito! 38) e futuro (superação da materialidade e advento do reino da
espiritualidade), erigindo-se em autêntica política, porque verdadeira
intérprete da teologia da História. Portugal, o povo eleito da Saudade
e que fez dela inspiração e arte, não podia deixar de ter um papel
importante na História. É na medida em que o saudosismo lusitano se
insere no saudosismo ontológico que o papel messiânico de Portugal
se inscreve, também, na História Universal: «… a alma lusíada, camoneana e popular… encerra, na sua essência de saudade, um alto e
original sentido da Vida e do Universo, susceptível de se converter em
nova Civilização» 39. Assim, a revolução de 5 de Outubro de 1910 não
é explicada historicamente e muito menos pela filosofia da história
do positivismo, mas pelo papel redentor que Portugal tem na História
sacralizada de Pascoaes.
Os poetas, porque intérpretes da saudade, são vistos como
profetas: «os enviados de Deus à velha Lusitânia para que ela reze e
cante, sobre o mundo, a elegia eterna da Saudade» 40. De facto, na
versão sacralizada da História e da saudade, defendida por Pascoaes,
o Poeta está acima dos políticos, dos sacerdotes e dos filósofos, porque
o «enviado» 41, o «profeta» 42. Esta concepção pascoaesiana não deixa
de estar eivada de um certo aristocratismo poético-religioso – «Entre
a Humanidade e a Divindade existe aquela região em que habitam
os Poetas» 43, pois «tudo o mais é plebe, exceptuando os Santos e os
Poetas» 44 – aproximando-se, assim, do aristocratismo pessoano,
embora fundamentado de maneira diferente.
————————
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40
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A Saudade e o Saudosismo, p. 52.
Marános, p. 30.
«A Era Lusiada», in Saudade e Saudosismo, p. 155.
Os Poetas Lusíadas,p. 47.
Os Poetas Lusíadas, p. 44.
Os Poetas Lusíadas, p. 45.
Os Poetas Lusíadas, p. 44.
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Pascoaes, na linha do sebastianismo 45 político (Trovas de Gonçalo
Anes Bandarra e Esperanças de Portugal do Padre António Vieira), e
do milenarismo religioso, também, do Padre António Vieira (História
do Futuro e Clavis Prophetarum), continua esse mesmo sebastianismo,
sob a forma de saudade: «A Saudade procurou-se no período quinhentista, sebastianizou-se no período da decadência, e encontrou-se no
período actual» 46. Para Pascoaes, numa leitura heterodoxa da História
do Futuro e da Clavis Prophetarum de Vieira, Portugal remataria a
História da Humanidade – «O espírito lusitano abrirá na História
uma nova Era» 47 –, superando, assim, a antítese entre o paganismo
grego e o cristianismo judaico. O próprio Pessoa não vai, também,
ficar imune ao sebastianismo como o demonstram, principalmente, a
Mensagem e o prefácio que faz ao Quinto Império (1934) de Augusto
Ferreira Gomes.
Contudo, em Pessoa ortónimo e heterónimo não encontramos
uma filosofia da História nem uma teologia da História. Para o Modernismo, conforme já referimos, a História não cumpre qualquer teleologia, tendo, pelo contrário, uma natureza trágica e desprovida de
sentido. Por outro lado, o cristianismo não é visto como uma fase
religiosa superior ao paganismo, mas como degenerescência daquele:
«O paganismo aparece como saúde, desaparece como o adoecimento
do género humano» 48. Desde o teórico e anunciador do paganismo,
António Mora, até Campos, o mais atacado pelo distúrbio cristista,
passando por Caeiro, por Reis e por Pessoa ele-próprio, o cristianismo
é, estética e sociologicamente, uma doença: «A moral cristã é a moral
da fraqueza (?) e da incompetência, a metafísica do cristismo é a
metafísica da falta de atenção e de concentração; a estética do cristismo é a estética do predomínio da sensibilidade sobre a inteligência.
O cristismo é a inversão de todos os valores… Não matou a vida
humana, porque, para ser vida, ela tem que não deixar-se morrer» 49.
O próprio Sensacionismo pretende a reposição do reino do Objecto:
«No princípio na Grécia … reinou o Objecto, a Cousa, o Definido» 50.
————————
45
46
47
48
49
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Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas, pp. 109-129.
Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 49.
Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 48.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 286.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 251.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 169.
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Apesar de Pascoaes ser esteticamente oposto a Pessoa, também ele
reconhece, em Os Poetas Lusíadas, a perda da unidade clássica entre
sujeito e objecto, perda que se traduziu no sacrifício do objecto em
favor do sujeito: «O mundo exterior, o mundo em si, não é para ser
visto pelos nossos olhos prisioneiros duma alma que cria e transfigura… Só uns olhos de pedra, como os da Esfinge, saberiam ver a
Realidade… As formas objectivas do Universo ninguém as vê. Existem
sepultadas na escuridão que cai do Sol. O nosso ser, todo contido
nos seus limites nublosos, voga à superfície das coisas, com os olhos
volvidos para dentro» 51.

3.

Aistesis qua exterior versus aistesis qua saudade

Do exposto, se conclui que as profundas diferenças existentes
entre as estéticas pascoaesiana e pessoana se ficam a dever a elas
terem como subjacente duas concepções do mundo opostas: Pessoa é
um modernista e Caeiro é, dentro da antologia da estética sensacionista, um primitivo habitando um paraíso de sensações sem religião
e sem consciência:
Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores
A de serem verdes e copadas e de terem ramos
E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar,
A nós, que não sabemos dar por elas.
Mas que melhor metafísica que a delas,
Que é a de não saber para que vivem
Nem saber que o não sabem?
………………………………
Não acredito em Deus porque nunca o vi.
……………………………….
Mas se Deus é as flores e as árvores
E os montes e sol e o luar,
Então acredito nele
Então acredito nele a toda a hora,
E a minha vida é toda uma oração e uma missa,
E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.
————————
51

Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas, p. 174.
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Mas se Deus é as árvores e as flores
E os montes e o luar e o sol
Para que lhe chamo eu Deus? 52
(O Guardador de Rebanhos, Ode V)

Pascoaes, ao contrário de Pessoa, é defensor de um transcendentalismo saudosista, procurando a conciliação entre paganismo e cristianismo, entre Pã e Jesus, como lemos no poema «Sombra da Vida»
d’As Sombras.
E Pã eternamente nos deslumbra!
E há-de cantar as ninfas e a esperança,
Nos bosques, sob a chuva de penumbra;
Pelos outeiros verdes, onde o sol
Se casa com as águas murmurosas!
E Vénus, para sempre em harmonia,
Há-de viver e confundir seu riso
Com as lágrimas santas de Maria!
…………………………….……
E as Ninfas não morreram! Quantas vezes,
Nos momentos de Graça, as descortino,
Em nossos ermos vales portugueses,
Entre sombrios montes, com pinheiros. 53

A conciliação junqueiriana entre Prometeu e Cristo tem o seu
paralelo em Pascoaes com a conciliação entre paganismo e cristianismo.
Ricardo Reis, sete anos mais tarde e somente nove anos após o
regresso definitivo de Pessoa a Portugal, em poema de 1914, em clara
oposição ao verso pascoaesiano – O que nele (homem, nosso) é mais
vago, é o que é mais verdadeiro… 54 –, responde assim à conciliação e
ao sacrifício da realidade das coisas pascoaesianos:
Vós que, crentes em Cristos e Marias,
Turvais da minha fonte as claras águas
Só para me dizerdes
Que há águas de outra espécie
————————
52 Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro. Lisboa, Edições Ática, 1987, pp. 2629. As futuras citações, tanto do O Guardador de Rebanhos como dos Poemas Inconjuntos, serão feitas a partir desta obra.
53 Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Ventura. Jesus e Pã, pp. 60-61.
54 Poesia de Teixeira de Pascoaes, p. 60.
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Banhando prados com melhores horas, –
Dessas outras regiões pra que falar-me
Se estas águas e prados
São de aqui e me agradam?
Esta realidade os deuses deram
E para bem real a deram externa.
Que serão os meus sonhos
Mais que a obra dos deuses?
Deixai-me a Realidade do momento
E os meus deuses tranquilos e imediatos
Que não moram no Vago
Mas nos campos e rios.
Deixai-me a vida ir-se pagãmente
Acompanhada pelas avenas ténues
Com que os juncos das margens
Se confessam de Pã.
Vivei nos vossos sonhos e deixai-me
O altar imortal onde é meu culto
E a visível presença
Dos meus próximos deuses.
Inúteis procos do melhor que a vida
Deixai a vida aos crentes mais antigos
Que a Cristo e a sua cruz
E Maria chorando.
Ceres, dona dos campos, me console
E Apolo e Vénus, e Urano antigo
E os trovões, com o interesse
De irem da mão de Jove. 55

Assim como profundamente diferentes a Weltanschauung nacional
e saudosista de Pascoaes e a cosmopolita e sensacionista de Pessoa
e heterónimos, assim a oposição de princípios estéticos entre elas:
enquanto a sensação pascoaesiana remete para a transcendência (o
próprio objecto é, à maneira platónica, visto como «Sombra», como
um grau abaixo da verdade), com a consequente desvalorização do
objecto e da sensação – As formas não são mais que sombras projec————————
55

Fernando Pessoa, Odes de Ricardo Reis. Lisboa, Edições Ática, 1970, pp. 48-49.
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tadas / Sobre os nossos sentidos. (…) // A forma é a aparência… / Transitório clarão que ilude olhos banais / Que não conseguem ver a sempiterna essência / O espírito que anima os astros imortais! / Somente a
alma existe 56 –, em Pessoa, a sensação e o objecto são o epicentro da
estética, daí o Sensacionismo ser, como o nome indica, um movimento
de recuperação da sensação, alienada pelo cristismo: «Passada pelas
almas a longa doença chamada cristianismo, esmiuçado doentiamente
o espírito por si próprio, a clareza da sensação perturbou-se. A presença no pensamento das ideias de espírito, de Deus, de outra vida,
concebidas como o eram, levaram a uma decomposição da Realidade,
qual os gregos a haviam concebido. Entre a sensação e o objecto dela
– fosse esse objecto uma cousa exterior ou um sentimento – intercalara-se todo um mundo de noções espirituais que desvirtuava a visão
directa e lúcida das cousas» 57. E mais à frente… «A noção de Deus
substituía-se ao conceito de conjunto das cousas, a que se chamava
Natureza» 58.
No saudosismo pascoaesiano, onde o elemento pagão é geralmente sacrificado a favor do cristista, os sentidos, conforme lemos no
poema «A Sombra do Vento», ao mundo da matéria, / Se fecham:
Há desmaios de névoa… A sombra aérea
Do sonho me trespassa e me embriaga
Os sentidos, que, ao mundo da matéria,
Se fecham, como a tampa dum sepulcro…
E vejo-me infinito e sem idade…
E vejo bem meu corpo que se afunda
No silêncio da noite… e vejo bem
Que sou Noite, Silêncio, Alma profunda 59.

Ao contrário, Caeiro encontra a verdade no corpo deitado na realidade (O Guardador de Rebanhos, Ode IX): Sou místico, mas só com o
corpo. (O Guardador de Rebanhos, Ode XXX).
Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
(O Guardador de Rebanhos, Ode IX)
————————
56
57
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Poesia de Teixeira de Pascoaes, p. 60.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 170.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 171.
Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Ventura. Jesus e Pã, p. 51.
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E, agora, é Caeiro que, tomando como mote o «Vento do Espírito»
de Pascoaes – Senti passar um vento misterioso, / Num torvelinho
cósmico e profundo. / E me levou nos braços; e ansioso / Eu fui; e vi o
Espírito do Mundo // E fui num grande vento; e fui; e vi: / Vi a Sombra
de Deus. E, alvoroçado, / Deitei-me àquela sombra, e, em mim, senti / A
terra em flor e o céu todo estrelado –, estabelece o seguinte diálogo
com Pascoaes:
«Olá, guardador de rebanhos,
Aí à beira da estrada,
Que te diz o vento que passa?»
«Que é vento, e que passa,
E que já passou antes,
E que passará depois.
E a ti o que te diz?»
«Muita coisa mais do que isso,
Fala-me de muitas outras coisas.
De memórias e de saudades
E de coisas que nunca foram.»
«Nunca ouviste passar o vento.
O vento só fala do vento.
O que lhe ouviste foi mentira,
E a mentira está em ti.»
(O Guardador de Rebanhos, Ode X)

A cura, em Caeiro, passa por «uma aprendizagem de desaprender»,
a fim de pôr fim à «mentira» civilizacional e cristista, que em nós está:
O que nós vemos das coisas são as coisas.
Porque veríamos nós uma coisa se houvesse outra?
…………………………………………..
O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
…………………………………
Mas isso (triste de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
……………………………………
(O Guardador de Rehanhos, Ode XXIV)
————————
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Teixeira de Pascoaes, As Somhras. À Ventura. Jesus e Pã, pp. 20-21.
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Ou, sob outros versos:
……………………………………..
procuro despir-me do que aprendi,
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram,
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos,
Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras,
Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro,
Mas um animal humano que a Natureza produziu.
(O Guardador de Rebanhos, Ode XLVI)

Em grande medida, o diagnóstico e a consequente cura para a
decadência e a alienação estéticas são feitos, no plano filosófico, por
António Mora e, no plano estético, por Caeiro e Reis. Mora não se
esqueceu, inclusive, de criar a Casa de Saúde de Cascaes, outra forma
de tratar a sensibilidade cristista (Campos, mais drástico, opta pela
«cirurgia cristista»). Em todos os casos, a cura passa pelo regresso à
Grécia, pátria da saúde estética, – «Tudo posterior à Grécia tem sido
um erro e um desvio» 61 –, diz-nos Mora, em O Regresso dos Deuses.
O mesmo Mora, não deixando de ter em vista o transcendentalismo
panteísta dos saudosistas, diagnostica: «O homem que vê em cada
objecto uma outra cousa qualquer, que não seja isto, não pode ver,
amar ou sentir esse objecto» 62. Diagnóstico esse bem patente nos
seguintes versos «doentes» pascoaesianos:
Do meu encontro vivo com as cousas
Humildes da Natura nascem almas,
Aparições divinas,
Que, abstractas, me contemplam, não sei donde,
Não sei de que lugar desconhecido
E fora deste espaço em que aparecem
As árvores e os penedos.
Vejo espectros, imagens do Mistério,
Quiméricas figuras,
Perfis de lume impressos no crepúsculo
Como sinais de agoiro….
(Cânticos, Encontro)
————————
61
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Fernando Pessoa, PIAI, p. 302.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 288.
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Caeiro, para quem O luar através dos altos ramos, / É não ser mais
/ Que o luar através dos altos ramos (O Guardador de Rebanhos, Ode
XXXV), basta-se com este sol, estes prados, estas flores:
Ah! Querem uma laz melhor que
a do Sol!
Querem prados mais verdes do que estes!
Querem flores mais belas do que estas
que vejo!
A mim este Sol, estes prados, estas flores,
Contentam-me.
(Poemas Inconjuntos, p. 95)

E com a espantosa realidade das coisas:
A espantosa realidade das coisas
É a minha descoberta de todos os dias.
Cada coisa é o que é,
E é dificil explicar a alguém quanto isso me alegra,
E quanto isso me basta.
(Poemas Inconjuntos, p. 81)

O diagnóstico de Mora continua: «O que dá a cada cousa o valor
de ter sido criada por «Deus», dá-lhe o valor por o que ela não é, mas
o que ela lembra (o sublinhado é nosso). Os seus olhos estão postos
nessa cousa, e alhures o seu pensamento» 63. No poema «Aparição», as
coisas são fantasmas, são a aparição do espírito com vestes materiais
– «as cousas são lembranças materializadas de uma divindade que
passou»64.
É tudo aparição, desde o primeiro
Homem que viu a aurora, extasiado,
À estrela do pastor, sobre um outeiro.
Todo o corpo é fantasma, que, ao sol-nado,
Toma aspectos de clara realidade,
Perante o nosso olhar alucinado 65.
————————
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64
65
66

Fernando Pessoa, PIAI, p. 288.
Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas, p. 164.
Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Ventura. Jesus e Pã, p. 103.
Teixeira de Pascoaes, Cantos Indecisos. Vida Etérea. Elegias, p. 25.
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Também em Cantos Indecisos encontramos a «névoa cristista»: Tudo
o que existe é sombra enganadora (XLIV) 66; Um sonho, um vago ideal,
em tudo existe; / Sombra dum Deus em que minha alma crê. (LVIII) 67.
E relativamente à perturbação panteísta da sensação, o mesmo
António Mora diagnostica assim: «O panteísta, para quem cada cousa
vale pela sua participação no todo, por igual vê uma cousa para pensar
noutra, por igual olha para não ver» 68. Ou sob uma forma caeiriana:
Tu místico, vês uma significação em todas as coisas.
Para ti tudo tem um sentido velado.
Há uma coisa oculta em cada coisa que vês.
O que vês, vê-lo sempre para veres outra coisa.
(Poemas Inconjuntos, p. 78)

A propósito de olhar, Pessoa refere-se assim à estética de Caeiro:
«Vê as coisas apenas com os olhos, não com a mente» 69 e que «Caeiro
é o sensacionista puro e absoluto que se prostra ante as sensações qua
exterior e nada mais admite» 70; ao contrário, para Pascoaes, «O Universo é uma ilusão evidente, em bruto relevo, que nos fere» 71. Ricardo
Reis, por sua vez, agradece assim ao mestre a cura de voltar a
ver com os olhos: «Eu era como o cego de nascença, em quem há
porém possibilidade de ver; e o meu conhecimento com «O Guardador
de Rebanhos» foi a mão do cirurgião que me abriu, com os olhos, a
vista» 72. Como vemos, a poética caeiriana opera a cura estética,
rasgando as cataratas crististas e «a névoa cristã, como diz o mesmo
Ricardo Reis, que encobre a natureza e as emoções que nascem dela» 73.
Se Caeiro procura a cura para a doença da sensação, fruto de
mediações metafísicas e subjectivas, Pascoaes, olhando a matéria
com a suspeição cristista, substitui a relação entre a materialidade e
os sentidos por uma relação mística com a transcendência.
Ao contrário de Pascoaes, que procura platonicamente na transcendência a alternativa às «sombras» e para quem o paganismo é já
Deus, mas sem consciência de si, Pessoa «salva» a ontologia não pela
————————
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Teixeira de Pascoaes, Cantos Indecisos. Vida Etérea Elegias, p. 30.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 288.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 346.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 349.
Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas, p. 181.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 366.
Fernando Pessoa, PMI, p. 359.
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transcendência, mas pela produção poética: «Faze da tua alma uma
metafísica, uma ética e uma estética. Substitui-te a Deus indecorosamente. É a atitude realmente religiosa. (Deus está em toda a parte
excepto em si próprio)» 74. Pessoa, consciente de que a ontologia é um
rio, não procura a sua salvação em qualquer demiurgo, mas na realidade do sonho, porque não sujeita ao devir nem ao apodrecimento e,
ao contrário de Pascoaes, substitui-se a Deus e à realidade, criando-a.
O poeta, porque criador, é semelhante a Deus e com ele deve concorrer
– Deus é o Homem de outro Deus Maior («No túmulo de Christian
Rosenkreutz»). Em oposição a Pascoaes, que filosofa e sacraliza a
poesia, com graves perdas para esta, Pessoa poeta a filosofia.
Da análise que Pessoa faz às relações entre religião e arte, não
deixa de transparecer, se não uma forma de «ateísmo», pelo menos
uma forma de se substituir a Deus. Enquanto que, para Pascoaes,
«O homem é religioso e artista, porque deseja ser o que não é» 75, para
Pessoa, «a religião é uma forma rudimentar do sentimento da beleza» 76.
E adianta: «A frase profunda de Goethe – que pode dispensar a religião
aquele que tem a ciência e a arte, mas não quem as não tem – tem, no
fundo, esta significação muito simples: quem não pode ter uma arte
superior, que tenha uma arte inferior» 77. A partir destas premissas,
dedução nossa, um poeta religioso nunca pode fazer uma arte superior, porque para isso está lá Deus, que, assim, o limita.
Se a estética pascoaesiana desvaloriza a Natureza em favor da
transcendência, a estética caeiriana não deixa de ser uma cura para a
perturbação que as mediações subjectivas (racionais e religiosas)
introduziram na relação entre o homem e a Natureza. Contudo, a Civilização, esquecida da relação adâmica e inocente caeiriana entre o
homem e a Natureza, continua a violentação ontológica, usando, para
tal, a mediação da razão instrumental, que faz do conhecer destruição
e domínio. Se, no plano estético, a História tem vindo a ser decadência
(da sensação), no plano estritamente civilizacional, a História tem-se
constituído essencialmente como uma realidade antinatural.

————————
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Fernando Pessoa, PIAI, p. 218.
Teixeira de Pascoaes, A Saudade e o Saudosismo, p. 88.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 282.
Fernando Pessoa, PIAI, p. 283.

«Sabichonas não!»: a separação
das esferas e a educação das mulheres
em Portugal na viragem para o século XX
MARGARIDA ESTEVES PEREIRA
(Universidade do Minho)

Para que fomos nós criadas? Para nos mantermos, pode-se dizer,
inocentes: querem eles, de facto, dizer num estado de infantilidade.
Poderíamos, até, nunca ter nascido, se não fosse dar-se o caso da nossa existência ser necessária para promover, no homem, a aquisição do nobre privilégio do pensamento, o poder de discernir o bem do mal, enquanto permanecemos no pó de onde fomos retiradas, para não mais nos erguermos.
(…)
A ignorância é uma frágil base para a virtude! E, no entanto, que essa é
a condição para a qual a mulher foi criada, é o que os escritores que mais
veementemente têm argumentado em favor da superioridade dos homens têm
insistido; uma superioridade não em grau, mas em ofensa; embora, para
amaciar o argumento, se tenham esforçado por provar, com cavalheiresca
generosidade, que os sexos não devem ser comparados; o homem foi feito para
pensar, a mulher para sentir (…).1
(MARY WOLLSTONECRAFT, in A Vindication of the Rights of Women, 1792).

Resumo
Partindo da perspectiva da crítica feminista, este artigo é baseado na leitura
de, por um lado, livros de conduta e, por outro, de ensaios pedagógicos e históricos
sobre a situação das mulheres, escritos entre o final do século XIX e os primeiros
anos do século XX. Numa altura em que o debate sobre a necessidade de reformas
educativas, em geral, e a reforma da educação feminina, em particular, estava no
seu auge, é natural que um dos principais enfoques de todos os livros que aqui me
proponho analisar seja, precisamente, a educação.
Globalmente, tal como noutros países do mundo ocidental, o debate centrava-se numa reavaliação, que permitisse uma subsequente revalorização, do
————————
1 Não tendo o livro de Mary Wollstonecraft sido nunca traduzido para o português, optei por traduzir aqui esta citação, em vez de reproduzir o texto original.
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papel social da mulher. Numa altura em que a ideologia das esferas separadas é
predominante, em Portugal, à semelhança do que acontecia em vários outros
países, há algumas vozes que se levantam contra a situação de desigualdade entre
homens e mulheres.
Historicamente, esta é uma altura em que os debates sociais ganham um interesse renovado, em face das políticas do partido Republicano, que iriam levar ao 5
de Outubro de 1910. Também as feministas tiveram um papel importante nas políticas republicanas. Contudo, há uma diferença entre ser Republicano e ser uma
mulher republicana, assim como ser mulher (ainda que promotora de uma melhor
educação para as mulheres) não é equivalente a ser feminista. Estas distinções
podem ser encontradas no discurso dos diferentes intervenientes no debate sobre a
educação das mulheres em Portugal na viragem para o século XX. Assim, neste
artigo, pretende-se traçar estas distinções, partindo-se da leitura de três textos
importantes na configuração deste debate. São eles: Mulheres e Crianças (1887), da
ensaísta Maria Amália Vaz de Carvalho, A Mulher em Portugal (1892), de D. António
da Costa e Às Mulheres Portuguesas (1905), da feminista Ana de Castro Osório.

Em 1997, na abertura da Terceira Conferência de Pesquisa Feminista Europeia, Maria de Lourdes Pintasilgo, referindo-se, por um lado,
ao encaminhamento que os estudos feministas ou estudos sobre as
mulheres assumiram no último século e, por outro, ao próprio desenvolvimento do estatuto e função das mulheres na sociedade actual,
afirmava: «algo mudou» (Pintasilgo, 1998: 17-24). Com efeito, bastanos comparar o texto proto-feminista de Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women (1792), com as estatísticas de entrada
nas Universidades um pouco por todo o mundo Ocidental para percebermos que, também ao nível da educação, as mulheres alcançaram
uma igualdade dificilmente antecipada pela evidente falta de justiça
contra a qual mulheres como Mary Wollstonecraft clamavam.
Em Portugal, os números falam por si. As estatísticas dizem-nos
que há mais raparigas do que rapazes, quer no ensino secundário (com
uma taxa de 52,2% de raparigas inscritas, em 1997), quer a entrar para
a Universidade (onde se regista uma taxa de 56% de inscrições do sexo
feminino em 97); por outro lado, as raparigas têm conseguido superar
as notas dos rapazes na entrada para a Universidade, como tem, de
resto, sido noticiado pelos jornais portugueses (bem assim como pelos
ingleses) 2. Embora seja notório que o sexo feminino continue a optar
————————
2 Veja-se, a este respeito, o jornal Público de 25 de Agosto de 2000, cuja notícia
de 1.ª página é «Raparigas têm notas mais altas». V., ainda no mesmo jornal, notícia
da p. 20, «Portuguesas batem os rapazes», referente à admissão à Universidade no
ano de 2000.

r

r

«SABICHONAS NÃO!»: A SEPARAÇÃO DAS ESFERAS E A EDUCAÇÃO DAS MULHERES […]

157

maioritariamente pelos cursos ligados às Humanidades – com uma
taxa de 77% de mulheres inscritas em Letras, contra 27% inscritas em
Ciências da Engenharia), podemos afirmar claramente que as mulheres se têm vindo a disseminar por todas as áreas profissionais,
incluindo as ligadas às ciências e às tecnologias 3.
Como é sabido, nem sempre foi assim. Ao longo dos séculos XIX
e XX o acesso à educação constitui um dos mais importantes baluartes
de uma luta, marcada por retrocessos e avanços, que foi permitindo às
mulheres ganharem um espaço público que lhes era tradicionalmente
negado e que as relegava para uma posição social de inferioridade e
de menoridade. Na conquista de um espaço social mais igualitário, as
mulheres tentaram fazer prevalecer um discurso que tivesse em conta
a injustiça de que eram vítimas a vários níveis, quer jurídico, quer
político, quer social.
Neste contexto, a questão da educação das mulheres está sempre
subjacente aos discursos emancipatórios, os quais tentavam romper
com a estrutura social gerada pela ideologia das esferas separadas.
A separação de mulheres e homens entre, respectivamente, o privado
e o público resultou, ao longo dos tempos, na desvalorização de
tudo o que estivesse associado às funções sociais a que a mulher se
via circunscrita enquanto filha, irmã, esposa e mãe. Em «Is Female
to Male as Nature is to Culture?», a antropóloga Sherry Ortner,
influenciada por um texto essencial do feminismo da segunda vaga,
Le deuxième sexe (1949), de Simone de Beauvoir, refere que esta separação vai gerar uma menorização do papel social da mulher, na
medida em que promove a associação das mulheres à Natureza,
enquanto os homens são associados à Cultura. Segundo a ideologia
das esferas separadas, aos homens cabe a prossecução de todas as
actividades ligadas ao domínio público, isto é, aquelas actividades
que representam uma evolução civilizacional/ cultural, ficando as
mulheres relegadas para funções claramente associadas à sua ‘natureza’, isto é, os papéis directa ou indirectamente associados à
procriação. Deste modo se verifica uma ligação das mulheres a actividades mais passivas, porquanto desligadas dos aparelhos produtores,
com a subsequente desvalorização do seu papel social. Nas palavras de
Sherry Ortner:
————————
3 A informação estatística pode ser encontrada no site da internet da Comissão
Portuguesa para a Igualdade e Defesa da Mulher, http://cidm.sitepac.pt.
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(…) O estatuto secundário das mulheres, culturalmente generalizado,
poderia ser explicado, muito simplesmente, postulando que as mulheres são identificadas com a natureza, ou simbolicamente associadas a
ela, ao contrário dos homens, que são associados à cultura. Como o
projecto da cultura é sempre integrar e transcender a natureza, se as
mulheres forem consideradas uma parte desta, então a cultura achará
«natural» subordiná-las, para não dizer, oprimi-las (ORTNER, 1998: 29).

A partir do século XIX, a questão da educação feminina começa
a ganhar contornos importantes em vários sectores. Por um lado, as
vozes de mudança geradas na Revolução Francesa, vão ter repercussões no modo como são delineados os primeiros tratados que se
erguem a favor da emancipação da mulher, quer na Inglaterra, onde
Mary Wollstonecraft publica A Vindication of the Rights of Women
(1792), quer em França, onde uma muito mais radical Olympe de
Gouges chama a atenção para a ausência das mulheres nos ideais da
revolução através da Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne (1791), e onde Condorcet publica Sur l’admission des femmes
au droit de cité (1790). Nestes, e noutros livros, publicados ao longo do
século XIX – e não queria deixar de referir um outro livro que na
Inglaterra vitoriana se revelou de extrema importância na luta das
mulheres para a sua autonomia social, o libelo de John Stuart Mill,
The Subjection of Women (1869) – chama-se a atenção para a precariedade da situação da mulher a vários níveis na base e como consequência da qual se apresenta a incontornável ignorância em que a
mulher é mantida.
Por outro lado, ao ser relegada para o espaço privado do lar,
compete à mulher não só atender a todas as tarefas que dizem respeito
à manutenção da esfera doméstica, mas também a educação dos seus
próprios filhos, pelo menos nos primeiros anos de vida. E será com
base, e como extensão, desta função maternal, em nada contraditória
com o seu papel social doméstico, que é facilitada à mulher burguesa,
por parte da instituição familiar, o acesso a um determinado nível
educativo e cultural. Qualquer livro de conduta destinado a ser lido
pelas meninas das classes média e alta será unânime em conceder que
um determinado grau de instrução fortalecerá a formação moral da
mulher e, nesse sentido, favorecerá um desempenho mais adequado do
seu papel social enquanto esposa e mãe, filha e irmã. Num desses
livros se poderá ler, por exemplo:
Uma menina deve conhecer todos os segredos da cozinha e do arranjo
doméstico, acostumar-se às boas maneiras, não se furtar a uma garri-
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dice permitida, como que obrigatória, e por fim cultivar o espírito pelo
estudo e pela reflexão. (STAFFE, 1934: 57)

Para logo se acrescentar que o objectivo desse estudo não poderá
nunca ser uma intelectualização da mulher, que, desse modo, correria
o risco de se tornar demasiado desgraciosa.
Não vá julgar que a convido a levar demasiado longe estudos que a
conduziriam sem cerimónia ao pedantismo. Aconselho-a apenas a não
deixar perder, como se fazia outrora, quási todo o vestígio do exíguo
saber adquirido na escola. (Ibid.: 61)

Note-se que a autora reproduz exemplarmente a dicotomia que
divide os dois sexos entre a razão, associada aos homens e a emoção/
sentimento, associada às mulheres, dicotomia essa que funciona como
uma limitação prática à educação da mulher, pois é assumido que a
uma maior racionalização corresponde uma gradual perda de sentimento, com tudo o que isso implica relativamente à potencial desvirtuação das funções sociais que são as suas principais prerrogativas.
Para a autora do livro de conduta em questão, bem como para grande
parte daqueles que se opõem à emancipação da mulher, «as sabichonas de Molière são certamente criaturas insuportáveis e pouco
sedutoras.» (Ibid.: 62)
Tal como é referido, entre outros, por Catherine Hall, na sociedade urbana e industrializada emergente no século XIX, a crescente
separação entre o doméstico e o profissional reforça a separação das
esferas. Assim, trabalhando em casa, a mulher estava destinada a ser
o suporte doméstico da família, criando desta forma um determinado equilíbrio num sistema social que destinava aos homens a prossecução de um leque de actividades em áreas tão diversificadas como
a indústria, a finança, o comércio, a cultura, a política, etc. (Hall, 1992:
75-93) 4. A figura do «anjo doméstico» (ou «fada do lar») torna-se, no
discurso promotor da ideologia das esferas separadas, numa versão de
tal forma idealizada da mulher, que esta nos surge como um ser quase
sobrenatural. A mesma Baronesa de Staffe, anteriormente citada,
define este anjo de harmonia nos seguintes termos:
————————
4

(1992).

Sobre a ideologia da separação das esferas, v. também McDowel e Pringle,
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Dotada de graça moral, a mulher tôda ela é harmonia e não há quem
como ela saiba criar a harmonia em volta de si. (…) Vêde-a nas idas e
vindas pela casa, andando em passos leves, abrindo e fechando as
portas sem barulho, e sem empurrar nem pessoas nem móveis à sua
passagem. Nunca a ouvireis mexer nos utensílios nem em objecto
algum de modo que faça ressoar toda a casa (STAFFE, 1934: 152).

Sendo as promotoras da ordem e da harmonia familiares era,
pois, esperado das mulheres uma inocência quase angelical, a qual
se tornou um mecanismo extremamente poderoso na condução das
políticas de subserviência do sexo feminino. Não só porque retira à
mulher a possibilidade de educação, mas principalmente, porque a
manutenção da inocência feminina era vista como a condição essencial de preservação da moral social. A mulher, sendo mãe e, portanto,
educadora, é encarada como o pilar moral da sociedade, não podendo,
pois, estar sujeita à corrupção moral a que, segundo a ideologia dominante da época, um excesso de saber por certo a conduziria. Este é,
sem dúvida, durante todo o século XIX, um dos argumentos da sociedade patriarcal para a manutenção da posição da mulher circunscrita
ao espaço privado do lar, sem acesso a uma educação semelhante à dos
homens. Como refere Kate Millett, no já histórico Sexual Politics
(1985; 1969), a cavalheiresca idealização da virtuosa mulher doméstica
que John Ruskin propõe em «Of Queen’s Garden’s» (1865), necessita
do contraponto maléfico da mulher tentadora para fazer sentido. Nas
palavras de Millett:
A existência da matrona virtuosa [de Ruskin] depende dessa outra
figura, espectral, da tentadora, seu complemento na dicotómica
fantasia literária do período – tal como na vida, as duas classes de
mulher, esposa e prostituta, dão conta da divisão sócio-sexual sob a
forma da moral dupla. (MILLETT, 1985: 80)

Da mesma forma, as apologistas da educação feminina iriam
basear a sua argumentação no factor virtude, na medida em que, para
estas, a ignorância era precisamente o factor essencial que levaria as
mulheres à falta de virtude, como se pode ver na citação inicial, de
Mary Wollstonecraft.
Tal era também a situação em Portugal no final do século XIX,
altura em que o debate sobre a educação da mulher ganha um novo
fôlego. Não nos ocuparemos aqui de fazer um historial da educação
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da mulher em Portugal 5, mas é importante recordarmos dois ou três
factos sobre a situação das mulheres no final do século XIX e início do
século XX, no que a este assunto diz respeito. Em 9 de Agosto de 1888
sai em Portugal a primeira lei que autoriza a criação de escolas secundárias para o sexo feminino. Antes da existência dessa lei tinha sido
fundado em 1885, em Lisboa, um estabelecimento de ensino geral e
profissional para as raparigas das classes menos favorecidas, a Escola
Maria Pia (mais tarde, esta escola haveria de ser equiparada aos liceus
masculinos, o que permitiria às raparigas fazerem os seus exames
finais em instituições masculinas e, assim, completarem os estudos
liceais). Contudo, o primeiro liceu feminino só viria a ser fundado já
no século XX, mais precisamente em 1906 – o liceu Maria Pia. É evidente que, à semelhança do que acontecia noutros países europeus,
também em Portugal as filhas das classes abastadas eram educadas
em casa sob a orientação de governesses, invariavelmente de origem
estrangeira (francesa, inglesa, ou alemã) ou, então, frequentavam colégios privados (laicos ou religiosos), tendo assim a possibilidade de se
inscreverem para os exames nos liceus masculinos. Mas a educação
das raparigas das classes abastadas era, de uma maneira geral insuficiente e orientada para o casamento; a educação das raparigas das
classes média baixa e baixa era praticamente inexistente, a não ser a
um nível muito básico e, normalmente, orientado para carreiras
profissionais que se adequassem à sua «condição feminina», como o
secretariado ou os lavores (v. Barreira, 1991: 39-55).
Em 1867 sai em Portugal um novo Código Civil, o qual afirmava
que a lei se aplicava aos dois sexos, a não ser que especificamente
constasse o contrário. Embora este novo Código não tenha trazido
mudanças significativas relativamente à situação social da mulher, o
momento era ideal para o debate e, nalguns casos, a contestação, do
estatuto de inferioridade a que a mulher se via sujeita (v. Guimarães,
1987: 12-3). Assim, a educação assume-se como a óbvia nova fronteira que as mulheres deveriam conquistar para poderem aceder a um
estatuto social mais dignificado e justo. A defesa do desenvolvimento
educacional das mulheres teve apoios proeminentes na segunda
metade do século XIX, pela voz de D. António da Costa, Maria Amália
Vaz de Carvalho, Alice Pestana (Caïel), ou Bernardino Machado.
Bernardino Machado distinguiu-se notoriamente na pressão exercida
————————
5 Para informação mais detalhada sobre a educação da mulher em Portugal v.
Barreira (1991, 1994); Rosa (1989).
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para a abertura dos liceus femininos – o que levou à promulgação da
lei de 1888 (v. Rosa, 1989: 12). A escritora Alice Pestana, que escrevia
sob o pseudónimo de Caïel, foi autora de dois documentos importantes
para o alargamento do ensino público às mulheres; são eles: «O que
deve ser a instrução secundária da mulher?» e «Relatório duma visita
de estudo a estabelecimentos de ensino profissional do sexo feminino,
no estrangeiro» (Ibid.: 25).
O nosso objectivo não é, como já se disse, fazer uma resenha histórica do modo como o acesso à educação das mulheres se processou
em Portugal, mas, antes, analisar a forma como essa questão era debatida em três livros, publicados em Portugal entre 1887 e 1905, numa
altura em que a questão da desigualdade de direitos entre homens e
mulheres começa a ser posta com uma certa acuidade na sociedade
portu-guesa. Os livros sobre os quais recai esta análise, a saber, o da
ensaísta e pedagoga Maria Amália Vaz de Carvalho, Mulheres e
Creanças (notas sobre educação) (1887), o do aristocrata e Ministro da
Instrução, D. António da Costa, A Mulher em Portugal (1892), e o livro
da feminista Ana de Castro Osório, Às Mulheres Portuguesas (1905),
debru-çam-se todos, sob pontos de vista diversos, sobre a questão da
mulher, e são reveladores das contradições que esta questão suscitava
na viragem do século.
O que tem sido escrito sobre o debate que levou, em Portugal, à
luta das mulheres pelo espaço público, e que anda associado à conquista por uma melhor educação, cai muitas vezes num certo reduccionismo que permite colocar num mesmo saco feminista vozes tão
diferentes como as de Maria Amália Vaz de Carvalho e de Ana de
Castro Osório, ou, mesmo, a de António da Costa 6. Na verdade, sendo
incontestável que todos estes nomes tenham sido preponderantes na
promoção de uma educação melhor e mais completa para as mulheres
portuguesas, não podemos chamar feminista a Maria Amália Vaz de
Carvalho – ela própria rejeitou o epíteto –, nem poderemos dizer que
————————
6 Por exemplo, no estudo já aqui referido, Cecília Barreira reconhece igualmente
como feministas, não fazendo distinção, nem de ideologia, nem de tempo, mulheres
como Maria Amália Vaz de Carvalho, Ana de Castro Osório e Virgínia de Castro e
Almeida (1991: 67). Também Ivone Leal (1986) refere indiferenciadamente os nomes de
mulheres e homens que «foram sensíveis às reivindicações femininas e coerentes com os
ideais de igualdade e fraternidade que, proclamados na Revolução Francesa, não foram
esquecidos no Código Civil de 1867» (1986: 359), quando, é sabido, este código não
trouxe modificações substanciais à vida das mulheres, nem estes homens tinham um
discurso assim tão igualitário como parece ficar implícito.
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António da Costa defendia para as mulheres uma educação que lhes
permitisse aceder a um estatuto de igualdade.
Assim, uma leitura dos três livros anteriormente referidos,
mostrar-nos-á uma clara diferença entre as posições mais conservadoras de António da Costa e de Maria Amália Vaz de Carvalho, que,
embora defendam uma melhor educação para as mulheres, não põem
nunca em questão a necessária diferença que deverá presidir à educação dos dois sexos, e uma posição bastante mais radical, a de Ana de
Castro Osório, a qual vê na educação das mulheres, acima de tudo, um
meio que lhes permitirá alcançarem a sua autonomia.
Ao analisarmos o discurso inerente ao livro de Maria Amália Vaz
de Carvalho facilmente nos aperceberemos de que, por um lado, se
trata de um discurso de cariz progressista, onde se argumenta a favor
da educação das mulheres, partindo-se de uma base racionalista e
defendendo-se que a ignorância em que as mulheres são mantidas é a
causa fundamental para o entrave do progresso; por outro lado, este
discurso não deixa de ser eminentemente conservador, não questionando nunca a posição social primeira da mulher, enquanto esposa
e mãe. Compreendendo o atraso educacional em que se encontra a
mulher do seu tempo, Maria Amália Vaz de Carvalho reivindica uma
educação consolidada e coerente que permita à mulher desempenhar
as funções para que está destinada no seu papel de esposa e mãe.
Assim, se, por um lado, é afirmado que, ao manterem-se ignorantes as
mulheres concorrem «para dar força ao impulso que contraria a
marcha triunfante e apesar de tudo invencível, que leva a civilização ao
caminho da verdadeira luz» (Carvalho, 1887: 9), por outro lado, tem-se sempre em consideração que a educação das mulheres é importante, porquanto só através dela poderá a mulher constituir o verdadeiro auxiliar do homem, que é a sua primeira missão social. A posição
tomada pela pedagoga novecentista é uma posição de relativo equilíbrio em relação ao que a ideologia da separação das esferas permitiria
em termos de emancipação feminina. Contesta-se a ignorância em que
as mulheres são mantidas, mas não se põe em questão as suas funções
sociais, e, consequentemente, não se contesta também a ideologia da
separação das esferas. Afirma a autora:
Sentem [os homens] e a meu ver muito bem, que para conservar este
equilibrio necessario – manutenção da ordem na familia e na sociedade, cumpre que a mulher se não revolte contra a inferioridade a que
fatalmente a condemnam as leis, e contra a dependencia a que a
condemnam os costumes. (Ibid.: 9-10)
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Contudo, embora nunca tenha advogado a causa feminista – tendo-se sempre posto à margem das posições mais radicais em termos de
independência política que sempre foi apanágio das feministas de
todo o mundo7 –, Maria Amália Vaz de Carvalho não deixa de apontar
um dedo acusador aos homens, por estes pensarem que «para alcançarem (…) esta submissão voluntária (…) o melhor meio consistia em
condensar as trevas da ignorância e da superstição em torno daquela
de quem são forçados a fazer a sua companheira na vida, o seu consolo
nas horas da provação, a mãe de seus filhos, a carne da sua carne».
Maria Amália Vaz de Carvalho pretende defender uma certa igualdade,
que tenha em conta aquilo a que a ideologia da época chama as naturais diferenças entre homem e mulher; que parte dessa natural diferença seja a consistente reificação da ideologia das esferas separadas é
algo que a autora não pode, ou não quer, contemplar. E, assim, refere:
Sujeitar-se-à a mulher, assim arrancada de chofre à banalidade da
esfera limitada em que tem vivido até agora, a cumprir as mesmas
humildes obrigações, que têm sido e continuarão a ser a sua tarefa
quotidiana, e o seu quinhão na vida?
De certo que sim, e (…) não nos será difícil provar que esses
mesmos deveres, logo que sejam compreendidos dignamente, em vez de
humilharem são um triunfo para aquela que os sabe exercer. (Ibid.: 60)

Uma outra falácia recorrente no discurso de Maria Amália Vaz de
Carvalho —assim como o era no discurso de grande parte das feministas desta época e que decorre da forma consistente como a dicotomia razão-homem/ emoção-mulher estava, e está ainda, enraizada
na nossa cultura, – é a da crença na superioridade moral da mulher.
Para esta autora, as mulheres são ainda os anjos de bondade, generosidade e submissão, que Virginia Woolf tão bem descreve no ensaio
————————
7 Veja-se, a título de exemplo o tom depreciativo que é adoptado pela escritora ao
escrever sobre uma feminista Norte-Americana, tentando, assim, marcar a diferença
entre o que ela considera ser a verdadeira função da mulher e a possibilidade de a
mulher ter um papel activo no espaço público: «A mulher, como nós a sonhamos e a
queremos, não é a forasteira acclamada e illustre que anda espalhando por sobre a
cabeleira das turbas indiferentes ou passageiramente commovidas, as suas convicções
e as suas theorias sociais./ Recolhida no seu modesto e placido interior, mãe de um
bando infantil, mimoso e louro, de que ella fosse a providencia, o amparo, a suprema
alegria, esposa de um homem forte e honesto, de um trabalhador, membro activo e
laborioso da moderna sociedade, a acção d’esta mulher seria mais restricta, mas incontestavelmente mais util e mais salutar.» (Carvalho, 1887: 198-8)
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«Professions for Women» (1988). Muito notoriamente, a autora atribui
às mulheres, quer as fraquezas dos homens, quer as suas grandezas, no
sentido em que, na sua qualidade de esposa, a mulher é a grande
responsável pelo modo como a família se constitui de uma forma
harmoniosa.
Têm-me dito por várias vezes que eu sou feroz para com o sexo a que
pertenço; que acuso com muita injustiça as mulheres de todos os males
que têm sucedido, que sucedem ou que estão para suceder no nosso
mesquinho planeta.
Ora eu, pelo contrário, estou convencida de que o meu orgulho,
de que a minha vaidade feminil me levam a dar às mulheres uma
importância que mais ninguém lhes quer reconhecer.
Eu digo que delas provêm todos os males, porque estou convencida – talvez sem razão – que delas podiam provir todos os bens.
(Ibid.: 40-1)

Desta forma, a autora parece ecoar as palavras de John Ruskin
em «Of Queen’s Garden’s» (1865; 1902), no modo como reproduz a
ideologia vitoriana que fazia da mulher a «rainha do lar», dando-lhe
um poder que ela de facto não tem. Sobre John Ruskin, e o seu texto,
escreve Kate Millett:
Ele parece dirigir os seus esforços contra a «esquerda» do feminismo
e o efeito da sua palestra deveria ser a sua rejeição, através da morna
afirmação cortês de que as mulheres são amadas e honradas, não têm
nada do que se queixar e até são realeza, desde que fiquem em casa
(1985, 91).

Mudando em género o pronome pessoal, o mesmo se poderia
aplicar ao texto de Maria Amália Vaz de Carvalho, na apologia que esta
faz da mulher doméstica, «a rainha do lar», de cuja influência muito
parece depender. Veja-se, por exemplo, a forma como a autora defende
a predominância da mulher doméstica sobre a mulher que se expõe em
público, nomeadamente, sobre a evidente autonomia da mulher
americana, dizendo:
(…) é bem mais profunda a invisivel influencia que as mulheres do
velho mundo exercem em torno de si, não sobre as leis, o que seria
pouco, mas sobre os costumes, o que é quase tudo.
É que somos as rainhas do lar; de nosso bom ou mau juizo
depende a paz ou a guerra, a ventura ou a desgraça, a prosperidade ou
a ruina, a dôce mediania tranquilla ou a agitada e tempestuosa existencia mundana. (CARVALHO, 1887: 201)
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Kate Millett refere ainda que a estratégia de Ruskin constituía
uma tentativa de subverter a herética doutrina feminista, contrapondo-a com a doutrina das esferas separadas (Millett, 1985: 91).
Tendo em conta as palavras de Maria Amália Vaz de Carvalho, parece
que o discurso de Ruskin terá tido o efeito desejado, uma vez que ela
veicula, precisamente, o repúdio pela emancipação da mulher que
textos como o de Ruskin tentavam combater.
Contudo, como refere também Kate Millett, «o projecto de educar grupos segregados acarreta sempre consigo as sementes da sua
própria subversão» (1985: 75) e, nesse sentido, poderemos considerar
Maria Amália Vaz de Carvalho uma percursora remota do feminismo
português. Por muito que os seus livros se inscrevam na ideologia das
esferas separadas, o facto de promoverem a educação das mulheres
faz deles libelos potencialmente revolucionários. Nas palavras de
Millett: «O conhecimento, ainda que pequeno, é, com efeito, algo
de perigoso, mesmo que seja apenas porque não raramente induz a
uma sede por mais.» (Id.: ibid.).
Tal como Maria Amália Vaz de Carvalho, o livro de D. António da
Costa advoga em favor da causa das mulheres, no sentido em que
propõe alterações a nível do sistema educativo, mas, também como a
autora previamente analisada, fá-lo dentro da ideologia das esferas
separadas. Este é, contudo, um livro mais genérico, porquanto se
debruça sobre a situação das mulheres em Portugal numa perspectiva
diacrónica, fazendo, numa primeira parte, a historiografia da presença
de algumas mulheres na vida pública portuguesa ao longo dos séculos,
nomeadamente, e de uma forma bastante acentuada, das mulheres
escritoras. No entanto, o livro de António da Costa terá de ser lido à
luz da ideologia dominante no século XIX, pois toda a glorificação
das mulheres é feita tendo em conta a identidade feminina tal como a
ideologia da época a idealizava e constituía.
A segunda parte do livro, subintitulada «A Mulher na Actualidade», contém um longo ensaio sobre as mudanças institucionais e
legais produzidas nos últimos anos do século XIX naquilo que à
mulher diz respeito. Naturalmente, todo e qualquer progresso que se
invoca para a situação da mulher, o que, de facto, se faz, não deixa de
ter em conta que a mulher é sempre concebida em relação à sua
condição natural primeira, isto é, a condição de mãe e, por inerência,
também educadora e esposa. No que concretamente diz respeito à
educação, quando invoca a necessidade de mais e melhores escolas
para as mulheres, D. António da Costa contempla a necessidade de
formar mulheres profissionais; contudo, as profissões destinadas à
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mulher são, de uma maneira geral, aquelas que a associam a trabalhos
relacionados com a esfera privada. Assim se pedem escolas de alfaiataria e costura, «escolas maternais», escolas especiais «para fazer
donas de casa», «escolas para formar criadas de servir», mas também,
escolas de «belas-artes, de pintura, de escultura, modelação, gravura,
fotografia», ou, ainda, escolas de enfermaria e uma infinidade de
ofícios «que se ageitassem à condição natural do sexo fraco» (Costa,
1892: 360-63).
Por outro lado, perpassa todo este discurso uma profunda consciência de classe a dividir as mulheres, no sentido em que a cada classe
deve corresponder a respectiva instrução. Assim, se as mulheres da
classe média facilmente dispensarão uma instrução prática, uma vez
que dela não necessitarão para trabalhar, as mulheres das classes
desfavorecidas deveriam, por sua vez, ter a possibilidade de a ela
acederem, de forma a poderem valorizar o seu trabalho e, desse modo,
melhor contribuírem para o progresso do país. O autor distingue,
assim, os conceitos de instrução («meramente» prática) e de educação,
distinguindo-se este último do primeiro pelo facto de se fundar na
moral (Ibid.: 405-6). Para António da Costa, a solução para o problema
da educação nacional das mulheres será a criação de «escolas especiais
de educação moral, doméstica, e higiénica, separando-a da instrução,
que a absorve» (ibid.: 405).
Ainda decorrente da ideologia das esferas separadas é o cepticismo de António da Costa em relação, quer à utilidade, quer à capacidade das mulheres acederem aos escalões mais altos da escolarização. Aqui, a justificação é dada, mais uma vez, em nome da «natureza». É hoje sabido que muita da argumentação a favor da manutenção das mulheres no espaço privado do lar era cientificamente
provada como parte da sua natureza biológica. Daí o autor em questão
considerar que, dada a sua natureza, «não compete à mulher o uso
do pensamento», afirmando a esse respeito:
Cumpre à mulher educar o homem, não lhe cumpre ser educada como
ele. É indispensável que exista a igualdade dos sexos, mas por um princípio natural, e não artificial. Mesmo quando a natureza lhe não
vedasse as qualidades políticas e científicas, a mulher que seguisse
essas carreiras masculinizar-se-ia, teria de endurecer o coração para
afrontar o duro coração do adversário (…). (Ibid.: 419)

Evidentemente, este tipo de argumentação torna-se tanto mais
poderoso quanto proveniente de uma pessoa que diz advogar em
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favor da causa da educação feminina… ainda que tendo em conta as
supostas diferenças naturais entre os sexos.
A causa da mulher é uma das grandes causas do século XIX, como
a causa das liberdades na política, como a causa dos direitos humanos
na filosofia, como a causa dos desenvolvimentos físicos e intelectuais
na educação geral; e esta causa da mulher todos os dias vai conquistando palmas, todos os dias vai alcançando verdadeira vitórias.
O homem é a força; a mulher é a graça. Pois bem: a graça tem
a pouco e pouco alargado com sorrisos as suas cadeias, e, com a
fascinação, feito cair aos pés, já com as concessões, já com as promessas, os que durante séculos se reputavam seus dominadores exclusivos. (Ibid.: 420)

Este discurso, de algum modo emancipatório, é incapaz de se
aperceber dos seus próprios limites ideológicos, dominados por uma
mentalidade que, a todos os níveis institucionais – científico, religioso,
educacional, familiar, judicial –, contribuía para a inferiorização social
da mulher.
O único dos três livros que me propus aqui analisar que consegue transpor estes limites ideológicos é o de Ana de Castro Osório,
Às Mulheres Portuguesas. A grande diferença no discurso de Ana de
Castro Osório em relação aos dois anteriores é que esta não concebe a
mulher, para usar a expressão histórica de Simone de Beauvoir, como
segundo sexo. De facto, o que mais ressalta do texto desta feminista
dos primeiros anos do século é a crença numa irredutível autonomia
do sexo feminino, não só ao nível político e jurídico, mas, principalmente, ao nível do seu ser social. E no entanto, nele se reiteram conceitos vindos a público mais de cem anos antes da sua publicação em
1905. A abertura do livro é exemplar desta diferença de tom. Diz-nos
a autora:
Feminismo: … ainda em Portugal uma palavra de que os homens
se riem ou se indignam, consoante o temperamento, e de que a maioria
das próprias mulheres coram, coitadas, como de falta grave cometida
por algumas colegas, mas de que elas não são responsáveis, louvado
Deus!…
E, no entanto, nada mais justo, nada mais razoável, do que este
caminhar seguro, embora lento, do espírito feminino para a sua autonomia. (OSÓRIO, 1905: 11)

Se o tom do livro de Ana de Castro Osório é bastante mais radical do que os anteriormente analisados, ele é também, como refere
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Maria Regina Tavares da Silva, bastante mais marcado pela utopia
(1992: 21-2) 8. Se, nos discursos mais conservadores se idealiza uma
mulher convenientemente submissa, perpassa aqui a idealização de
uma mulher e de um homem convenientemente iluminados.
E é nessa idealização que a educação feminina ganha especial
contorno, num país em que, como refere a autora, o analfabetismo era
«uma das nossas vergonhas nacionais», sendo essa vergonha agravada pelo facto de serem as «mulheres que[m] eleva pavorosamente a
cifra dos analfabetos» (Ibid.: 50). Neste contexto se perceberá que,
muito mais do que noutros países (como a Inglaterra ou os Estados
Unidos da América), onde a questão da emancipação da mulher começava nesta altura a ganhar contornos mais políticos, deslocando-se
para a conquista do poder político através do voto, ou, então, ganhavam contornos mais empolgantes as lutas pelo acesso aos estratos
mais elevados do ensino, a educação, em todos os níveis, seja uma das
preocupações fundamentais das feministas portuguesas. Como refere
Ana de Castro Osório:
Educar a mulher dando-lhe meios de auferir com o seu trabalho o suficiente para a sua sustentação – quando é só – de auxiliar o homem,
esgotado pelo trabalho de sobre-posse que lhe exige a concorrencia e a
carestia da vida moderna, – quando casada, – parece-nos a maneira
mais prática de a tornar um ser livre, apta a escolher por motu-proprio
o caminho a seguir direitamente na vida. (Ibid.: 56)

O discurso de Ana de Castro Osório não se diferencia dos outros
dois anteriormente analisados na consciência, que todos demonstram,
da necessidade de educar as mulheres portuguesas, mas para esta
autora a finalidade dessa educação é notoriamente diversa. Para além
do aspecto moral, de fortalecimento da racionalidade da mulher, a
autora vinca bem a necessidade de uma melhor educação para a
mulher no sentido de fortalecer a sua autonomia social, deixando em
aberto os caminhos que, dessa forma, a ela se abririam. Assim, ao
cepticismo evidenciado por António da Costa relativamente à capacidade das mulheres desenvolverem carreiras científicas e intelectuais,
————————
8 Ao analisar o modo como o feminismo é definido por algumas das primeiras
feministas portuguesas, refere a autora: «Os termos não podiam ser mais enfáticos, nem
mais idealistas. A verdade, a justiça, a luz, o direito humano, o progresso, a esperança
generosa são as metas últimas das aspirações feministas, o fim a que conduzem as transformações a que os seus ideais propõem» (Silva, 1992: 21-2).
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Ana de Castro Osório contrapõe a necessidade das mulheres se consciencializarem do seu potencial intelectual e vencerem os preconceitos
sociais que as inibem de desenvolverem esse potencial.
Para muitas senhoras que leem e gostam de ler é um facto desconsolador o pensarem que serão ridicularisadas e que os ignorantes as
alcunharão de sabichonas e doutoras, se por acaso entram em conversa
que transponha os limites literários dos folhetins dos jornais ou da
secção das modas. (Ibid.: 107)

Cem anos mais tarde, e do ponto de vista do nosso pensamento
ocidental, estas palavras poderão parecer-nos obsoletas, mas evidenciam a forma como os ideais que norteavam as feministas no princípio
do século, acabaram por facilitar o acesso das mulheres à esfera
pública, abrindo-lhes, deste modo, caminhos de autonomia, que, durante todo o século XX, as mulheres não se cansaram de percorrer.
O facto de, como refere Maria de Lurdes Pintasilgo, num artigo já aqui
citado, termos um campo de estudos dentro dos limites da União
Europeia, com a designação de «estudos sobre a mulher» ou «estudos
feministas» (1998: 17) é sintomático da importância adquirida pelas
mulheres ao longo de todo o século XX, mas é também revelador da
necessidade que as mulheres têm de inventar novas metodologias,
senão mesmo uma nova linguagem para poderem falar sobre si
próprias.
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O pessimismo do anacoreta
de Croisset
MARIA DO ROSÁRIO GIRÃO RIBEIRO DOS SANTOS
(Universidade do Minho)

No seu Dictionnaire d’Idées reçues (e subsequente Catalogue des
idées chics), cujo projecto remonta a 1850, recolheu Gustave Flaubert,
por ordem alfabética, súmula considerável de vocábulos, que constituem a base temática inegável de opiniões e expressões estereotipadas,
então e sempre em voga. Precursor de uma cultura massificada cuja
emergência mais não revela do que a estandardização do pensamento
encarcerado na fórmula matematicamente socializada do ‘bem dizer’
(ou do maldizer…), verdadeiro repositório do chorrilho de clichés
subjacentes a uma época estigmatizada pelo triunfo do progresso
industrial, este anti-livro flaubertiano, alicerçado no princípio da
antífrase, mostra à saciedade a in-significância da linguagem e a insuficiência da palavra ‘utensílio’, num universo em que o lugar-comum
implantou o seu estandarte irrisório. Respigando as várias entradas, de
«Abélard» a «Yvetot», que enformam o Dictionnaire em questão, é-nos
dado encontrar dois campos lexicais (entre tantos outros de pertinência menor no que respeita ao tema em foco), que sobejamente dilucidam não só sobre a complexa estética flaubertiana, mas também
sobre uma determinada concepção da animalidade, da «bêtise» e do
absurdo, que vai minando surdamente a obra deste ‘mestre’ do estilo.
«ÉCRIRE. – Currente calamo, c’est l’excuse pour les fautes, de
style ou d’orthographe.
ÉCRIT, BIEN ÉCRIT. – Mots de portier, pour désigner les romansfeuilletons qui les amusent. (…)
LITTÉRATURE. – Occupation des oisifs.» 1
————————
1 Cf. FLAUBERT, Gustave, Dictionnaire des Idées reçues. Paris, Éditions Montaigne,
Aubier, 1961, pp. 61 e 111.
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Quedando-nos nas três entradas em questão, fácil se torna induzir
a denúncia flaubertiana no tocante à escrita de consumo ou paraliteratura – paradigmatizada pelos folhetins que, entre 1836 e 1880,
Eugène Sue, Alexandre Dumas (pai) e Ponson du Terrail (‘minas de
ouro’ para a imprensa da época) iam construindo dia após dia, nos
quotidianos da altura, mercê da participação activa de um público
específico de gazeta 2 –, ao estilo fácil vulgarmente designado por ‘corrente’ – Honoré de Balzac, apesar do seu ‘génio’ romanesco, parecia
emblematizá-lo 3 – e à literatura considerada como pseudo-sacerdócio
de diletantes, e não como ‘Trapa’ voluntária de eleitos.
«BÊTES. – Ah! si les bêtes pouvaient parler! Il y en a qui sont
plus intelligentes que des hommes. (…)
CHIEN. – Spécialement créé pour sauver la vie à son maître.
Le chien est l’ami de l’homme.» 4

Mau grado os lugares-comuns que as supracitadas rubricas explanatórias carreiam, elas configuram, de modo indubitável, toda uma
poética da «bêtise», que nos parece constituir a essência ideológico-formal da obra de Flaubert. Assim sendo, deparamos, ao longo da
Correspondance, com umas tantas alusões e comparações ‘animalescas’, delineando quer a revolta do anacoreta concernente à ‘pose’ e
‘vivência’ burguesas, quer a tarefa hercúlea do artista, empenhado em
superar a mediocridade do real circundante.
«(…) On n’aime pas une bête ou un homme (la différence n’est pas
si grande), le beau est d’aimer. (…)» 5.
«(…) Fais comme moi. Romps avec l’extérieur, vis comme un ours
– un ours blanc – (…)» 6.
«(…) Je passe des semaines entières sans échanger un mot
avec un être humain. (…) – Ma seule compagnie consiste en une bande
————————
2 Cf. COGNY, Pierre, L’Éducation Sentimentale de Flaubert. Le monde en creux.
Paris, Larousse Université, col. «thèmes et textes», 1975, p. 191.
3 Cf. FLAUBERT, Gustave, Correspondance (choix et présentation de Bernard
Masson). Paris, Gallimard, col, «folio classique», 1999, carta a Guy de Maupassant
datada de «23 au 30 novembre 1876», p. 684: «(…) Ce grand homme n’était ni un poète,
ni un écrivain (…) Je l’admire maintenant beaucoup moins qu’autrefois, étant de plus en
plus affamé de la perfection, mais c’est peut-être moi qui ai tort. (…)».
4 Cf. Dictionnaire des Idées reçues, ed. cit., pp. 29 e 39.
5 Cf. Correspondance, ed. cit., carta a Mademoiselle Leroyer de Chantepie datada
de 13 de Dezembro de 1866, p. 501.
6 Carta a Alfred Le Poittevin datada de 16 de Setembro de 1845, p. 64.
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de rats qui font dans le grenier, au-dessus de ma tête, un tapage
infernal, (…)» 7.
«(…) On m’a donné un chien, un lévrier. Je me promène avec lui,
en regardant les effets du soleil sur les feuilles qui jaunissent. (…)» 8.
«(…) Moi, plus je vais, et plus je me sens plein d’un dédain inexprimable pour les bourgeois, (…) Les puces de Julio me semblent
aussi importantes dans le monde que les trois quarts de l’espèce humaine. (…)» 9.
«(…) Pense bien à Vieux qui est là-bas tout seul (…) ayant pour
compagnie son chien. Quelle vie d’artiste! (…)» 10.

r

Afinal, segundo Flaubert, o homem de letras oitocentista em tudo
se identifica a um «animal mélancolique» 11, opinião corroborada, pela
via de uma metáfora ursina, por interessante testemunho dos irmãos
Goncourt: «(…) On sonne, c’est Flaubert (…) Passé quatre ou cinq
mois à Paris par an, n’allant nulle part, voyant seulement quelques
amis: la vie d’ours que nous menons tous (…) Cette ourserie forcée (…)
de l’homme de lettres (…)» 12.
Percorrendo, aliás, os juvenilia românticos do autor (que, em
vida, nunca foram dados ao prelo), produzidos entre 1836 e 1842, não
é difícil detectar a consciência lúcida do artista em embrião respeitante à incontornável «bêtise» humana e ao carácter absurdo da existência. Em Mémoires d’un fou (1838), que «renferment une âme tout
entière» 13, as reflexões filosóficas e os devaneios amargurados sobre
o destino, em geral, e sobre a sociedade, em particular, interrompem a
narração não cronológica (e até caótica…) dos eventos e anunciam,
mercê de um manifesto pacto autobiográfico, o encontro, em Trouville, do narrador autodiegético com Maria (Schlésinger), presença
————————
7
8
9
10
11

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

a George Sand datada de 12 de Janeiro de 1867, p. 504.
a Edma Roger des Genettes datada de 5 de Outubro de 1872, p. 604.
à sobrinha Caroline datada de 17 de Agosto de 1876, p. 680.
à mesma destinatária, datada de 31 de Dezembro de 1879, p. 740.
endereçada à Princesa Mathilde e datada de 23 de Dezembro de 1865,

p. 480.
12 Cf. GONCOURT, Edmond e Jules. Journal. Mémoires de la vie littéraire. Paris,
Robert Laffont, col. «Bouquins», 1989, Tomo I – 1851-1865, 11 de Maio de 1859, p. 453.
Ver, ainda, através do depoimento dos autores supracitados (6 de Maio de 1861), o
timbre ‘animalesco’ da voz de Flaubert, p. 691: «(…) De quatre heures à six heures,
Flaubert lit avec sa voix mugissante et sonore, qui vous berce dans un bruit pareil à un
ronronnement de bronze. (…)».
13 Cf. FLAUBERT, Gustave, Mémoires d’un fou, Novembre et autres textes de jeunesse.
Paris, Garnier-Flammarion, 1991, p. 267.
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‘fantasmática’ 14 do inconsciente de não poucos textos flaubertianos:
«(…) Elle était grande, brune, avec de magnifiques cheveux noirs (…)
Son mari tenait le milieu entre l’artiste et le commis-voyageur: (…)
il était venu dans sa chaise de poste avec son chien (…)» 15. A ‘figura‘
do cão – casual, neste contexto, visto tratar-se da transcrição rememorativa de um episódio autobiográfico 16 – atravessa, igualmente, Novembre (1842), obra cuidadosamente arquitectada 17 – apesar de
certas concessões à estética romântica, como, por exemplo, a cadência
oratória –, cujo tema principal é a iniciação ao amor físico, operada
pela metamorfose romanesca da silhueta feminina (chamada Marie),
romanticamente erigida em termos de prostituta ideal: «(…) Quelquefois je me sentais pris de tendresse pour mon chien, et je l’embrassais avec ardeur; (…)» 18. Do mesmo modo, em Souvenirs, notes et
pensées intimes (1839-1841), que assegura a continuidade confessional entre Mémoires d’un fou e Novembre, o autor animista, após
confessar que gostaria de ‘dotar’ os animais desse princípio de vida
que é a alma 19, não se inibe de referir que sente «plus d’attachement
pour mon chien que pour un homme» e que «Il y a des jours où je suis
————————
14 Vide DUMESNIL, René, Flaubert. Documents iconographiques. Vésenaz-Genève,
Pierre Cailler, Éditeur, 1948, p. 33: «(…) Il faut lire avec les Mémoires d’un fou, Novembre,
la première version de L’Éducation Sentimentale, et puis la version définitive de 1869
pour comprendre cette fidélité passionnée à des désirs qui n’ont pourtant jamais, autrement qu’en rêve, abouti à la possession. (…)». A respeito de Madame Schlésinger, ver,
igualmente, GÉRARD-GAILLY, Flaubert et «Les fantômes de Trouville». Paris, «La Renaissance du Livre», col. «Documents et Témoignages», sem data. Ver, por fim, DUMESNIL,
René, L’Éducation Sentimentale de Gustave Flaubert (1869). Paris, Nizet, 1967, p. 52:
«(…) Ainsi, de livre en livre, pouvons-nous suivre les transformations des faits dans le
souvenir (…) s’il modifie les lieux et les circonstances, il garde avec une étonnante fidélité le fond même de l’action, (…)».
15 Cf. Mémoires d’un fou, pp. 289 e 293.
16 Vide, a este respeito, CASTEX, P.G., Flaubert. L’Éducation Sentimentale. Paris,
sem data, p. 18: «(…) Nous savons d’autre part, grâce à Maxime Du Camp, que Maurice
Schlésinger avait un terre-neuve nommé Nero. (…)».
17 Vide DIGEON, C., Flaubert. Paris, Hatier, col. «Connaissance des Lettres», 1970,
p. 28: «(…) Novembre présente ainsi l’essai d’analyses neuves, encore vagues dans le
premier récit et brutales dans le second, que Flaubert apprendra dans ses chefs-d’oeuvre
à nuancer et à varier. (…)».
18 Cf. FLAUBERT, Gustave, Novembre. Suisse, Neuchâtel, Éditions Ides et Calendes,
1961, p. 81 [Esta edição foi consultada e citada, tendo em conta o prefácio].
19 Cf. Souvenirs, notes et pensées intimes, ed. cit., pp. 362-363: «(…) Si vous m’accordez que l’homme a une âme – je veux que les bêtes en aient, toutes les bêtes – à
commencer par le pourceau pour finir à la fourmi, aux animaux microscopiques. (…)».
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pris de tendresse à voir des animaux» 20. Recorrentes nos primeiros
escritos flaubertianos, as referências ao cão, pelo qual Flaubert manifesta nítida preferência, surgem não raro em contexto sinistro, ressumbrando lugubridade:
«(…) de ces nuits dont le vent fait frémir d’horreur et dresser les
cheveux sur la tête, de ces nuits où l’on entend au loin le cri plaintif
de quelque chien rôdant autour d’un hôpital. (…)» 21.
«(…) Mais bientôt elle entendit sur le pavé de la place voisine les
aboiements sinistres et lugubres d’un chien et le pas saccadé d’un
mulet. (…)» 22.

Mas é de sobremaneira na primeira versão de L’Éducation Sentimentale (datada de 1845), romance original da alternativa e da
solução, que enigmático incidente, nunca explicado pelo autor e responsável por tantos comentários controversos, acaba por estabelecer
definitivamente o cão como símbolo. Prenunciando quer a segunda
versão epónima (1869), quer Bouvard et Pécuchet (1873), no que concerne ao itinerário paralelo de «deux bonshommes», a diegese deste
aprendizado sentimental inaugura a oposição, a nível evolutivo, entre
os dois protagonistas. Com efeito, logo a partir do incipit, Jules 23,
esquecido na província e apaixonado por Lucinde, apaga-se, enquanto
se entretece a intriga amorosa de Henry e de Émilie Renaud, em Paris;
a partir do desmoronamento desta paixão, por usura do sentimento,
aquando da viagem à América, Jules, o futuro artista 24 que Lucinde
————————
20

Idem, p. 392.
Cf. Un parfum à sentir, ed. cit., V, p. 54.
22 Cf. Rage et impuissance, I, p. 126.
23 Vide MARTINEZ, Michel, Les romans de Flaubert. Paris, Seuil, col. «Mémo»,
1998, p. 9: «(…) Le personnage de Jules n’était à l’origine qu’un ‘repoussoir’ destiné à
faire contraste avec Henry. Mais, très vite, il prend de l’importance, et son itinéraire dans
le dernier chapitre est aussi précis qu’intéressant, à travers six étapes nettement indiquées: rejet des goûts spontanés et personnels, ‘grande étude du style’, relecture des
grandes oeuvres, enquête sur la psychologie, étude approfondie des maîtres, enfin, perte
des illusions sur le monde et découverte de la vérité. (…)».
24 Cf. BROMBERT, Victor, Flaubert. Paris, Seuil, col. «écrivains de toujours», 1979,
p. 39: «(…) La première Éducation Sentimentale 1843-1845 de Flaubert et La Fanfarlo de
Baudelaire appartiennent à un même moment de l’histoire littéraire. (…) Projections
romanesques de la figure de l’artiste (déjà traitée de façon ambiguë par Balzac), elles
révèlent, au début de deux carrières littéraires, une perspective ironique, en même
temps qu’idéale sur le moi créateur. Ni Flaubert ni Baudelaire ne poursuivront cette voie.
Le héros-artiste ne s’installe pas au centre de leur oeuvre; sa brève apparition ne fait que
souligner la priorité de l’art par rapport à celui qui le crée. (…)».
21
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abandona, passa subitaneamente a primeiro plano, ocupando, com a
‘edificação’ da sua personalidade, a última parte da narrativa. O cerne
da obra é, na verdade, a dupla escolha: entre a paixão (Jules) e a
virtude (Henry), entre a rejeição da vida activa e o culto ensimesmado
do ideal, entre a análise e a síntese conciliadas, a busca vai-se rarefazendo, chegando a viagem ao seu término. É, precisamente, no capítulo XXVI da obra em foco, momento em que Jules começa, de modo
gradual, a afastar-se das atitudes românticas e a entrever o princípio
estético da impessoalidade 25, mas, também e paradoxalmente, instante em que cede à tentação de desfrutar uma vez mais do sonho proibido e do subsequente êxtase, o qual, não sem esforço, tenta exorcizar,
que «(…) il entendit quelque chose courir dans l’herbe.» 26 É o Cão, ao
qual damos honra de maiúscula: «(…) la voix de cette bête était glapissante et traînarde, et sanglotait dans ses hurlements. Elle était maigre,
efflanquée comme une louve, elle avait l’air sauvage et malheureux;
toute salie par la boue, sa peau galeuse à certaines places était à peine
couverte d’un poil rare et long (…) et elle boitait d’une jambe de
derrière: (…)» 27. Começam, então, os sentimentos dúbios de Jules face
ao ‘monstro’ pavoroso: primeiro, é o terror perante a visão inesperada;
depois, a compaixão pela fealdade de um ser inferior; por fim, a carícia
(não seria o Cão o cão de Lucinde?) que falha, tanto pelo reconhecimento gorado como pela náusea ‘sartreana’ que o contacto físico lhe
provoca. Tem início a perseguição tenaz do animal, que vai e vem, que
avança e recua, que o incita a segui-lo, que o contorna para lhe indicar
a rota misteriosa e que, finalmente, o conduz a uma ponte, onde Jules,
tempos atrás, tinha pensado suicidar-se. Num quadro nocturno
lutuoso, fantasmagórico pela presença do nevoeiro e pela desmesura
da água a correr pelas ruas, Jules apedreja o animal, tenta assassiná-lo
e entrincheira-se em casa, procurando expulsar a imagem de pesadelo.
————————
25 Esta impessoalidade da obra (já anunciada pela parte final de Novembre) e
impassibilidade do artista (através da qual Flaubert não só se distancia e demarca da
obra de Balzac, no que concerne à descrição de espaços e fisiognomonia sistemática,
mas também recusa a osmose de ironia subtil e simpatia condescendente que caracteriza Stendhal) não raro ´são contraditadas, na prática, pelos apelos ao leitor, pelo
discurso abstracto, pelo discurso modalizante e pelo discurso satírico, patente nas obras
da maturidade. Vide TONTHAT, Thanh-Vân, Flaubert. Étude de l’oeuvre. Paris, Albin
Michel, col. «Classiques», 1995, pp. 108-109.
26 Cf. FLAUBERT, Gustave, L’Éducation Sentimentale («Première Version»). Paris,
Garnier-Flammarion, 1980, p. 266.
27 Ibidem.

r
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Porém, vai a repulsa tornando-se curiosidade, transmutando-se o
medo em sedução:
«(…) les yeux de la bête s’agrandirent tout à coup et prirent une
forme humaine, un sentiment humain y palpitait (…) il s’en déversait
une effusion sympathique qui (…) s’élargissait toujours et vous envahissait avec une séduction infinie. (…)» 28
«(…) lui-même d’ailleurs l’attendait presque et le souhaitait
ardemment, au milieu de l’horreur qu’il en ressentait. (…)» 29.

Já no explicit do capítulo, bem como no começo do capítulo
seguinte (XXVII), «Jules ouvrit la porte, le chien était couché sur le
seuil. / Ce fut son dernier jour de pathétique; depuis il se corrigea de
ses peurs superstitieuses et ne s’effraya pas de rencontrer des chiens
galeux dans la campagne. (…)» 30. Por outras palavras… é o Cão que
desencadeia a aceleração da trajectória, em evolução (necessária à
economia do romance), de Jules que, libertando-se das constrangedoras concepções e efusões românticas, penetra na essência da realidade, constrói livremente o seu destino, verga-se à existência com um
sorriso irónico e desencantado, justifica o seu itinerário vivencial,
adquire a faculdade de discernir o grotesco e familiariza-se com o
absurdo. Nesta dupla autobiografia – em termos de eventos biográficos e de evolução do pensamento do autor 31 –, o Cão sem nome,
vindo de nenhures, constitui o símbolo da realidade, desprovida de
quaisquer ilusões ou logros, trampolim eficaz para a visão satírica
do mundo por parte de um Jules, cujo panteísmo, à imagem e semelhança do seu criador, se afigura paralelo ao de Spinoza 32: «(…) il
rapporte tout à lui, et lui-même tout entier il se concrétise dans
sa vocation, dans sa mission, dans la fatalité de son génie et de son
————————
28

Idem, p. 271.
Idem, p. 273.
30 Ibidem.
31 Vide TROYAT, Henri, Flaubert. Paris, Flammarion, col. «Le Livre de Poche»,
1988, p. 64: «(…) Les modèles d’Henry sont à la fois le Flaubert des débuts parisiens et
Maxime Du Camp. Jules, lui, est nourri des angoisses et des espoirs de l’auteur. (…)». Ver,
também, MOUCHARD, Claude/NEEFS, Jacques, Flaubert – Une vie, une oeuvre, une époque.
Poitiers, Balland, col. «Phares, 1986, p. 41: «(…) Puissante et effervescente, la première
Éducation Sentimentale déplace l’écriture même, lui donne une autre position, en fait
l’écriture énigmatique, impérieuse, plus pure, d’une oeuvre. (…)».
32 Cf. DOUCHIN, Jacques-Louis, Le sentiment de l’absurde chez Gustave Flaubert.
Paris, Archives des lettres modernes, 1970, p. 39.
29
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labeur, – panthéisme immense, qui passe par lui et réapparaît dans
l’Art. (…)» 33.
Mas é, sobretudo, em Madame Bovary (1857), marco indelével do
realismo flaubertiano 34, que o autor exacerba o seu culto da animalidade, ao serviço da sátira ou ‘fresco’ social inerente aos «moeurs de
province» de um burgo normando sob a «Monarchie de Juillet».
Romance da sempiterna tentação, livro feito contra os livros, Madame
Bovary, encarnação do desejo e da morte, debate-se em vão nos meandros de uma pulsão repetitiva, de uma escansão do idêntico ou do
mesmo, mascarado(s) pela variação aparente ou falaz. Do êxtase à
desilusão, da expectativa ao desengano, da monotonia à evasão e da
satisfação ao desespero, Emma, movida pelo escopo de preencher
as ‘falhas’ do quotidiano e convicta de que o «ailleurs» detém uma
matriz geográfica, emblematiza o «bovarismo» 35, inacessibilidade
em constante recomeço, ao qual se contrapõem os estreitos espaços
sociais hierarquizados, as personagens-tipo estagnadas nos seus
‘papéis’ hierárquicos e a banalidade retórica moldada em ‘forma’ colectiva. Uma das cenas arquetípicas do romance, a dos comícios agrícolas, exposição de um diálogo que faz ressaltar a palavra monologada
e a ausência de comunicação, constitui exemplo flagrante da inovadora técnica narrativa de Flaubert. Procedendo à abertura da ocorrência festiva com um discurso oficial, ‘recheado’ de metáforas convencionais e de perífrases irrisórias, o conselheiro Lieuvain não se
coíbe de tecer largos encómios… não aos caninos, mas aos galináceos:
«(…) Qui n’a souvent réfléchi à toute l’importance que l’on retire de ce
modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un
oreiller moelleux pour nos couches, sa chair succulente pour nos
tables, et des oeufs? (…)» 36. ‘Encavalitado’ na abertura solene (cuja
————————
33

Cf. L’Éducation Sentimentale («Première Version»), cap. XXVII, p. 321.
Vide STEEGMULLER, Francis, Flaubert and Madame Bovary. A double portrait.
Chicago, The University of Chicago Press, 1977.
35 Cf. GENGEMBRE, Gérard, Gustave Flaubert. Madame Bovary. Paris, Presses
Universitaires de France, col. «Études Littéraires», 1990, p. 86: «(…) Le bovarysme est
alors un défaut de perception, un rapport faussé aux choses, une manière de ne pas être
dans le monde. (…)». Ver, também, FERRARO, Thierry, Flaubert. Analyses et commentaires.
Belgique, Marabout, «Oeuvres Majeures», 1992, pp. 50 a 56: «(…) Ce qui caractérise
d’abord le bovarysme, c’est (…) Un sentiment de vide et d’impuissance (…) Le refus de
la réalité telle qu’elle est (…) Un inlassable désir d’évasion (…) De la désillusion (…)».
36 Cf. FLAUBERT, Gustave, Madame Bovary. Paris, Gallimard, col. «Folio», 1972,
cap. VIII, p. 198.
34
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solenidade é contraditada pelo formalismo deslocado das formalidades legais), e alternando com ela, tem lugar o diálogo entre Emma e
Rodolphe, visando a concretização dos intuitos vis 37 de um tentador
desprezível: enquanto o galanteador divaga sobre a paixão como ‘fonte’
de heroísmo, assimilando-a à poesia, à música e às outras artes, numa
‘tirada’ em que a linguagem cumpre cabalmente a sua função conativa,
Emma, entre o «ici» (deíctico do aborrecimento) e o «là-bas» (pouco
ou não nomeado, para se arvorar em deíctico de felicidade), vai-se
iludindo, acalentando o sonho iludente de uma aventura que ela
reputa de duradoura. Pontuando este ‘verbo’ falacioso na sua tríplice
vertente (quadro dialogado a três vozes), entra em cena um coro
animal, trágico estribilho intempestivo da irrupção do real ‘hediondo’:
«(…) les vachers et les bergers avaient poussé leurs bêtes jusque-là, et
elles beuglaient de temps à autre, tout en arrachant avec leur langue
quelque bribe de feuillage, qui leur pendait sur le museau. (…)» 38.
A evidenciar esta curiosa aproximação (–) humano / (+) animal e insólita absorção do primeiro pelo segundo, vem Catherine Leroux,
premiada com uma medalha de prata, recompensa de cinquenta e
quatro anos de serviço prestado na mesma quinta: «(…) Quelque chose
d’une rigidité monacale relevait l’expression de sa figure. Rien de triste
ou d’attendri n’amollissait ce regard pâle. Dans la fréquentation des
animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. (…)» 39. E até no
último encontro amoroso de Emma e de Rodolphe, quando a lua
sobreleva os ramos dos choupos, criando uma ilusão romântica que o
lúcido narrador denuncia, e quando o silêncio fundido do macrocosmo (universo exterior) e do microcosmo (universo interior das personagens) parece agourar a ruptura iminente, «quelque bête nocturne,
hérisson ou belette (…) dérangeait les feuilles, (…)» 40. Nesta sequência, não será a transgressão de Emma – a nível social, a nível financeiro e a nível da sua própria feminilidade 41 – consequência inevi————————
37 Ver, a este respeito, a ‘tirada’, em discurso indirecto livre, de Rodolphe (cap.
VII, p. 180): «(…) Avec trois mots de galanterie, cela vous adorerait, j’en suis sûr! ce
serait tendre, charmant… Oui, mais comment s’en débarrasser ensuite? (…)».
38 Idem, p. 199.
39 Idem, p. 204.
40 Idem, p. 263.
41 Ver, a este respeito, «Gustave Flaubert – Madame Bovary, la Tentation de SaintAntoine» in BAUDELAIRE, Charles, Oeuvres Complètes. Paris, Seuil, 1968, p. 451: «(…) c’est
que, malgré tout son zèle de comédien, il n’a pas pu ne pas infuser un sang viril dans les
veines de sa créature, et que Mme Bovary, pour ce qu’il y a en elle de plus énergique et
de plus ambitieux, et aussi de plus rêveur, Mme Bovary est restée un homme. (…)».
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tável de uma Yonville animalizada? Basta atentar na onomástica, imbuída de ressonâncias bovinas: Bovary, Vaubyessard, Tuvache, Léocadie Leboeuf… Caso a onomástica não se afigure concludente, basta
atentar, ainda, na presença obsessora dos objectos 42, que invadem
(não tão sub-repticiamente quanto seria de esperar…) o texto: objectos
profissionais (parcos), objectos de lazer (alguns) e objectos domésticos
(bastantes), configurando esse estilo inconfundível que é o kitsch.
Como se não bastasse tal incursão da matéria, o objecto nunca anda
só, mas emparelhado, respondendo, desta feita, à estrutura dual e
simétrica da obra: «(…) le soir, principalement, quand son quinquet est
allumé, et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture
allongent au loin, sur le sol, leurs deux clartés de couleur; (…)» 43.
Além do mais, e mesmo quando são únicos, eles parecem repetir-se,
porque se tornam vagabundos, como é o caso do «petit coffret avec des
médaillons, des angles et des fermoirs d’argent» 44, que viaja sem
cessar, passando de Mme Arnoux (como esposa traída) a Rosanette
(como amante privilegiada) e de Rosanette a Mme Dambreuse (num
gesto último de vingança des-amantizada). Se, por fim, tal humanização do objecto ainda se revelasse carecente de sentido, bastaria
invocar e evocar essa figura grotesca que é o cego: «(…) un vieux castor
défoncé (…) lui cachait la figure; mais, quand il le retirait, il découvrait, à la place des paupières, deux orbites béantes tout ensanglantées.
La chair s’effiloquait par lambeaux rouges (…) il se renversait la tête
avec un rire idiot; alors ses prunelles bleuâtres roulant d’un mouvement continu, allaient se cogner vers les tempes, sur le bord de la plaie
vive. (…)» 45. Avatar do Cão da «Primeira Versão» de L’Éducation
Sentimentale? Muito provavelmente… tendo em conta que é mais
um exemplo, segundo Michel Butor, de «cette splendide horreur fondamentale de la nature que la bourgeoisie n’ose pas considérer» 46.
Paralelamente a Madame Bovary, a «Segunda Versão» (e versão defi————————
42 Vide DUCHET, Claude, «Roman et objets: l’exemple de Madame Bovary» in
Travail de Flaubert. Paris, Seuil, col. «Points», 1983, pp. 11 a 43. Ver, também, LECLERC,
Yvan, Gustave Flaubert. L’Éducation Sentimentale. Paris, Presses Universitaires de
France, col. «Études Littéraires», 1997.
43 Cf. Madame Bovary, II Parte, cap. I, p. 108.
44 Cf. FLAUBERT, Gustave, L’Éducation Sentimentale. Paris, Gallimard, col. «Folio»,
1983, III Parte, cap. V, p. 442.
45 Cf. Madame Bovary, III Parte, cap. V, p. 348.
46 Cf. BUTOR, Michel, Improvisations sur Flaubert. Essai. Paris, Éditions de la
Différence, 1984, p. 107.
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nitiva) de L’Éducation Sentimentale, datada de 1869, não deixa de
salientar, pela via de uma inédita fusão, confusão e transposição
animado-inanimado, esta coisificação das personagens e antropomorfose dos objectos. Por um lado, Frédéric Moreau, personagem plana
(atendendo à expressão estereotipada e ao traço caricatural acentuado), não raro se vegetaliza e petrifica:
«(…) Le soleil brillait, l’air était doux, des troupes d’oiseaux voletant s’abattaient dans le jardin (…) Frédéric (…) n’éprouvait plus qu’un
immense bien-être, voluptueusement stupide, comme une plante
saturée de chaleur et d’humidité. (…)» 47.
«(…) Il se sentait le coeur dur comme la table où ses coudes
posaient. (…)» 48.

E chega mesmo ao ponto de se metamorfosear em banco, o «banc
Frédéric» 49, como lhe chama Madame Arnoux na sua derradeira
visita… Por outro lado, o objecto, a matéria, transmuta-se em sujeito
gramatical, em actante, como é o caso da porta de «L’Art Industriel»: «(…) Le large trottoir, descendant, facilitait sa marche, la porte
tournait presque d’elle-même; et la poignée, lisse au toucher, avait
la douceur et comme l’intelligence d’une main dans la sienne. (…)» 50.
Na mesma ordem de ideias, e na perspectiva desse «rendez-vous» tão
anelado (e, em breve, frustrado…) com Madame Arnoux, Frédéric
perde o seu estatuto de contemplador passivo em detrimento dos
objectos antropomorfos da «Rue Tronchet»: «(…) Il considérait les
fentes des pavés, la gueule des gouttières, les candélabres, les numéros
au-dessus des portes. Les objets les plus minimes devenaient pour lui
des compagnons, ou plutôt des spectateurs ironiques; et les façades
régulières des maisons lui semblaient impitoyables. (…)» 51 E o que
dizer do assalto às «Tuileries», liderado por um grupo indistinto (metáfora da maré a subir, rima «houle»/»foule»)… de homens que se assemelham a animais?
«(…) C’était le peuple. Il se précipita dans l’escalier, en secouant à
flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des
baïonnettes et des épaules, si impétueusement que des gens disparais————————
47
48
49
50
51

Cf. L’Éducation Sentimentale, II Parte, cap. I, p. 132.
Idem, p. 130.
Idem, III Parte, cap. VI, p. 448.
Idem, I Parte, cap. IV, p. 56.
Idem, II Parte, cap. VI, p. 302.
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saient dans cette masse grouillante qui montait toujours, comme un
fleuve refoulé par une marée d’équinoxe, avec un long mugissement,
sous une impulsion irrésistible. (…)» 52.

Tal fragmentação ou pulverização do ser humano numa miríade
de objectos-estilhaços (sinédoques mais ou menos felizes de uma
eventual unidade e de uma identidade perdida) é específica das cenas
colectivas e dos grandes planos, como o baile no castelo de «Vaubyessard» (deixando entrever fracções de leques e luvas) ou a sessão no
«Club de l’Intelligence», em que a «tête de veau» se impõe sobranceira
(surgindo de entre pedaços ininteligíveis de fragmentos conversacionais), perante o paroxismo do leitor que, só no explicit da obra,
consegue solucionar o enigma.
«(…) – Je crois qu’il faudrait donner une plus large extension à la
tête de veau.
Tous se taisaient, croyant avoir mal entendu.
– Oui! la tête de veau! (…)» 53
«(…) C’est une importation anglaise. Pour parodier la cérémonie
que les royalistes célébraient le 30 janvier, des Indépendants fondèrent
un banquet annuel où l’on mangeait des têtes de veau, (…)» 54.

A par da animalidade, que desumaniza a personagem, e do culto
do objecto, que a mecaniza, entra em cena a «bêtise», subjacente ao
discurso cientista e progressista (Homais), ao discurso romanesco
(Emma), ao discurso ‘artístico’ (Pellerin), ao discurso oportunista
(Dambreuse), ao discurso político, republicano e conservador
(Arnoux, Sénécal, Dussardier, le père Roque), e, sobretudo, ao discurso
do ‘rumor’, em itálico ou em tipo normal, mas sempre socializado e
socializante, «à la fois parole et récit de parole» 55. Renúncia a todo o
pensamento individual, destruição da salutar subjectividade, defesa do
————————
52

Idem, III Parte, cap. I, p. 315.
Idem, III Parte, cap. I, p. 332.
54 Idem, III Parte, cap. VII, p. 453. Ver, a este respeito, BARTOLI-ANGLARD,
Véronique, «L’Éducation Sentimentale, histoire publique et vie privée» in Analyses &
réflexions sur Flaubert. L’Éducation Sentimentale (ouvrage collectif). Paris, Ellipses, 1989,
p. 69: «(…) Le roman dit la multiplication des clubs, lieux de la parole vide, comme le
club de l’intelligence, où s’imposent le tumulte, la stéréotypie des poses (…)».
55 Cf. «Discours social et texte italique dans Madame Bovary» in Langages de
Flaubert. Actes du Colloque de London (Canada). Canada, Lettres Modernes, Minard,
1976, p. 150.
53
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conformismo instalado e proliferação do «on» no seu confortável
anonimato – eis algumas das características da «bêtise» que, visível na
paródia flaubertiana dos lugares-comuns, não raro desagua no
falhanço generalizado e no absurdo da existência. É o caso de Bouvard
e de Pécuchet, copistas e ‘papagaios’ que, numa ridícula busca enciclopédica do saber, perseguem tenazmente os ‘arcanos’ das ciências
aplicadas (agricultura, arboricultura, jardinagem), experimentais (química, anatomia, fisiologia, geologia), históricas (arqueologia) e especulativas (filosofia e religião). Mediante a magistral paródia da Encyclopédie de Diderot e a sátira virulenta de uma sociedade ‘cunhada’
pelo positivismo, Flaubert exacerba a técnica inovadora (já praticada
in L’Éducation Sentimentale) da dissolução da intriga e das personagens 56, elaborando um romance de tensão contínua entre a escritacriação e a reescrita-cópia. Apesar da «bêtise» destas duas «cloportes»,
que as leva inocentemente a crer na viabilidade de abarcar um absoluto de ideias e uma parafernália de conhecimentos, apesar das suas
desventuras sucessivas nos variegados campos da aprendizagem
(convidando quer a um sorriso condescendente, quer a um riso inexaurível), apesar da odisseia pessimista e burlesca de uma linguagem
mecânica que funciona no vazio, germina no leitor a simpatia por este
bizarro duo que se instala em Chavignolles com um «gros chien» 57,
que chafurda nos objectos invadentes 58 e que, «plus haletants que des
chiens» 59, não tarda a aceder a uma lucidez que o redime: «(…) Alors
une faculté gênante se développa dans leur esprit, celle de percevoir la
bêtise et de ne plus la tolérer (…)» 60. Será, com efeito, a consciência
da sua própria «bêtise» e da «bêtise» dos demais que, no final de
périplo tão acidentado, os convence a retomar a profissão inicial de
copistas, desafiando o seu criador a negar o próprio romance de ideias
e a nele instaurar o anti-romanesco por excelência, pela via de uma
————————
56 Cf. ZOLA, Emile, Du Roman. Sur Stendhal, Flaubert et les Goncourt. Bruxelles,
Éditions Complexe, col. «Le regard littéraire», 1989, p. 160: «(…) C’est dans L’Éducation
Sentimentale que Gustave Flaubert, jusqu’à présent, a affirmé avec le plus de parti pris
la formule littéraire qu’il apporte. La négation du romanesque dans l’intrigue, le rapetissement des héros à la taille humaine, les proportions justes observées dans les moindres détails, toute son originalité y atteint un degré extrême d’énergie. (…)».
57 Cf. FLAUBERT, Gustave, Bouvard et Pécuchet. Paris, Garnier-Flammarion, 1966,
cap. II, p. 57.
58 Idem, cap. VIII, p. 246: «(…) On avait peine à circuler entre les objets, et
souvent Bouvard, n’y prenant garde, se cognait à la statue. (…)».
59 Idem, cap. VIII, p, 216.
60 Idem, cap. VIII, p. 253.
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concepção absurda da existência. Este sentimento do absurdo também
perpassa em L’Éducation Sentimentale, cujo explicit se entretém a
delir uma construção anti-romanesca sabiamente arquitectada, mas
de uma descontinuidade desconcertante no que respeita à justaposição
(e não encadeamento lógico) e interferência de eventos, à disjunção
de sequências narrativas pertencendo à mesma série lógica (e, por
conseguinte, à conexão de diferentes sequências narrativas) e às
repetições constantes, que não carreiam variação, mas veiculam tão
somente degradação 61. Nesta sequência, forçoso se torna mencionar o
episódio da «Maison de la Turque», ocorrido em 1837 (analepse externa, visto que o incipit do romance data de 1840), referido, sob forma
de vaga alusão, no capítulo II da Primeira Parte da obra em pauta
(corre, ainda, o ano de 1840) e explicado, na sua globalidade, por volta
de 1867-1869, ou seja, volvidas quatrocentas e cinquenta e cinco
páginas de escrita… O episódio é aparentemente, mas falaciosamente,
linear: Frédéric Moreau e Charles Deslauriers, adolescentes, escapamse, certo domingo de Verão, à hora das vésperas, para um lugar de
perdição (casa de passe dos dias de hoje), que os habitantes de Nogent,
atemorizados (as lavradeiras dos arredores temiam-no pelos maridos,
as senhoras burguesas receavam-no pelas serviçais), vão designando
por perífrases eloquentes: «(…) L’endroit que vous savez. – une
certaine rue, – au bas des Ponts. (…)» 62. O que torna verdadeiramente
deliciosa esta micronarrativa é a ironia atroz do narrador, no que
concerne quer à descrição algo ‘fantástica’ e exótica (um exotismo de
pacotilha) do supracitado estabelecimento 63, quer à caracterização
dos jovens inexperientes (Frédéric Moreau, tributário dos clichés
românticos, frisa o cabelo e entra no sítio em questão, onde o pagamento é obrigatório, de flores em riste), quer à não concretização dos
intuitos visados 64, quer à narrativa propriamente dita. Assim sendo,
————————

61 Vide GLEIZE, Joelle, «Le défaut de ligne droite» in Modernité de Flaubert
(número especial – n.º 15 – da revista Littérature). Paris, Larousse, 1974, pp. 75 a 87.
62 Cf. L’Éducation Sentimentale, III Parte, cap. VII, p. 454.
63 Ibidem: «(…) poésie de son établissement, situé au bord de l’eau, derrière le
rempart; même en plein été, il y avait de l’ombre autour de sa maison, reconnaissable
à un bocal de poissons rouges près d’un pot de réséda sur une fenêtre. (…)».
64 Idem, p. 455: «(…) Mais la chaleur qu’il faisait, l’appréhension de l’inconnu,
une espèce de remords, et jusqu’au plaisir de voir, d’un seul coup d’oeil, tant de femmes
à sa disposition, l’émurent tellement, qu’il devint très pâle et restait sans avancer, sans
rien dire. (…)».
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se esta escapada foi ‘o que houve de melhor’ 65 na existência do protagonista e de seu comparsa… se o objectivo desta escapada não foi
cumprido… e se o leitor apenas assiste retrospectivamente ao evento
tido por fundamental em duas vidas, uma conclusão se impõe: o
criador ‘diverte-se’ a negar a educação sentimental das suas ‘criaturas’,
distancia-se do ‘romance romântico’ e privilegia o inacabado, à procura de um novo e outro sentido para a vida e para a narrativa. Daí,
talvez, o facto de o título em embrião ser Les fruits secs… Esta inacção,
este vazio e este nada são reforçados pela descrição que, realçando a
fealdade do real pela acumulação de notações, pelo carácter heteróclito da enumeração, pelo emprego recorrente do proustiano «éternel
imparfait» e pela preponderância concedida ao detalhe, exibe o envelhecimento, o apodrecimento e a morte ou, por outras palavras, a
necrópole que em cada ser humano habita. Só o estilo 66, que é «à lui
seul une manière absolue de voir les choses», consegue superar esta
ausência de sentido, que desemboca numa crise da linguagem, já que
a palavra é um «chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire
danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles.» 67
Se, em Flaubert, a linguagem parece constituir fonte de mal-entendidos, o silêncio, nos seus antípodas, anuncia o advento de uma
palavra purificada, soleniza-a, empresta-lhe forças para recomeçar
o seu percurso essencial: mais do que uma ausência de barulho, o
silêncio «est aussi le moment où tout se dérobe autour d’un sujet désorienté.» 68. No entanto, o silêncio, que precede a plenitude, dá a sensação de operar no vazio: se Emma sonha com uma certa e determinada
imagem do amor, ‘colhida’ nos livros, e com um Paris mítico, espaço
de metonímias e de metáforas, de ecos e de antecipações 69, Madame
Arnoux e Frédéric, fiéis à literatura, são o modelo de um verdadeiro
————————
65

Ibidem: «(…) – C’est là ce que nous avons eu de meilleur! – dit Frédéric.
– Oui, peut-être bien? C’est là ce que nous avons eu de meilleur! dit Deslauriers.»
66 Vide JAMES, Henry, Gustave Flaubert. Paris, Éditions de l’Herne (édition bilingue), 1998, p. 97: «(…) la beauté vient de l’expression; l’expression est une création qui
fait le réel, mais seulement dans la mesure où celui-ci est, au suprême degré, expression;
(…)»; ver, também, AURÉGAN, Pierre, Flaubert. Paris, Éditions Nathan, 1991; ver, por
fim, THIBAUDET, Albert, Gustave Flaubert. Paris, Gallimard, col. «Tel», 1982, pp. 221 a 285.
67 Cf. Madame Bovary, II Parte, cap. XII, p. 254.
68 Cf. DUFOUR, Philippe, Flaubert ou la prose du silence. Paris, Nathan, col. «Le
texte à l’oeuvre», 1997, p. 29.
69 Cf. WETHERILL, P. M., «Paris dans L’Éducation Sentimentale» in Flaubert, la
femme, la ville. Paris, Presses Universitaires de France, 1983, p. 131.
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bovarismo. Trata-se, enfim, de manter ou de criar na plenitude das
coisas e dos seres o vazio… como dimensão ideal 70, já que a ‘extensão
terrestre’ é percorrida pela animalidade, pelo lugar-comum, pelo enojo
do real. É nesta ordem de ideias que não nos parece descabido falar
do pessimismo do anacoreta de Croisset…

————————
70 Cf. RICHARD, Jean-Pierre, Stendhal. Flaubert. Paris, Seuil, col. «Points», 1970,
pp. 224-225.

Textualidade, literaridade, taciturnidade:
real sentido em Santo Anselmo
e Chrétien de Troyes
CRISTINA ÁLVARES
(Universidade do Minho)

O ponto de partida deste artigo é a tese de Brian Stock segundo a
qual o desenvolvimento, na Europa ocidental, de uma cultura clerical,
i.e., uma cultura de produção e de consumo de textos, foi um factor
determinante para a elaboração das noções de interioridade individual e de subjectividade 1 durante a idade Média. Mas é preciso acrescentar que o texto não é só um modelo de representação do espírito.
A textualidade comporta uma instância, a da letra, que faz aparecer
uma dimensão taciturna da linguagem: a linguagem não está toda
na palavra, na comunicação, na relação social. Algo há na linguagem
que não releva do sentido mas do real. Esse algo é a letra, aquilo de
que o sentido padece. A minha ideia é que, em conexão com esta
dimensão da linguagem a que podemos chamar literaridade, aparecem
nos textos literários, nomeadamente nos romances da segunda metade
do século XII, figuras de uma subjectividade não estruturada ou, talvez
————————
1 «(…) le christianisme débouche sur une véritable culture, au sens actif, c’est-àdire sur une véritable élaboration de l’intériorité humaine. Il en est résulté un changement profond, une réélaboration symbolique de la notion d’âme (psyché): alors que,
chez les Grecs, l’âme gardait quelque chose de fondamentalement impersonnel (…),
dans le christianisme, l’âme est, en vertu de l’incarnation, essentiellement individuelle,
ultimement centrée sur un soi qui est le soi divin lui-même. (…) cette culture a été l’ancêtre de notre moderne subjectivité et de la manière dont, par centration sur le «moi»,
s’est constitutée la psychologie que nous connaissons, au moins idéologiquement,
comme manière de décrire et de classer nos «états d’âme» et nos «états d’esprit», qui
sont toujours ceux d’un sujet individuel, et de rendre le monde, comme monde «extérieur», à l’état de la matérialité inanimée qui est l’objet des sciences objectives de la
nature» (Richir1993:58-9).
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melhor, de um aspecto do sujeito que não cabe no lugar que a ordem
social lhe atribui e a partir do qual ele entra numa rede de relações
com outrém. Não se trata aqui propriamente do cavaleiro errante ou
desterritorializado porque esse é movido pelo desejo de caber num
lugar, de ocupar uma posição simbólica. Trata-se antes do pensif. Ora
o pensif significa, como vamos ver, que o sujeito não está todo na
ordem de relações e ligações que constituem o simbólico, ou a cultura,
ou o logos, ou a esfera do sentido, ou a realidade.

Texto e espírito
A noção clerical de interioridade assenta em duas operações
em que o texto desempenha uma função essencial: i) ler ou escrever
são actividades que rompem provisoriamente o vínculo social, na
medida em que aquele/aquela que lê ou escreve se afasta do seu próximo e se retira do meio social que o rodeia: a relação ao texto, individual e silenciosa, faz cessar a comunicação directa, presencial e verbal,
destacando o indivíduo da vida colectiva, pondo-o, por assim dizer, à
margem de outrém; ii) a única comunicação directa que se estabelece
aqui é a que liga o espírito e o texto: dispensando a mediação da
palavra, a leitura solitária e silenciosa utiliza os olhos como instrumento do intelecto apreendendo imediatamente o sentido do texto.
O modelo deste tipo de leitura na cultura clerical é a leitura
ambrosiana descrita por Santo Agostinho nas Confissões. Contando o
seu encontro com Santo Ambrósio, escreve Santo Agostinho:
Car je ne pouvais lui demander ce que je voulais, comme je le
voulais: une foule de gens affairés, qu’il aidait dans leurs besoins, m’empêchaient de lui parler et de l’entendre. Les courts instants qu’il ne
passait pas avec eux, il les employait à la réfection de son corps, en
prenant les aliments nécessaires, ou de son esprit, en lisant.
Quand il lisait, ses yeux parcouraient les pages et son intelligence
en scrutait le sens, mais sa voix et sa langue se reposaient. (1964: 109)

Dividida entre a atenção e os cuidados prestados ao próximo e a
atenção dada a si próprio enquanto indivíduo provido de um corpo
e de um espírito, a vida de Santo Ambrósio é paradigmática de um
modo intermitente de estar no mundo promovido pela cultura clerical.
Note-se que é o lado espiritual da atenção prestada a si próprio que
interessa Santo Agostinho, pois é disso que trata o segundo parágrafo
do texto citado. É que, bem mais do que o alimento corporal, é o
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alimento espiritual, ou seja, a leitura, que vai determinar a ausência
ou o eclipse do sujeito ao mundo: enquanto lê, Ambrósio abstrai-se e
abstem-se dos seus afazeres sociais; através do texto, Ambrósio está
a sós consigo mesmo.
Deste modo, ao retirá-lo do mundo da acção e da vida colectiva, o texto desliga o indivíduo de outrém para o ligar a si mesmo,
virando-o sobre a sua própria vida interior, olhando para dentro de si
mesmo. Auto-exclusão do leitor-escritor e absorção do seu espírito no
texto são factores determinantes na elaboração da noção de interioridade individual.

Texto e visão
Mas há ainda a notar o fenómeno que espanta Agostinho na
maneira ambrosiana de ler: o seu silêncio. A leitura ambrosiana é a
leitura desvocalizada, puramente visual, prática rara no século IV mas
que se vulgarizará a partir de finais do século XI. É com base nesta
mudez ou, talvez mais precisamente, com base na substituição da voz
pelo olhar que se estabelece a ideia de uma continuidade entre o texto
e o espírito ou intelecto ou razão. A apreensão e compreensão do
sentido do texto não têm que tomar a via do discurso, da verbalização,
da enunciação das palavras. O intelecto não fala: vê, olha. É com base
nesta relação imediata ao sentido que a cultura clerical valoriza a visão
como o mais nobre e espiritual dos sentidos. A visão passa por ser um
sentido cuja materialidade corporal é sublimável em sentido mas essa
sublimação é uma operação intelectual da qual os iletrados estão
excluídos, pois ela implica saber ler.
Assim, encontramos no Didascalion de Hugues de Saint Victor
um vínculo entre lectio e meditatio como, respectivamente, ponto de
partida e ponto de chegada de um ensino visando retirar momentaneamente o indivíduo do mundo. Tal vínculo baseia-se na visão, ou
seja, numa relação entre os olhos como órgão da leitura e a contemplação que constitui a meditação.
La méditation prend son départ dans la lecture, mais sans se contraindre à des règles ou des principes de lecture. Elle se plaît à parcourir
un espace ouvert, sur lequel elle plonge en toute liberté un regard aigu
pour contempler la vérité. Elle aime éteindre, ici ou là, les causes des
choses, et aussi pénétrer tout ce qui est profond, sans rien laisser d’ambigu ou d’obscur. Le point de départ de l’enseignement réside donc dans
la lecture, son accomplissement dans la méditation (…). En effet c’est
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surtout la méditation qui isole l’âme du vacarme des activités terrestres
et qui permet, dès cette vie, d’avoir comme un avant-goût de la douceur
du repos éternel (1991: 142; eu sublinho).

Convém sublinhar que a visão de que aqui se trata é a visão não
das coisas visíveis no mundo exterior – a visão sensorial – mas a visão
interior orientada para a contemplação do invisível, i.e., das causas das
coisas, da verdade. Trata-se, na meditação, do mentalmente perceptível
e parece claro, pelo que diz Hugues de Saint Victor, que o texto tem
um papel crucial na constituição deste mundo interior em que não se
fala mas se olha.
E olha-se agudamente. O olhar da meditatio difere do da lectio por
ser livre e atingir a verdade. A leitura submete-se aos constrangimentos
das regras e dos princípios hermenêuticos expostos no Didascalion, a
meditação não: percorrendo livremente um espaço aberto, penetrando
tudo o que é profundo e abraçando a verdade, a meditação é luminosa,
pois – ao contrário da leitura – nada deixa de ambíguo ou de obscuro.
A meditação vê mais e melhor do que a leitura na medida em que
parece situar-se a um nível que já nada tem a ver com a equivocidade
da linguagem. Enquanto que a leitura tem precisamente que lidar com
esta mesma equivocidade, pois o texto é linguagem, embora muda.
O texto transforma a linguagem em objecto para ver, não para ouvir.
O sentido do texto é apreendido através da visão, não da audição, e
é enquanto tal que ele funciona como limiar de um outro exercício
visual, puramente espiritual, que já não incide no discurso escrito, na
linguagem muda, mas nas coisas, ou melhor, nas causas das coisas.
É então legítimo deduzir que, se a leitura lida com a ambiguidade
e a obscuridade semânticas, a verdade que a meditação atinge se identifica com o sentido claro e nítido. Por outras palavras, este suposto
sentido desambiguizado e luminoso, este sentido-verdade, acaba por se
confundir com a causa das coisas. Da leitura à meditação, passamos,
sempre através da visão, da linguagem à coisa e do sentido à causa.
Nem toda a lectio desemboca em meditatio mas não há meditatio
sem lectio. A meditatio é um exercício intelectual que resulta de uma
interiorização da visão que, a certa altura, abandona o texto, objecto
visível no mundo exterior, para se concentrar no invisível, i.e., naquilo
a que só o olhar do espírito pode aceder. A mudança de plano que lectio
e meditatio identificam – da linguagem à coisa e do sentido à causa –
distingue também um plano exterior e um plano interior.
Gostaria de sublinhar a função mediadora do texto entre estes
dois planos. O desvinculamento social que a leitura (ou a escrita que é

r
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sempre leitura) produz, esse eclipse mundano do leitor cujo olhar
abandona os seres que o circundam para se concentrar no texto, abre
caminho a uma retirada mais profunda, a uma verdadeira ruptura
com o mundo exterior, com a realidade visível, à qual o próprio texto
pertence. O olhar da meditatio desloca-se do texto para aquilo que
podemos metaforizar como um texto interior: o espírito ou a razão.
E este progressivo movimento de interiorização da visão é pensado
por Hugues como libertação: o homem interior é livre. Livre de quê?
Do mundo exterior que é o mundo material, físico, sensorial, visível,
mas também o mundo social, o mundo do vínculo a outrém, o mundo
dos constrangimentos e das regras da vida colectiva, de que a leitura,
na sua tarefa de apreensão do sentido, participa ainda. Por outras
palavras, o homem interior liberta-se da realidade. De facto, podemos
considerar que a realidade se caracteriza pela articulação de três
factores: o visível, a presença de outrém e a lei, i.e., as regras e constrangimentos que regulam a vida colectiva. Aquilo que o homem interior contempla – a causa das coisas – não pode, portanto, ser da ordem
da realidade, não é nada que possa ser localizado no mundo exterior
como referência, como objecto, como nome.
As três modalidades de palavra, segundo Anselmo
Mas o que é a causa das coisas, esse impossível-de-ver na realidade, sem o qual a realidade – aquilo que existe – não existiria?
A causa de tudo o que existe, aquilo pelo que as coisas advêm ao
ser, é Deus. Mas coloca-se a questão de saber como é que Deus criou
o mundo e, sobretudo, de compreender como o criou não a partir de
uma matéria pré-existente a modelar, mas a partir de nada, ex-nihilo.
Pois a perspectiva criacionista coloca o nada como causa das coisas
e, para se entender como é que as coisas advêm ao ser a partir daquilo
que não tem ser, é necessário fazer intervir a razão divina como substância criadora. Por ela, aquilo que (não) era nada, é agora alguma coisa.
A articulação racional, ou até racionalista, da criação ex-nihilo foi
realizada por Anselmo de Cantuária no Monologion. Escreve ele no
capítulo IX Que ce qui fut fait de rien n’était pas rien avant d’être fait, eu
égard à la raison de Celui qui (le) faisait:
Il me semble voir quelque chose de vrai qui me force à discerner,
sans négligence, selon quel (aspect) ce qui fut fait peut être dit (n’) avoir
rien été avant d’avoir été fait. Car, de nulle manière, rien ne peut être
fait raisonnablement par quelqu’un si ne précède, en la raison de qui
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(le) fait, comme un exemple de la chose à faire ou, pourrait-on mieux
dire, une forme, une ressemblance, une règle. Aussi est-il clair qu’avant
d’être fait, l’univers était dans la raison de la nature suréminente selon
le quoi, le quel et le comment il serait.
C’est pourquoi, puisqu’il est clair, eu égard à ce qu’elles n’étaient
pas et sont maintenant, qu’il (n’)était rien de quoi elles (pussent) être
faites, les choses qui furent faites (n’) étaient évidemment rien avant
d’être faites; mais elles n’étaient pas rien eu égard à la raison de Celui
qui les faisait par et selon cette raison (1986: 79; eu sublinho)

Dito de outra maneira: se, antes de ser feito, o universo era nada
em relação à sua existência material, o mesmo já não pode ser dito
em relação à sua existência na razão divina. Aí, o universo existia
como forma (ou modelo, ou conceito ou projecto). Note-se a prioridade ontológica da razão-mente-espírito sobre a matéria, da forma
sobre a matéria. Note-se também a proximidade, senão mesmo a contiguidade, entre a razão e o nada – esse nada a partir do qual ela criou
as coisas de acordo com a forma previamente elaborada. Mas como?
No capítulo seguinte, Anselmo define a razão ou a forma como
palavra. O título do capítulo X é: Que cette raison est une parole (disant)
les choses à la manière dont l’artisan dit d’abord auprés de lui ce qu’il va
faire. Com esta definição, Anselmo introduz a linguagem na problemática da criação ex-nihilo. Ora, a palavra que a razão e a forma são,
é uma palavra de natureza especial:
Cette forme des choses qui précédait les choses à créer dans la raison
de Celui (qui créa), qu’est-ce d’autre qu’une certaine parole (disant)
les choses dans cette raison même, à la manière dont l’artisan, sur le
point de faire quelque oeuvre d’art, la dit d’abord en lui-même par une
conception de son esprit?

Até aqui, a palavra em questão parece ser um discurso interior,
apenas pensado, mentalmente enunciado, verbo sem voz. Mas logo a
seguir Anselmo escreve:
Par parole de l’esprit ou de la raison, je n’entends pas ici la pensée des
mots significatifs des choses, mais dans la fine pointe de la pensée, le
regard mental sur les choses mêmes, futures ou déjà existantes
(idem:idem).

No mesmo capítulo, Anselmo distingue três variedades de palavra: dizer, dizer mentalmente (pensar a palavra) e ver mentalmente
(pensar a coisa). A primeira, correspondendo à enunciação do dis-
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curso, situa-se no plano exterior; as outras duas, mentais e mudas,
situam-se no plano interior e distinguem-se pela acção que realizam
(dizer, ver) e pelo objecto visado (palavra, coisa). A palavra do espírito
ou da razão, centrada sobre a coisa, e não sobre a palavra, operando
como ver e não como dizer, tem mais valor ontológico. Esta distinção,
no seio da palavra mental, entre pensar a palavra e pensar a coisa,
desempenha um papel fundamental no chamado argumento ontológico anselmiano, exposto no Proslogion. Pois, explica o arcebispo de
Cantuária, é possível pensar que Deus não existe de acordo com a
primeira modalidade (pensar a palavra): esta permite dizer mentalmente que Deus não existe. Mas é impossível pensar que Deus não
existe de acordo com a segunda modalidade (pensar a coisa): não é
possível conceber Deus como sendo aquilo de que maior não pode ser
pensado e pensar que Deus não existe (ainda que tal possa ser mentalmente enunciado). De facto, se aquilo de que maior não pode ser
pensado não existe, então é que isso não é tão grande quanto aquilo
de que maior não pode ser pensado. Logo, há que pensar que aquilo
de que maior não pode ser pensado existe tão verdadeiramente que é
impossível pensar que não exista. Em suma, eu penso Deus, logo Deus
existe (idem: 247-9).
Analisemos melhor a distinção entre as duas modalidades de
palavra mental. Enquanto que pensar a palavra (dizê-la ou vê-la mentalmente) mais não é do que significar as coisas que já existem, pensar
a coisa (vê-la mentalmente) é concebê-la, é pensá-la como coisa e não
como representação e significação. Esta última modalidade situa-se na
fina ponta do pensamento ou do espírito pensando, vendo a própria
coisa, e é aí mesmo, diz Anselmo, nessa ponta ou extremidade que
reside maxime proprium et principale rei verbum (idem: 80). Ora, como
não ver nesta extremidade o ponto ou bordo onde se tocam palavra e
coisa, linguagem e ser? O que pode ser o verbo-mais-próprio-da-coisa
senão essa confluência em que a palavra perde o seu poder de representar e de significar, de vir em lugar da coisa, para tocar a própria
coisa ou aparecer como coisa? A natureza especial da palavra mental
ou espiritual, na sua segunda modalidade, resulta desta sublimação
do dizer em ver que manifesta uma dimensão-coisa da linguagem.
A distinção anselmiana entre dizer ou ver mentalmente a palavra e ver
mentalmente a coisa permite deduzir que a linguagem-coisa é o que
dela resta uma vez expropriada da sua dimensão de palavra. Por outras
palavras, a linguagem não está toda na palavra. Há algo na linguagem
que não é da ordem do discurso, que não é da ordem dos dizeres
através dos quais os indivíduos comunicam significações e valores
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comuns constitutivos da realidade e, por aí, cimentam o vínculo social.
Há algo na linguagem que é de outra ordem, que é coisa, coisa muda,
coisa para ver. Poder-se-ia pensar que, neste caso, já não se trata
de linguagem. Mas há que ter em conta que Anselmo fala sempre de
palavra (espiritual) e de verbo, o que leva a crer que estamos no plano
da linguagem, mas de uma linguagem, como já disse, expropriada da
sua função de comunicar, de representar, de significar, uma linguagem
sem palavra.
Não creio que uma cultura que não fosse uma cultura que produz
e consome textos pudesse elaborar uma concepção da linguagem que
nela separa uma dimensão irredutível à palavra. De facto, é a escrita
que revela a linguagem aquém e além do discurso, a linguagem como
objecto para ver, i.e., ler. Nas suas duas modalidades, a palavra espiritual tem estrutura de texto: pensar a palavra, enunciá-la ou vê-la
mentalmente – e como se pode ver mentalmente uma palavra que
não seja uma palavra escrita? – corresponde a ler o texto, i.e., a transformar as letras aí inscritas em discurso, a apreender o seu sentido
sem ter de o enunciar, à maneira ambrosiana; já pensar a coisa, vê-la
mentalmente, corresponde apenas a ver as letras inscritas no texto,
aquém da leitura e do sentido. Na primeira modalidade, o texto serve
de modelo à linguagem que aspira ao discurso e ao sentido, ou talvez
melhor, àquilo que na linguagem é susceptível de ser verbalizado
e semantizado (ainda que no silêncio da interioridade subjectiva).
Na segunda, o objecto de linguagem que é o texto é tomado no seu
silêncio de coisa, num plano em que o ver que nele incide não o lê.
Trata-se de uma visão ou percepção aquém da leitura, na qual o
sentido é inapreensível, na medida em que a leitura não operou a
transformação do texto em discurso (mental). Por isso, o texto-aquém-da-leitura serve de modelo à pura intelecção insusceptível de se
fenomenalizar em enunciação. Em suma, a primeira modalidade de
palavra espiritual tem como modelo o texto-discurso da leitura ambrosiana e enquadra-se no plano do sentido, enquanto que a segunda
modalidade tem como modelo o texto-coisa, visto no seu ser mas não
lido no seu sentido, e situa-se num plano de maior dignidade ontológica: o do ser. O que explica precisamente a sua função crucial no argumento ontológico.
Julgo que esta mesma diferença de planos subjaz à distinção, bem
vincada por Anselmo, entre Verbo e verbo. Se a definição da razão ou
forma como palavra espiritual introduzia a linguagem na questão da
criação ex-nihilo, a distinção entre Verbo e verbo traz consigo o tema
da representação.
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O Verbo é a Palavra consubstancial ao Espírito de Deus, pela qual
todas as coisas foram feitas (idem:125). O Verbo é Verbo criador.
Enquanto que
Tous les verbes en effet par lesquels nous disons mentalement, c’est-à-dire pensons, n’importe quelles choses, sont les ressemblances et les
images de ces choses dont elles sont les verbes, et toute ressemblance
ou image est d’autant plus ou moins vraie qu’elle imite plus ou moins la
chose dont elle est la ressemblance. (idem: 127)

Os verbos (no plural) constituem a esfera da representação: semelhança, imagem, imitação. Os verbos representam as coisas criadas, as
coisas que existem na realidade referencial. Os verbos são a linguagem
na sua função de representação da realidade. O verbos são enunciados
– palavras, discursos, línguas – que substituem ou simbolizam, i.e.,
representam, referentes: eles são signos. Essa função de representação
é tanto mais verdadeira quanto maior e mais perfeita fôr a semelhança
do verbo com a coisa. A função de representação do verbo tem a realidade como referente, o que não é de todo o caso do Verbo que criou
essa mesma realidade.
Que faut-il alors tenir au sujet du Verbe par lequel sont dites et faites
toutes les choses? Sera-t-il ou non la ressemblance des choses qui furent
faites par lui? S’Il est lui-même une vraie ressemblance des choses
changeantes, Il n’est pas consubstantiel à la suréminente immutabilité,
ce qui est faux. Si, au contraire, Il n’est pas une vraie mais une quelconque ressemblance des choses changeantes, Il n’est pas le Verbe absolument vrai de la vérité suréminente, ce qui est absurde. S’Il n’a nulle
ressemblance des choses changeantes, comment furent-elles faites à
son exemple? (idem: idem)

A resposta é que a relação de semelhança não se estabelece no
sentido Verbo-coisas mas no sentido coisas-Verbo. São as coisas criadas, materialmente existentes, que representam o Verbo num maior
ou menor grau de semelhança, o que lhes confere uma maior ou
menor participação no Ser, uma maior ou menor dignidade ontológica. Aquilo que as coisas imitam do Verbo pelo qual foram feitas é a
sua essência. Assim, os verbos representam as coisas a que se referem,
e as coisas representam a essência do Verbo que as criou. Note-se a
mudança de plano e o lugar que nela ocupam as coisas: de representado passam a representante, de referente passam a signo. E nessa
passagem perdem ser, i.e., perdem dignidade ontológica, uma vez que
as coisas criadas não são mas apenas relevam em maior ou menor
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grau da essência do Verbo que as fez alguma coisa de nada. Pois só o
Verbo é simplesmente, perfeitamente e absolutamente, enquanto que
toutes les autres choses au contraire [semblent] n’être presque pas et être
à peine (idem:123). O Verbo é … a referência das coisas; os verbos são
verbos das coisas que existem em maior ou menor grau de falta de ser.
Sintetizemos. Enquanto discurso (interior, desvocalizado), o texto
serve de modelo ou de espelho ao espírito apreendendo o sentido
daquilo que lê. Para tal, o espírito utiliza o sentido corporal da visão.
A realidade reduz-se então ao único objecto visível para o leitor: o
texto. Mas se a leitura substitui a realidade pelo texto é para a investir
semanticamente. A leitura é uma actividade de produção e apreensão
do sentido do mundo criado que o estrutura em ordem de referência.
É o mundo-verbo. É a primeira modalidade anselmiana de palavra
espiritual: pensar a palavra (dizê-la ou vê-la mentalmente).
Mas no seu silêncio de coisa, que é diferente do silêncio do discurso interior, o texto serve de modelo à pura intelecção do espírito
que já não precisa de se apoiar no sentido da visão para conceber ou
contemplar a coisa. Esta concepção ou contemplação já não têm como
quadro a estrutura semântica da realidade visível. Elas situam-se num
outro plano do real impossível de ver no mundo exterior. Aquilo que
é concebido ou contemplado não é tanto a coisa enquanto objecto
nomeável e verbalizável, mas antes a causa da coisa, ou seja, algo que
releva directamente do Verbo criador, pois é o Verbo que é causa das
coisas. É a segunda modalidade anselmiana de palavra espiritual:
pensar a coisa no seu ser.
Ora, quando se passa do plano semântico ao plano ontológico, há
algo que se mantém: a linguagem. Pensar a coisa é, como já vimos,
uma modalidade especial de palavra que releva, não do dizer, mas do
olhar. A dedução a fazer é que a linguagem não está toda na palavra.
A linguagem não é só um instrumento de comunicação, pois há nela
uma dimensão que não é semântica mas ontológica, que não releva
do verbo mas do Verbo, e que se confunde com o Intelecto, a Razão,
o Espírito.

Letra e coisa
A pergunta que me ocorre é a de saber se uma cultura que não
fosse uma cultura textual teria sido capaz de pensar uma dimensãocoisa da ou na linguagem. Decerto, esta noção de que a linguagem
não está toda na palavra decorre de um pensamento criacionista que
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postula uma prioridade do espírito e da forma em relação à matéria na
ordem da existência. Ora, o verbo é matéria linguística e mesmo o
verbo sem voz, silenciosamente enunciado no foro interior do sujeito,
está vinculado à ordem semântica e referencial do mundo material.
Daí a necessidade do Verbo-Espírito. Mas não será que o próprio criacionismo é insusceptível de surgir fora das culturas que praticam a
escrita, que produzem e recebem textos e nas quais a textualidade
é uma ferramenta essencial de organização social e política? E, a ser
assim, cabe perguntar o que é que existe num texto empírico que possa
abrir caminho à ideia de uma zona asemântica e anicónica da
linguagem, que confere a um poderoso e complexo meio de comunicação um estatuto de elevada dignidade ontológica.
Creio que a resposta a esta questão é a letra. O ser de letra do
texto. A sua literaridade. A letra é aquilo que, do texto, fica como tal,
como coisa, depois que a leitura o transformou em discurso e em
sentido.
Anselmo não trata da letra mas, na geração seguinte, Hugues
de Saint Victor, no seu Didascalion, manual de teoria e de prática da
leitura, reabilita a letra e o sentido literal. O sentido literal é necessário
mas não suficiente: ele confunde-se com a história, i.e., a sequência
dos eventos diegéticos, e com a significação primeira das palavras.
Na metáfora da leitura como edifício, a letra corresponde à fundação
e aos alicerces (1991: 213-4). Mas a este nível surgem ambiguidades,
obscuridades e contradições que importa desfazer a um nível hermenêutico superior. Assim, a letra marca um patamar da leitura a ultrapassar pois, na sua materialidade de traço, ela é o que fica atravessado
na inteligência espiritual; ora, a inteligência espiritual não admite
contradição alguma (idem: 216). Trata-se aqui não da meditatio mas
da lectio na sua operação intelectual ou espiritual de apreensão do
sentido do texto:
Le lecteur des choses divines doit être affermi par la vérité de l’intelligence spirituelle; il ne faut pas que les traits formant les lettres, et
qu’on peut parfois comprendre de travers, l’entraînent vers n’importe
quel chemin détourné. (idem: 219-220)

A letra não é apenas o que subsiste à formação do sentido, mas
também o que lhe resiste, o que a entrava, o que impede o seu deslocamento infinito ou para o Infinito, o que o cala, o que o mata. Daí a
conexão entre letra e a morte. A letra mata, o espírito vivifica. E ainda
que o espírito não viva sem a letra – pois o espírito tem a estrutura do
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texto – a letra é experimentada como heterónoma ao sentido. Ela é condição exterior e material desse fenómeno intelectual que é o sentido,
mas são simultaneamente essa exterioridade e essa materialidade que
fazem dela uma instância de morte – morte do espírito e do sentido.
A letra é o ponto de partida do espírito que, usando a lectio como
trampolim para a meditatio, visa a verdade ou o ser ou a coisa ou a
causa das coisas (mas causa e coisa não serão a mesma coisa? o que
é o Verbo senão a coisa que criou as coisas e, portanto, é causa das
coisas?). Esta operação mental, que pretende separar o espírito da
matéria e restabelecê-lo na sua preeminência ontológica, confunde-se
com uma passagem do exterior ao interior, do visível ao invisível, do
objecto à coisa, do sentido ao ser. O espírito parte da letra que vê, e
chega à coisa que contempla. Letra e coisa são mudas. Ambas implicam o olhar. Elas localizam a dimensão da linguagem que não é
discurso e que se situa fora do sentido; que ainda não é ou que já não
é sentido, que está aquém ou além do sentido. Em planos diferentes,
um exterior e material, outro interior e espiritual, letra e coisa
designam as duas extremidades em que a linguagem toca o real. A letra
corresponde a um real empírico (a prática e a experiência dos textos
concretos, do seu ser de letra), a coisa corresponde a um real especulativo, transcendente. Mas o que é a letra senão a coisa no texto,
aquilo que no texto não é sublimável em forma semântica, o seu resto?
E o que é a coisa contemplada senão aquilo que, da estrutura textual
do espírito, é visível sem ser legível? Teria sido possível conceber o
Verbo sem a experiência prévia da letra, apesar dos valores axiológicos
que os opõem: o Verbo, consubstancial a Deus, habitando o Ideal; a
letra sendo aquilo que fica atravessado … nesse mesmo Ideal?

Os silêncios de Perceval
Le Conte du Graal, romance escrito durante a última década do
século XII por Chrétien de Troyes, é o texto que introduz na literatura
e no imaginário europeus um tema de grande fortuna: o Graal. Neste
romance, o chamado episódio do cortejo do Graal funciona como
o centro organizador da narrativa. O que ressalta nesse episódio é o
silêncio de Perceval face à presença duma lança que sangra e de um
graal irradiando luz que desfilam no salão do castelo do Rei Pescador.
Este silêncio é um elemento diegético da maior importância, pois é ele
que serve de pretexto à introdução do registo religioso e ao desenvolvimento do tema do parentesco numa história que até aí girava em
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torno dos impasses de comunicação de um jovem cavaleiro cujo único
parente assumido era a mãe (ou seja, que não tinha lugar num sistema
de parentesco e que, por isso, não tinha nome: era apenas le fils de la
veuve dame).
O que me interessa salientar no silêncio de Perceval face ao Graal
é que se trata de um discurso que não chegou a ser enunciado mas
que existia mentalmente. Perceval queria perguntar ao Rei Pescador
porque sangrava a lança e a quem servia o Graal. Mas a memória ainda
fresca das recomendações do seu mestre em cavalaria, que lhe aconselhara a não falar demais, impediu-o de perguntar. Trata-se de une
parole empêchée (Carreto1996). É portanto a palavra de outrém que
inibe a de Perceval. Esta é a explicação dada pelo narrador. Mas outras
explicações do silêncio de Perceval aparecem na boca de personagens
que são também seus parentes: a prima e o tio eremita. São estas
narrativas segundas que introduzem o registo religioso, pois definem
o silêncio de Perceval como um pecado envolvendo a mãe: ele teria
morto a mãe de desgosto, ao deixá-la, para se tornar cavaleiro. Simultaneamente, estas personagens fornecem informações acerca da família de Perceval que é assim inserido num sistema de parentesco.
A família em questão é a linhagem materna e é à sua guarda que estão
a Lança e o Graal. É só quando a mãe é dada como morta no discurso de outrém que o parentesco se constitui ao mesmo tempo que o
Graal é investido de um significado religioso (ele contém a hóstia que
alimenta o rei espiritual, tio-avô de Perceval) e Perceval passa de
nice a pecador.
Mas não é do Graal que quero tratar. O que quero sublinhar é que
o silêncio de Perceval durante o desfile é um silêncio com valor de
palavra que acontece num mundo estruturado pela linguagem e pelas
relações sociais. Este silêncio, que instala a personagem como culpada
no seio da e face à família materna, é da ordem do simbólico. Pretendo
mostrar que o silêncio do pensif, que acontece no episódio das gotas de
sangue na neve, é de outra ordem.
A passagem conhecida como episódio das gotas de sangue na
neve situa-se num ponto da sequência diegética que serve de limiar a
um reencontro de Perceval com a corte arturiana a partir do qual o
romance bifurca para entrelaçar as aventuras de Gauvain e as de
Perceval. De facto, reduzidas ao episódio do eremita, as aventuras de
Perceval interrompem apenas uma única vez aquilo a que costuma
chamar-se a parte-Gauvain do Conte du Graal, dividindo-a assim
em dois blocos. A partir daqui Gauvain torna-se o protagonista do
romance. O reencontro de Perceval com a corte constitui, pois, um

186

DIACRÍTICA

espisódio-charneira que marca uma transformação relevante na estrutura do romance. E o episódio que lhe serve de limiar, o das gotas de
sangue na neve, ilustra um momento de eclipse do sujeito ao mundo,
um retiro ou, como diríamos hoje, uma desconexão provisória, sintomática de um desacordo do sujeito com o mundo: Perceval não está no
mundo como peixe na água. Essa desconexão manifesta-se pela representação de um estado da personagem que o francês antigo designava
como pensif. Este episódio ilustra excelentemente o que é um pensif ou
como é estar pensif.
Vejamos então o que se passa então.
Au matin ot molt bien negié, / Que froide estoit molt la contree. /
Et Percevaus par la matinee / Fu levez si com il soloit, / Que querre et
ancontrer voloit / Avanture et chevalerie, / Et vint droit vers la praerie, /
Qui fu gelee et annegiee, / Ou l’oz lo roi estoit logee. / Mais ainz que il
venist as tentes, / Voloit une rote de gentes / Que la nois avoit esbloïes.
/ Veües les a et oïes, / Qu’eles s’en aloient bruiant / Por un faucon qui va
volant / Aprés eles de grant randon, / Et vint ataignant a bandon / Une
fors des autres sevree, / Si l’a [si] ferue et matee / Que contre terre
l’abati. / Mais trop par fu main, si parti, / Qu’il ne s’i vost lïer ne joindre.
/ Et Percevaus commance a poindre / La ou il ot veü lo vol. / La gente fu
navree al col, / Si saigna .III. goutes de sanc / Qui espandirent sor lo
blanc, / Si senbla naturel color. / La gente n’a mal ne dolor / Qui contre
terre la tenist / Tant que cil a tanz i venist, / Qu’ele s’en fu avant volee. /
Qant Percevaus vit defolee / La noif sor coi la gente jut / Et lo sanc qui
entor parut, / Si s’apoia desus as lance / Por esgarder cele senblance. /
Et li sanz et la nois ensanble / La fresche color li resanble / Qui est en la
face s’amie, / Et panse tant que toz s’oblie, / Q’antresin estoit en son vis
/ Li vermauz sor lo blanc asis / Com ces .III. gotes de sanc furent / Qui
sor la blanche noif parurent. / En l’esgarder que il faisoit / Li est avis,
tant li plaissoit, / Qu’il veïst la color novele / De s’amie qui tant est bele.
/ Percevaus sor les goutes muse, / Tote la matinee i use (v.4096-4146) 2
————————
2 Au matin la neige était bien tombée,car la contrée était très froide. Perceval, au
petit jour, s’était levé comme à son habitude, car il était en quête et en attente d’aventures et d’exploits chevaleresques. Il vint droit à la prairie gelée et enneigée où campait
l’armée du roi. Mais avant qu’il n’arrive aux tentes, voici venir un vol groupé d’oies
sauvages que la neige avait éblouies. Il les a vues et entendues, car elles fuyaient à grand
bruit devant un faucon qui fondait sur elles d’un seul trait. Il atteignit à toute vitesse
l’une d’elles, qui s’était détachée des autres. Il l’a heurtée et frappée si fort qu’il l’a abattue
au sol. Mais il était trop matin, et il repartit sans plus daigner se joindre ni s’attacher à
elle. Perceval cependant pique des deux, dans la direction où il avait vu le vol. L’oie était
blessée au col. Elle saigna trois gouttes de sang, qui se répandirent sur le blanc. On eût
dit une couleur naturelle. L’oie n’avait pas tant de douleur ni de mal qu’il lui fallût rester
à terre. Le temps qu’il y soit parvenu, elle s’était déjà envolée. Quand Perceval vit la neige
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Visão e olhar
Podemos dividir o episódio em duas partes organizadas em torno
do olhar de Perceval. O olhar tem aqui uma função absolutamente
essencial, pois o estado de pensif caracteriza-se, como veremos, pela
subsunção de todos os sentidos no olhar. Na primeira parte, o cavaleiro observa uma cena de predação que se desenrola no ar. O seu olhar
toma a direcção do céu. Na segunda, Perceval olha três gotas de sangue na neve. O seu olhar toma uma direcção descendente.
A relação entre as duas partes é de causa-efeito. A imobilização
do sujeito que olha é o resultado dessa acção violenta que é a predação. Há, pois, uma relação entre o estado de pensif – et panse tant
que toz s’oblie – e a violência da predação. Mas como e porquê pode
uma cena de predação ser a causa da fixação do olhar do sujeito a um
ponto de luz?
Façamos uma leitura mais detalhada de cada uma das partes.
Constatamos que o trajecto que Perceval seguia em direcção ao acampamento da corte arturiana é subitamente interrompido pelo voo de
um grupo de gansos. É a percepção deste evento que desvia a atenção do cavaleiro que se dirigia para o espaço social da corte. A partir
daqui Perceval esquece o seu destino cortês para seguir os movimentos
dos gansos.
A primeira nota referente ao olhar diz respeito precisamente aos
gansos e toma a forma de uma disfunção da visão: ofuscados pelo
brilho da neve ao nascer do sol. Na segunda parte, é o sujeito que olha
que está ofuscado, i.e., fascinado pela luz que irradia da combinação
do vermelho do sangue e do branco da neve. Quando surge no céu
o voo repentino dos gansos, os sentidos de Perceval estão ainda diferenciados: ele vê e ouve. E é com a visão e com a audição que ele vai
seguir o desenrolar daquilo que se apresenta como uma cena de
predação: os gansos são perseguidos por um falcão, em voo picado.
Estabelece-se assim, através dos gansos perseguidos, uma relação
————————
qui était foulée, là où s’était couchée l’oie, et le sang qui apparaissait autour, il s’appuya
dessus sa lance pour regarder cette semblance. Car le sang et la neige ensemble sont à la
ressemblance de la couleur fraîche qui est au visage de son amie. Tout à cette pensée, il
s’en oublie lui-même. Pareille était sur son visage cette touche de vermeil, disposée sur
le blanc, à ce qu’étaient ces trois gouttes de sang, apparues sur la neige blanche. Il n’était
plus que regard. Il lui apparaissait, tant il y prenait plaisir, que ce qu’il voyait, c’était la
couleur toute nouvelle du visage de son amie, si belle. Sur les gouttes rêve Perceval,
tandis que passe l’aube.
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entre a proximidade do predador, logo o perigo iminente da morte, e
a disfunção da visão.
A perseguição especifica-se, então, em evento de captura cuja
violência é narrada através da sucessão rápida de acções expressas por
verbos no passé simple e no passé composé: vint ataignent, l’a ferue et
matee, l’abati. Mas logo a seguir, a captura é apresentada como voluntariamente falhada, como renúncia à presa acabada de apanhar, ao
mesmo tempo que a atitude de desistência do falcão tem ressonâncias
sentimentais: (…) si parti, / qu’il ne s’i vost lïer ne joindre. Em vez
da conclusão esperada para uma captura – a devoração, a incorporação, a conjunção –, temos uma captura momentânea que logo toma
a forma da separação, da disjunção, da ruptura. A violência da
predação aparece aqui, não como morte, mas como ruptura. Ela releva
mais um jogo gratuito, de um passatempo, do que da necessidade ou
do instinto de sobrevivência.
O ganso ferido cai no solo coberto de neve mas, como a ferida não
era grave, o ganso volta a levantar voo, deixando um rasto de três gotas
de sangue. O curto período compreendido entre o cair e o levantar
voo do ganso coincide com o tempo que Perceval leva para desviar do
trajecto inicial e chegar ao local onde o ganso tinha caído. As três gotas
de sangue na neve constituem um destino alternativo à corte de Artur
acampada por perto e não será fácil para os cavaleiros arturianos
fazerem Perceval regressar ao mundo das relações sociais, como
veremos adiante.
Os movimentos descendente e ascendente do ganso fazem a transição da primeira para a segunda parte do episódio. O olhar de Perceval esquece o céu e fixa-se naquilo que é o traço, o rasto ou o resto da
cena de violência observada. Note-se nos versos 4128-4132 a passagem
da visão ao olhar: qant Percevaus vit … por esgarder; e a passagem de
um traço de violência, um rasto de sangue na neve pisada, a senblance.
Melhor dizendo: a elevação de um vestígio à dignidade de senblance.
Os versos seguintes explicam a imobilização do pensif e a captação ou mesmo a captura do seu olhar pelas gotas de sangue na neve.
A côr e a luz que emanam do vermelho sobre o branco são semelhantes
às que irradiam do rosto da sua amiga. Não se trata de uma luz qualquer, por muito bela que seja. A luz tem um valor afectivo e sexual
para o sujeito, e a sua imobilização contemplativa durante a manhã
é causada pelo intenso prazer escópico que é um prazer de ordem
sexual. O olhar do pensif é pulsão escópica e não será por acaso que
este olhar é provocado pela violência da predação. Uma das relações a
estabelecer entre a primeira e a segunda partes do episódio, entre o
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que se passa em cima e o que se passa em baixo, será precisamente a
que liga a violência da captura falhada e o gozo escópico a que Perceval se abandona.

Pulsão e predação
A primeira parte é esencialmente narrativa. Ela conta a ordem
das acções que constituem a cena da predação. Digo cena porque, de
facto, se trata de uma cena que Perceval observa atentamente. Os seus
olhos perseguem a cena de perseguição e captura, e a sua visão é,
como a própria cena que persegue, dinâmica e dominadora: é uma
visão predadora, uma visão que quer agarrar o seu objecto. Desenrolada no quadro do espectáculo do mundo, a cena em questão vincula
Perceval à realidade perceptiva. A visão é domínio do mundo. Não
reencontramos nada disto na segunda parte. A imobilização do pensif
é acompanhada de uma espécie de oscilação da narrativa entre sujeito
e objecto. Entre os versos 4133 e 4144, o discurso do narrador alterna
regularmente entre a atitude de Perceval – et panse tant que toz s’oblie;
en l’esgarder que il faisoit; Percevaus sor les goutes muse – e o ponto
luminoso que o seu olhar sublima em senblance do rosto da amiga.
A visão predadora transformou-se em olhar parado, absorvido, capturado, preso a um foco de luz. Perceval é presa. Presa da luminosidade
que o olha. De que lado está o olhar afinal?; quem olha o quê? Estas
perguntas perdem sentido se tivermos em conta que Perceval todo
olhar é olhado pelas gotas de sangue na neve. Daí a oscilação da
narrativa entre os dois polos para figurar o fenómeno do olhar como
aquilo que não pertence nem a um nem a outro, mas circula entre
um e outro e os identifica.
O contraste entre uma primeira parte de acção e uma segunda de
(aparente) contemplação não se traduz numa oposição entre violência
(predação) e harmonia e serenidade – que seriam características próprias da contemplação. Mas, de facto, trata-se de pulsão e não de contemplação. A violência da predação não desaparece na segunda parte,
apenas muda de figura ao humanizar-se e ao sexualizar-se: Perceval é
a verdadeira presa do episódio e a sua imobilidade é o efeito da tensão
sexual inerente ao gozo escópico: o seu corpo, apoiado na lança, toma
a posição erecta. E que a pulsão escópica tenha como objecto uma
mancha de sangue é sintomático da raíz violenta da pulsão.
É possível dizer que as duas partes do episódio correspondem
àquilo que Lacan chamou o circuito de ida e volta da pulsão em torno
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de um objecto escamoteado. Na primeira parte, a visão de Perceval vai
com o falcão perseguindo os gansos, segue e persegue o seu trajecto,
adoptando a forma e o modo da caça. A presa que o predador deixa
cair é o objecto da pulsão que mais não é do que la présence d’un creux,
d’un vide (Lacan 1973: 201): a neve calcada e manchada de sangue, a
côr do rosto da amiga ausente brilham com o fulgor do objecto suporte
do gozo. O deixar cair a presa marca o contorno do objecto pela pulsão
e o retorno desta à zona do corpo de onde partiu: os olhos. Este
retorno transforma a visão perseguidora em olhar encadeado pela luz:
identificado ao predador à ida, o olhar de Perceval identifica-se à presa
na volta. É nessa reversibilidade que há gozo.
Se a contemplação-meditação tem a serenidade da visão de sobrevoo que antecipa a doçura do repouso eterno (v. supra, texto de
Hugues), a pulsão escópica, como toda a pulsão, é violência predadora
da qual releva o gozo sexual.

O real
A violência não está apenas na perseguição ou no movimento
de ida. Ela concentra-se precisamente no olhar, naquilo que o olhar
tem de ruptura da visão. O olhar é extremo da visão, lá onde ela rompe
e deixa de ver a cena do mundo para se fixar, ofuscada e fascinada, a
um ponto luminoso. O olhar é visão em disfunção porque perde a
representação do mundo. Paralelamente, o panser levado ao extremo
– si panse tant que… – conduz ao s’oblier. O sujeito que se esquece de
si mesmo é um sujeito acéfalo que perdeu a capacidade de se representar no mundo, um sujeito ausente, um sujeito abandonado ao
vazio. Abandonar o mundo para se abandonar ao vazio. Em vez da
ordem referencial e semântica da realidade, um buraco de luz, um
buraco cuja côr é sexual. Lacan caracterizava a libido como possuindo
uma côr sexual que seria côr-de-vazio suspendue dans la lumière
d’une béance (1966:851). Através do olhar, Perceval está suspenso a
este abismo luminoso por onde a representação do mundo se escoou.
O seu olhar é um olhar abismado, um olhar que olha sem ver, um
olhar que goza.
Note-se que Perceval não contempla, nas três gotas de sangue na
neve, a representação do rosto da sua amiga. A senblance não é
imagem, não é retrato. O que é fascinante no rosto dela, como nas três
gotas de sangue na neve, é a luz, e o que o olhar de Perceval faz
é conferir um valor sexual a um vestígio de violência e, por aí, subli-
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má-lo em senblance. O que prende o olhar do pensif, o que o faz sonhar
de pé, não é imagem, não é rosto, não é forma; é côr, é luz, pura pregnância luminosa sem objecto: a luz como coisa ou a coisa como luz.
É curioso, aliás, que a amiga em questão nunca seja chamada pelo seu
nome: Blanchefleur. É que o que importa aqui não é a imagem de um
rosto pertencente a uma mulher bem identificada, mas tão somente
o valor sexual da luz que emana da combinação do vermelho com o
branco no rosto de uma mulher com quem o cavaleiro teve um relacionamento sexual. A senblance pertence à esfera da pulsão, não à do
nome. Ela desconecta o sujeito do mundo, mundo que é não apenas
o meio envolvente mas também a corte arturiana, acampada ali tão
perto e que era o destino a que a senblance se sobrepôs imperativamente. Em vez do vínculo social, o gozo sexual; em vez das palavras
trocadas com outros homens, o silêncio da pulsão; em vez da realidade, o real, o vazio ofuscante e siderante do real.
Nestas condições, o pensif dificilmente é um sujeito, se entendermos por sujeito aquele que existe com e em outrém. O pensif corresponde a um momento do sujeito em que a pulsão rompe o laço social
e dele se emancipa. Trata-se de um momento desestruturante no qual
o sujeito se dilui na acefalia pulsional. O silêncio do pensif é, pois, um
silêncio insusceptível de ser traduzido em discurso. Não se trata de um
discurso inibido, amordaçado, vinculado à palavra de outrém, como
o de Perceval assistindo ao cortejo do Graal. O silêncio do pensif não
tem valor de palavra, não é o silêncio daquele que pensa e diz mentalmente as palavras, elaborando significações no seu foro interior, mas
é o silêncio daquele que não pensa porque o gozo o atirou para fora
da linguagem e do universo dos valores e das significações partilhadas.
Se o silêncio do Graal fez a personagem aceder à ordem simbólica
(nome, parentesco, culpa), este silêncio, pelo contrário, retira-o dessa
ordem. O silêncio do pensif tem valor de coisa, é o silêncio não propriamente daquele que vê mas daquele que é olhado por aquilo que olha.

Real e ser
É tentador aproximar os dois silêncios de Perceval dos dois tipos
de palavra espiritual, tal como Anselmo os define. Tanto uns como
outros são destrinçáveis em termos de palavra e coisa: pensar a palavra, pensar a coisa. O silêncio do pensif e a segunda modalidade de
palavra espiritual têm em comum o ver – ver esse que não é, nem num
caso nem no outro, o sentido pelo qual o sujeito acede à ordem refe-
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rencial e verbalizável da realidade perceptiva. Mas algo os separa: o ver
anselmiano, ou, em geral, o ver da meditatio, é puramente intelectual,
releva unicamente ou o mais possível do espírito; o ver do pensif é
libidinal, pulsional e releva do corpo vivo e sexuado. Enquanto que
pensar a coisa é vê-la e concebê-la mentalmente no seu ser, o pensif
recebe o choque do encontro com a coisa como vazio ou com o vazio
da coisa – que é de ordem sexual. Ver-pensar a coisa é uma actividade do espírito que, em harmonia com o Verbo criador, recria ou
ilumina o ser e testemunha da sua ordem perfeita que é a ordem do
Logos, da ligação. Pelo contrário, o olhar do pensif é sintomático de
um desacordo entre o sujeito e o mundo que se manifesta na ruptura
da relação do sujeito ao que existe, na sua ausência ao mundo: o pensif
está ligado ao vazio, mais do que ligado: absorvido, abismado.
Anselmo está do lado do ser, o pensif está do lado do real. O real é esta
ruptura do laço e da ligação, esta não relação, este buraco. O real é a
coisa atravessada na ordem do ser, a coisa que a emperra ou que a
desliga. Essa coisa, como vimos, é sexual e o real é a natureza pulsional
da não relação do sujeito ao mundo, dessa desarmonia ou desacordo.
A pulsão é, por definição, desarmónica e acéfala: (…) les pulsions
partielles aspirent sans lien réciproques et indépendamment les unes des
autres à l’acquisition du plaisir (Freud1987:127). Acrescente-se: prazer
de órgão ou zona erógena. Num dos seus últimos textos, Freud aponta
a ausência do sujeito ao mundo como um fenómeno de natureza
sexual, ao considerá-la uma reacção possível ao carácter essencialmente insatisfatório do onanismo infantil: Il manque toujours quelque
chose pour que la décharge et la satisfaction soient complètes
– en attendant toujours quelque chose qui ne venait point – et cette
part manquante, la réaction de l’orgasme, se manifeste en équivalents
dans d’autres domaines, absences, accès de rire, de pleurs, et peut-être
autre chose. La sexualité infantile a encore une fois ici fixé un prototype.
(1998:288; o texto é de 1938) 3
————————
3 Convém ter presente que a afirmação princeps da teoria freudiana, segundo a
qual há uma sexualidade infantil, não deve ser separada daquilo que Freud sempre pôs
em relevo e que é o infantilismo da sexualidade adulta: o facto de a sexualidade adulta
não se libertar nunca da organização pré-genital da sexualidade infantil baseada nas
pulsões parciais, as quais, independentemente umas das outras, visam a obtenção do
prazer. Ao longo da sua obra e desde Trois essais sur la théorie sexuelle, Freud demonstra
a impossibilidade de uma síntese genital das pulsões em função da finalidade de reprodução. Daí que a predisposição perversa polimorfa seja un trait universellement humain
et originel (Freud 1987:119).
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Em suma: de um lado, o acordo do espírito com o Espírito pela
concepção e o ser; do outro, o desacordo do corpo com o mundo pela
pulsão (o real sexual).

Conversão da pulsão em significação
Que se trata, de facto, de um desacordo, prova-o a resistência de
Perceval às tentativas realizadas por três cavaleiros arturianos para o
trazerem de volta à realidade. Essa resistência manifesta-se precisamente pelo silêncio do pensif que parece não ouvir o chamamento de
Sagremor: et cil ne mot, / ainz fait senblant que il ne l’ot (4179-80).
Furioso com esta indiferença, Sagremor prepara-se para atacar e levar
Perceval ao rei pela força. Perceval passa então directamente do panser
ao combate, o que mostra mais uma vez a violência inerente à pulsão
sexual. É depois a vez de Keu, rapidamente abatido, tal como Sagremor. Nem um nem outro conseguiram arrancar o pensif ao seu olhar.
Depois de abater cada um dos cavaleiros, Perceval retoma a sua
posição apoiado na lança para olhar as gotas de sangue na neve.
Finalmente, numa altura em que a manhã ia avançada e o calor do sol
derretia a neve, reduzindo a intensidade luminosa da senblance,
Gauvain consegue trazê-lo de volta ao mundo e levá-lo ao rei, graças às
suas boas maneiras. Ao substituir a força das armas, a palavra cortês
restabelece a representação da realidade para o sujeito e reintegra-no
na rede de relações sociais cujo centro é a corte. Este regresso de
Perceval à vida colectiva só é possível quando o valor afectivo e sexual
das gotas de sangue na neve, produzido única e exclusivamente por
um e para um olhar subjectivo, à revelia de todo e qualquer Destinador, no sentido greimasiano, ou de todo e qualquer Outro, no sentido lacaniano, é sancionado por Gauvain que o inclui na lei de Artur.
Diz ele ao rei:
Sire, se Damedex m’aïst, / Il n’est pas droiz, bien lo savez, / Si com
vos meïsmes l’avez / Toz jorz dit et jugué a droit, / Que chevaliers
autre ne doit / Oster, si com cil .II. ont fait, / De son panser, que que il
[l’]ait, (v. 4282-8) 4
————————
4 «Sire, Dieu ait mon âme, ce n’est pas raison, vous le savez bien, vous l’avez vousmême toujours dit et vous nous en avez fait une loi, pour un chevalier, de se permettre
d’en arracher un autre à sa pensée».
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Não apenas Gauvain é capaz de compreender o comportamento
de Perceval e traduzi-lo em termos corteses – Li chevaliers d’aucune
perte / estoit pansis que il a faite, / ou s’amie li est forstraite, / sil’en anuie,
si pansoit (4292-5) 5 – como Perceval é capaz de lhe comunicar o valor
e a significação da sua atitude:
Que devant moi na icel leu / Avoit .III. gotes de fres sanc / Qui
enluminoient lo blanc. / En l’esgarder m’estoit avis / Que la fresche color
do vis / M’amie la bele veïsse, / Ne ja partir ne m’en queïsse (v. 4382-8)

E Gauvain, sancionando o valor cortês deste olhar agora partilhado com outrém, utiliza-o para inserir Perceval numa ordem social
dividida em duas classes de homens: os vilãos e os corteses.
Cil pansers n’estoit pas vilains / Ainz estoit molt cortois et dolz, /
Et cil estoit soz et estouz / Qui vostre cuer en removoit. (v.4390-3)

Em síntese, é a intervenção do Destinador – a função que, no modelo actancial greimasiano, representa a ordem, garante os valores e é
a instância do contrato – que converte o olhar em palavra, o gozo
sexual em laço social, a pulsão em significação: o real em sentido.
Da extensão da cultura textual a sectores laicos da vida social e
intelectual resultou a literatura em língua vulgar e o seu género mais
característico, o roman. Vocacionado para a leitura individual e silenciosa, o romance narrativiza o fenómeno conhecido como amor cortês,
surgido da necessidade, para a aristocracia do século XII, de criar uma
nova ética da relação entre os géneros sexuais que pudesse contribuir
para renovar a solidariedade, a unidade e a distinção aristocráticas
gravemente abaladas devido à conjugação de vários factores de ordem
político-económica: reforma gregoriana, advento de uma economia
de mercado, ascensão da burguesia, formação do estado monárquico
(Moore2001). O amor cortês é, pois, um sintoma da crise das estruturas feudais. De um ponto de vista sociológico e antropológico, do
ponto de vista da ordem, o amor cortês aparece como um dispositivo
axiológico visando disciplinar a libido dos juvenes (Duby1990), ou seja,
————————
5 Curiosamente, encontramos nestas palavras de Gauvain a explicação da
ausência do pensif ao mundo pela perda de um objecto sexual, a qual não pode deixar
de ser aproximada da de Freud, explicando o mesmo fenómeno de ausência por uma
satisfação sexual sempre em falta.
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integrar o gozo na ordem, pondo-o no seu lugar e transformando-o
em desejo em nome de um ideal que, como todo o ideal, é colectivo,
sancionado pelo Outro. O amor é então pensado como vínculo, como
estabelecendo relação (sexual e social), como estimulante da cavalaria.
Mas a figura do pensif aponta para outra dimensão do amor que não é
ideal mas real no sentido em que se confunde com o gozo, mais precisamente, com aquele resto de gozo que não é convertível em desejo,
que não vincula, não relaciona, não tem lugar na ordem.
A aproximação de textos literários a textos de teólogos não significa influência directa de uns sobre outros. Significa apenas que a
cultura textual dos séculos XI e XII permitiu tematizar aspectos do
real como a letra, ou o real na linguagem, e o gozo, ou o real sexual.
O que leva a pensar que há uma afinidade entre escrita e real que
importa explorar.
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Rousseau, o primeiro Ecologista
MANUEL JOSÉ SILVA
(Universidade do Minho)

«Tout est bien sortant des mains de
l’Auteur des choses, tout dégénère
entre les mains de l’homme».
ÉMILE, p. 35

A palavra ecologia não foi criada apenas em 1970 para designar
a deterioração do ambiente em que a terra havia mergulhado. Algumas
dezenas de anos antes desta data, Ernst Haeckel já a utilizara no
sentido técnico, o do estudo da economia da natureza (contabilidade
das trocas de energia provenientes dos processos químicos inorgânicos
ou orgânicos e dos seres vivos).
Se atentarmos na etimologia da palavra, constataremos que esta
é composta por dois elementos de origem grega oikos e logos: oikos
significando casa/ambiente e logos tratado/estudo. Extrapolando um
pouco, podemos afirmar que a natureza é a nossa casa comum. Nesta
perspectiva, a ecologia será, por conseguinte, o estudo do relacionamento entre os organismos vivos e o seu habitat.
Este conceito de ecologia foi, até 1968-1970, fortemente influenciado pela corrente didáctica, na medida em que designava a ciência
que estuda o meio em que vivem os seres humanos. Mais tarde, e por
analogia, esta ciência tornou-se uma doutrina que encaminha os
homens para uma melhor adaptação ao seu ambiente. Nos últimos
anos, porém, esta doutrina transformou-se em corrente política e em
bandeira de alguns movimentos filosóficos e sociais, que defendem
uma gestão mais adequada dos recursos naturais. Assiste-se, por
isso, actualmente, a uma forte tentativa de retorno à natureza e de
DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 213-228
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recusa das chamadas tecnologias mais poluentes. Nesta perspectiva,
o homem aparece como o principal centro das preocupações das gerações presentes.
A terra em que vivemos foi sempre apresentada como uma oferta,
como uma dádiva divinas. Recordemos o primeiro capítulo do Génesis,
no Antigo Testamento: Deus criou e o mundo pareceu-lhe belo.
No livro O Cântico dos Cânticos, um grande poema de amor,
embora simbólico, do Antigo Testamento, já a natureza aparece intimamente ligada ao afecto e à ternura entre as pessoas:
«O meu amado tomou a palavra e disse-me: Levanta-te, minha amada,
formosa minha e vem; pois vê, o Inverno já passou, a chuva cessou,
desapareceu. Desabrocham as flores pela campina.(…)».

E Jesus Cristo, no seu Evangelho, não cessa de utilizar imagens
tomadas da natureza, para ilustrar os seus ensinamentos. Assim, a
seara e o redil são o símbolo da sua futura Igreja. Os Apóstolos
do Nazareno serão escolhidos entre os pescadores do Mar da Galileia.
Cristo fala da cizânia e das ervas daninhas, das árvores, do lavrador
que lança as sementes à terra, da vinha… E, num gesto misterioso de
cariz divino, transforma o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue.
Mesmo antes da sua crucificação, Jesus quis contemplar longamente a
beleza de Jerusalém num último e comovido adeus à cidade dos
homens, que o acolhera alguns dias antes com palmas, ramos e flores.
Já na antiga Grécia, Hesíodo, no livro intitulado Teogonia, ao
narrar o começo do mundo diz:
«Primeiro que tudo houve o Caos, e depois a Terra de peito ingente,
suporte inabalável de tudo quanto existe. (…)».

Virgílio, de Roma, escreve as Bucólicas que exaltam a vida pastoril. Protegido pelo imperador, o mesmo poeta publicará, em 29 A.C., as
Geórgicas, destinadas a restituir aos romanos o gosto pela agricultura.
O tema, aliás, da procura de harmonia entre a natureza, os deuses
e os homens, pela poesia, pelo trabalho e pela história, perpassa constantemente na sua obra-prima A Eneida.
A Idade Média revelou igualmente, sobretudo através dos romances de cavalaria, a importância que a terra tinha para os homens
medievos. Recordo, a título de exemplo, Tristão e Isolda, Os Lais de
Marie de France e as Pastourelles de Thibaud de Champagne. A
floresta, o mar, a ilha e a montanha são motivos recorrentes que
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evocam espaços propícios ao amor, à fuga, à solidão e à penitência.
Assim, e recordando o principal herói da Chanson de Roland, este,
após ter sofrido uma trágica derrota, fica só para morrer e pedir
perdão dos seus pecados no «décor» impressionante de Roncesvalles.
Transitando para o Renascimento, Michel Eyquem, Seigneur de
Montaigne, descreve-nos um país quase do outro mundo, cercado
de água por um lado e circundado de montanhas por outro, onde a
religião é perfeita, a constituição parece justa e o nativo respira força
e saúde:
«(…) Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits
que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits: là où, à la
vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre art et détournés de
l’ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages.(…)»
(Essais, I, 31, «Des Cannibales», p. 53).

Este culto do natural ou do primitivo também está presente em
certos textos clássicos, sob a forma de uma natureza que, configurada
em campo, constitui alternativa salutar à vida perniciosa da corte.
Mme de La Fayette, autora de La Princesse de Clèves (romance
onde se adivinha a transposição dos seus amores lendários por La
Rochefoucauld), parece encarar o campo como refúgio ou fuga a uma
corte possuída pelo demónio da curiosidade, como asilo conventual de
um eu inseguro de si próprio e como cenário evasivo de uma realidade
que não é onírica. Assim sendo, após a morte de Mme de Chartres,
Mme de Clèves, quer para ocultar a seu marido (o Príncipe de Clèves)
a paixão avassaladora que nutre por M. de Nemours, quer para impedir Mr. de Nemours de constatar que a sua forte inclinação amorosa é
de todo correspondida, quer para se afastar dos lugares que lhe
lembram o falecimento da mãe, decide partir, em retiro, para a solidão
e sossego do campo.
Também Mme de Sévigné, em carta endereçada a sua filha Mme
de Grignan, deixa-se conquistar e transportar pelo canto bucólico dos
rouxinóis de Livry e pela beleza do sereno mês de Maio:
«(…) je (…) vins ici, où je trouvai tout le triomphe du mois de mai.
Le rossignol, le coucou, la fauvette. Dans nos forêts ont ouvert le
printemps. Je m’y suis promenée tout le soir toute seule; (…)» (Lettres
choisies, p. 41).

Se a ecologia defende, como marco relevante, um estado ideal
antitético ao artificialismo, é, sem dúvida alguma, na obra rous-
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seauista que podemos detectar este culto do natural, tripartido nas
vertentes significativas do homem, da sociedade e da natureza. Recorrendo às observações de Buffon (Histoire Naturelle, 1749-1789) ou
às narrativas de viagem de Du Tertre ou de Kolbe (Description du
cap de Bonne Espérance, 1741) e acusando os teóricos de direito
natural, como, por exemplo, Grotius (Droit de la guerre et de la
paix, 1625), Hobbes (Le Léviathan, 1651) e Pufendorf (Droit de la
nature et des gens, 1672), de haverem transferido as características do
homem hodierno para o homem natural, Rousseau tenta destrinçar o
que há de artificial na natureza humana, a fim de conhecer um estado
que já não existe, que talvez nunca tenha existido e que, provavelmente, nunca mais existirá. Daí, o seu carácter abstracto, hipotético ou conjectural, mas pertinente para uma correcta auto e hetero-gnose que subjaz à dicotomia ser/mundo. Afinal, segundo o filósofo,
o homem apenas se distingue do animal, não pela razão ou pela
linguagem, mas pelo livre arbítrio ou inegável capacidade de perfeccionismo, já que ambos são detentores da piedade ou do amor de si
(o mesmo é dizer instinto de conservação). Imbuído de um estoicismo
antigo que impregna em larga medida o pensamento dos moralistas
clássicos, crítico perspicaz de um providencialismo cristão a legitimar
um estado social injusto e opositor a uma teoria transformacionista/
darwinista segundo a qual o homem descende do macaco, o autor do
Discours sur l’origine de l’inégalité (1775) assimila o primata antropóide ao homem natural, atribui ao ser pré-histórico as características do selvagem e alicerça a sua reflexão, por vezes controversa, no
estudo dos povos primitivos, o que lhe valeu, por parte de Claude Lévi-Strauss, o ‘título’ de fundador da antropologia moderna. Assim sendo,
J.-J. Rousseau pinta o homem no fim do «état de nature», estádio
correspondente ao terminus da evolução do selvagem e fase de justo
equilíbrio entre o estado natural e o estado social, marcado negativamente pelo progresso técnico (fruto da necessidade e consequente
invenção) e pelo anátema sobre a propriedade, que não é um direito
natural. Nesta ‘idade de ouro’, na qual o mito do bom selvagem se
funde com o cenário pastoral da tradição, os homens, à imagem e
semelhança dos pastores da Arcádia, vivem em cabanas rústicas, fabricam instrumentos de música e reunem-se à sombra de uma grande
árvore, sob a qual se entregam, de alma e corpo, à música e à dança.
Na esteira de uma simplicidade e inocência pré-moral indizíveis, ainda
não corrompidas pelo emergir do amor-próprio ou pelo despertar da
rivalidade, o ser humano encontra a plenitude existencial, mercê de
uma adequação perfeita entre os seus desejos/necessidades ou, por
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outras palavras, de uma coincidência total entre o que é e o que parece.
Só quando se opera o divórcio entre o ser e o parecer, só quando a
aparência sobreleva a essência, só quando a máscara se sobrepõe à
realidade é que surgem a manha, a ambição, a ganância e o habitual
cortejo torpe de vícios, tendente a configurar um pseudo-contrato
social, regido pela violência e pela tirania. Nos seus antípodas, J.-J.
define o verdadeiro contrato social como um pacto de associação (Du
Contrat Social, 1762), no qual cada membro, abandonando ou
legando à colectividade todos os seus direitos, conquista uma liberdade equivalente à que reina no estado natural. Sendo cada associado,
por paradoxal que se afigure, escravo e soberano, vassalo e suserano,
também o cidadão, proprietário como os demais e, como os restantes,
submetido à razão que a vontade geral encarna, conhece uma liberdade sem limites, implantada pela sociedade civil.
A mesma liberdade parece ser apanágio de Emile e da sua educação sui generis, passível de ser definida como a arte de preservar as
disposições naturais do homem, aquando do nascimento. Alicerçando,
uma vez mais, os seus fundamentos doutrinários sobre a antinomia
natureza/sociedade, Rousseau, neste romance que podemos ‘rotular’
de educação, põe em cena uma personagem com todas as características do homem natural, criada em contacto pleno com a natureza,
desconhecedora da autoridade ou poder, ignorante no que diz respeito
à vilania ou ambição e não iniciada nos meandros subtis da imaginação e do amor. Até no momento de passagem do estádio natural
à vida de sociedade, transição esta acidental mas necessária, Emile
pratica uma moral afim da razão e da natureza que, corolário da
educação recebida, passa a pautar quer os seus deveres de marido e
pai, quer os seus direitos de homem e cidadão. De realçar, neste
tratado de educação ou oração à liberdade, a profissão de fé do Vicaire
savoyard e o papel crucial nela desempenhado pela contemplação da
natureza. Numa primeira etapa, esta personagem humilde, símbolo da
religiosidade do seu criador, traça a genealogia da fé que professa:
partindo de um estado de dúvida radical, refutando todos os sistemas
filosóficos em vigor, convocando os argumentos clássicos da literatura
religiosa, guiando-se tão somente pelo incontrolável sentimento
interior e erigindo a consciência como instinto da alma, o Vicaire
savoyard apregoa um deísmo conducente a um cristianismo não
muito ortodoxo, que proclama a bondade e a omnipotência de Deus.
Já numa fase segunda da sua trajectória espiritual, o Vigário expõe
os princípios de uma religião natural: após a denúncia da perseguição dos judeus, após a proclamação da necessidade de uma religião
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única/universal e após a convicção de que o judaísmo e o maometanismo se afiguram mais coerentes do que o cristianismo, decide não
mais rezar, não acreditar em dogmas nem crer em milagres, não seguir
a Bíblia nem ser adepto da Igreja, enveredando, desta feita, pelo culto
prestado à contemplação da ordem do universo e a uma sua subsequente submissão:
«(…) En développant le naturel, nous avons donné le change à sa sensibilité naissante; nous l’avons réglé en cultivant la raison. (…)» (Emile,
p. 410).

Longe do mundo dos homens, da vida sedentária e do ócio (a ser
colmatado, preferencialmente, pelos trabalhos físicos), é possível, na
verdade, revisitar essa utópica idade de ouro, constituir uma sociedade
autárcica como a de Clarens, onde a tónica dominante é a agricultura,
onde o cântico da sempiterna natureza ameniza o coração feroz do ser
humano e onde a virtude é apanágio dessas personagens-essências
que são Julie e Saint-Preux:
«(…) On oublie son siècle et ses contemporains; on se transporte au
temps des patriarches; on veut mettre soi-même la main à l’oeuvre,
partager les travaux rustiques et le bonheur qu’on y voit attaché. (…)»
(Julie, p. 457).

E que alegria quando o Outono, topos romântico, bate à porta!
Começa, então, a época das vindimas, única festa em que, segundo
Saint-Preux, a comunidade, olvidando o materialismo contemporâneo,
junta o útil ao agradável: o movimento incessante das cubas e dos
pipos, a visão dos rebanhos dispersos pelos montes, o canto alegre dos
trabalhadores nas colinas, o passo cadenciado dos aldeões que transportam para o lagar os cestos de uvas, as baladas entoadas pela
noitinha a solo ou em coro e o véu de nevoeiro com que o sol brinda a
manhã, como se de um cenário se tratasse! Dado que, na retentiva de
Saint-Preux/Rousseau, «la nature a tout fait le mieux qu’il était possible» (p. 462), é preciso aprender a defendê-la, em termos de Olimpo
inviolável, Eliseu sagrado, Éden misterioso e refúgio seguro contra a
degradação ou corrupção. Para que a mãe terra se torne pletórica e
não árida, para que a árvore se mantenha frondosa e não raquítica,
para que a erva dos caminhos seja verde e não seque, para que a água
corra abundante por trilhos bordejados de plantas multicolores e para
que a montanha persista no seu jogo intermitente de sombra e luz, é
necessário que o homem, cônscio da fragilidade pascaliana da sua
condição versus a imponência do universo circundante, saiba prudente
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e inteligentemente agir. Assim é que, em carta endereçada a Julie,
Saint-Preux descreve uma natureza feita de contrastes, ora primitva ou
selvagem, ora cultivada ou humana, fundindo no mesmo instante as
diversas estações do ano, reunindo num solo único terrenos distintos,
abraçando numa múltipla perspectiva quer a horizontalidade do prado
quer a verticalidade do monte e acolhendo, no seu seio, flores bizarras
e pássaros exóticos. Penetrando no Valais, tanto cautelosa como audaciosamente, o homem introduziu campos em precipícios, cultivou
vinhas a par de pampas, construiu casas ao lado de cavernas e colheu
frutos saborosos em rochedos escarpados, coabitando, numa
harmonia perfeita, com a natureza. Dela soube extrair, num repto de
lucidez, o ideal entrevisto, mas perdido, de pureza, o sentimento
latente, mas delido, de paz interior e o desejo veemente de meditação
sublime e tranquila volúpia:
«(…) enfin le spectacle a je ne sais quoi de magique, de surnaturel, qui
ravit l’esprit et les sens; on oublie tout, on s’oublie soi-même, on ne sait
plus où l’on est. (…)» (p. 46).

Para melhor estreitar este relacionamento com um reino natural
tido como impoluto, urge abandonar a cidade, «gouffre de l’espèce
humaine» e, nomeadamente, fulcro de superficialidade, babel de hipocrisia e capital do deboche, onde as acções não equivalem aos
discursos, onde cada ser entra em contradição consigo mesmo e onde
a curiosidade e a inveja, sobranceiras, se instalaram:
«(…) Telle est l’idée que je me suis formé de la grande société sur celle
que j’ai vue à Paris; (…)» (Julie, p. 166).

Longe do frenesim citadino e de uma sociedade corrompida pelo interesse ou estigmatizada pelo progresso, o homem, recuando a tempos
de antanho e rememorando filósofos de antigamente como Pitágoras e
Platão, pode re-cultivar o prazer de andar a pé, único meio de robustecer o corpo, estabilizar o humor e exorcizar os desvairos fantasistas.
Tanto Emile como Saint-Preux, heróis respectivamente de De l’Education e de La Nouvelle Héloise, encaram a viagem a pé como
garantia de liberdade – «(…) Partout où je me plais, j’y reste (…)» –,
como testemunho de independência – «(…) Je ne dépends ni des
chevaux ni du postillon (…)» – e como trampolim para um sólido
conhecimento de história natural:
«(…) Qui est-ce qui, ayant un peu de goût pour l’histoire naturelle, peut
se résoudre à passer un terrain sans l’examiner, un rocher sans l’écorner,
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des montagnes sans herboriser, des cailloux sans chercher des fossiles? (…)» (Emile, p. 540).

Na esteira destes «seres de papel» ou crianças emancipadas
que são as personagens rousseaunianas, vem o seu ‘inventor’ partilhar
da mesma ideologia no tocante ao equilíbrio harmonioso homem /
natureza/agricultura e à relação disfórica homem / cidade / sociedade.
De facto, violando o santuário das Confessions (1765-70), somos
confrontados com uma autobiografia, que podemos definir em termos
de narrativa retrospectiva, em prosa, que uma dada entidade empírica
faz da sua própria existência, em particular da sua vida privada e
da história da sua personalidade. Defluindo deste género literário, aí
encontramos, no dizer de Philippe Lejeune, um pacto autobiográfico,
ou seja, a declaração expressa da identidade absoluta entre autor,
narrador e personagem (visto que a narrativa é autodiegética, na terminologia de Gérard Genette), patente quer no recurso à primeira pessoa
quer na ocorrência, ao longo do texto confessional, do nome próprio
Jean-Jacques e do apelido Rousseau. Aí tropeçamos igualmente, numa
perspectiva não formalista porque carreando a primazia dada à voz do
emissor, um autor/narrador/personagem que se chama Rousseau e se
alimenta da própria substância, ao edificar-se a partir de uma
linguagem que, alheia à sua função mediadora, se funde com ele e nele
se confunde. Por fim, aí corroboramos a relevância não só do mito das
quatro idades (ouro, prata, bronze e ferro) como também do mito do
Progresso/Decadência: se o homem, bárbaro na origem, se disciplina à
medida que se vai civilizando, também se degrada gradualmente ao
longo do processo evolutivo, transitando de um barbarismo inicial para
uma maldade civil, adquirida ou não natural, e de teor definitivo. Donde,
num encadeamento de factos que se nos antolha lógico apesar de certas
contradições impertinentes do autor, o requisitório contra a capital
francesa, responsável pelo crescendo de desprezo sentido pelo género
humano. Ouçamos, pois, Rousseau, no «Livro IX» das Confessions:
«(…) Ce changement commença sitôt que j’eus quitté Paris, et que le
spectacle des vices de cette grande ville cessa de nourrir l’indignation
qu’il m’avait inspiré. (…) et sans qu’on s’en aperçut, sans presque m’en
apercevoir moi-même, je redevins craintif, complaisant, timide, en un
mot le même Jean-Jacques que j’avais été auparavant. (….)» (p. 180).

O único universo passível de desaguar na tão almejada plenitude
existencial parece ser configurado pelo panegírico de uma natureza
selvagem, pelo delírio dos objectos campestres, pelo hino encomiástico
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à solidão e pelo culto da viagem a pé, facultando essa utopia contida
na célebre máxima do Templo de Delfos: Connais-toi toi-même.
«(…) Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des
montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, (…)» («Livro
IV», p. 111).
«(…) Je revenais (…) occupé à considérer avec intérêt et volupté les objets
champêtres dont j’étais environné, les seuls dont l’oeil et le coeur ne se
lassent jamais (…)» («Livro VI», p. 125).
«(…) Celle de la solitude est charmante, parce qu’elle est libre et de volonté.
(…)» («Livro XII», p. 232).
«(…) Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j’ose
ainsi dire, que dans ceux (voyages) que j’ai faits seul et à pied. (…)»
(«Livro IV», p. 5).

Eis o Rousseau pré-romântico, o Rousseau-cantor das margens
do Léman, o Rousseau-aguarelista das correspondências entre a paisagem natural e o estado de alma, o Rousseau-descritor das emoções e
intuições humanas mais profundas face à selvajaria ou virgindade do
meio-ambiente e o Rousseau-escultor de uma natureza vista em simultâneo como revelação divina, como refúgio mítico e como palco de
uma «rêverie».
No tocante à equação natureza/revelação divina, é de fazer
ressaltar o «Livro VI» das Confessions, equivalente a um período de
tempo de cerca de dois anos, durante o qual Jean-Jacques conseguiu
ser, verdade seja dita, Jean-Jacques ou, melhor dizendo, detentor da
felicidade genuína, conquanto transitória ou efémera: «(…) Ici
commence le court bonheur de ma vie. (…)» (p. 117). Ao longo do livro
mencionado, perpassa a explanação do elo indissolúvel entre a ideia de
uma religião consoladora e o sentimento de paz reencontrada no seio
da natureza. Se, por um lado, Mme de Warens, mãe-amante de
Rousseau, tenta erigir em sistema a religião, adepta de um catolicismo
sincero alheio ao pecado original, Jean-Jacques torna-se sequaz de um
Deus natural, infinitamente mais próximo do indivíduo e da natureza
do que dos dogmas impostos pela Igreja e aceites pela sociedade. Esta
crença explica a oração matinal do filósofo, feita antes do nascer do
sol, em Chambéry ou perto de Chambéry, entre os montes e os prados
das Charmettes, acto religioso que desemboca na contemplação da
natureza e na veneração do Seu criador:
«(…) Là, tout en me promenant, je faisais ma prière qui ne consistait
pas en un vain balbutiement de lèvres, mais dans une sincère élévation

222

DIACRÍTICA

de coeur à l’auteur de cette aimable nature dont les beautés étaient sous
mes yeux. Je n’ai jamais aimé à prier dans la chambre. (…)» (p. 125).

Afinal, não será a natureza um refúgio mítico, lugar ideal para
conceber o homem primitivo e explorar a tendência humana para a
solidão e para o sonho? Não nos espantemos, pois, com a proliferação
de retiros insulares, baluartes de uma civilização corruptora e de
um homem depravado, fechados em si e sobre si próprios, como se
qualquer nesga de abertura ao mundo fosse susceptível de quebrar
a inocência primordial. Com efeito, no «Livro V», entramos, guiados
pela pena do filósofo, nas Charmettes, terra retirada e isolada nos arrabaldes de Chambéry, e penetramos numa casa rústica, ladeada por um
jardim, um pomar, uma vinha,uma plantação de castanheiros e uma
fonte, habitat paradisíaco, porque símbolo do trabalho conjunto da
natureza humana e vegetal. No «Livro VIII» somos convidados a
visitar L’Ermitage, castelo solitário sito em local aprazível, perto do
reservatório das águas do parque e da floresta de Montmorency, que se
tornará o novo gabinete de trabalho do autor, conforme somos informados no «Livro IX». E que dizer, passando para o «Livro XII» das
Confessions e para a «Cinquième Promenade» das Rêveries, da Ilha de
La Motte, no meio do lago de Bienne, mais conhecida por Île de Saint-Pierre, cujo espaço reduzido, contendo, muito embora, tudo o que é
essencial à vida, se transmuda em teatro de rêverie?
«(…) J’allais me jeter seul dans un bateau que je conduisais au milieu
du lac. (…) Je me laissais aller et dériver lentement au gré de l’eau (…)
plongé dans mille rêveries confuses mais délicieuses, (…)» (p. 95).

É nesta ilha de sonho a elevar-se das águas, onde a terra, na
harmonia dos três reinos, oferece um espectáculo cheio de vida e de
interesse, que Rousseau começa a apaixonar-se pela botânica,
ocupação profícua capaz de preencher o vazio dos tempos livres, de
atenuar o aborrecimento inerente ao ócio total e de afastar o espírito
do delírio nefasto da imaginação. Condenando os seus contemporâneos que se riem desta ciência quando ela não está aliada ao estudo
das propriedades medicinais das plantas, censurando todos os laivos
de interesse material que, em qualquer latitude e longitude, visam o
proveito pessoal e verberando a medicina já que, de ora em diante, a
sua saúde apenas será determinada pelas leis naturais, o autor das
Rêveries busca apenas na organização vegetal, armazém gratuito de
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alimentos para os homens e animais, a recriação dos sentidos, a
diversão do espírito e o trampolim para o êxtase:
«(…) tout ce qui tient au sentiment de mes besoins attriste et gâte mes
pensées, et jamais je n’ai trouvé de vrais charmes aux plaisirs de l’esprit
qu’en perdant tout à fait l’intérêt de mon corps. (…)» (p. 127).

Não deverá ser a botânica uma ciência desinteressada, construída na
observação fiel dos factos e respectiva ilação de leis positivas, em vez
de constituir mera auxiliar da farmácia e da medicina?
Nesta ordem de ideias, a botânica surge como ascese espiritual ou
meio de auto-purificação. Junto das plantas que atestam a pureza da
natureza, o contemplador acaba por deter o poder mágico de se
inocentar, instruindo-se concomitantemente:
«(…) Il y a dans cette oiseuse occupation un charme qu’on ne se sent
que dans le plein calme des passions mais qui suffit seul alors pour
rendre la vie heureuse et douce. (…)» (p. 134).

A mesma aversão pela medicina, neste caso pela anatomia, está
patente na concepção rousseauniana do reino animal, que deverá ser
dissecado, catalogado e sistematizado, visto ser impossível observar os
pássaros no ar, os peixes na água e os quadrúpedes, mais lestos que o
vento, entre montes e vales. Não será, porém, o filósofo a encarregarse de perseguir borboletas, de autopsiar ratos, de embalsamar insectos, de apanhar aranhas e de imobilizar vermes. Sem agilidade suficiente para acompanhar tantos especímens nos seus movimentos
específicos, sem meios necessários para os manter em cativeiro e,
sobretudo, sem qualquer tipo de entusiasmo científico por uma tarefa
que os naturalistas académicos se propõem realizar, Rousseau, uma
vez mais, desvia a atenção deste espectáculo lúgubre para a visão, qual
elixir de juventude, do verde esmaltado dos prados e do azul cristalino
das ribeiras:
«(…) Quel appareil affreux qu’un amphithéâtre anatomique! des cadavres puants, de baveuses et limpides chairs, du sang, des intestins
dégoûtants, des squelettes affreux, des vapeurs pestilentielles! Ce n’est
pas là, sur ma parole, que Jean-Jacques ira chercher ses amusements.
(…)» (p. 132).

O mesmo se passa no respeitante ao reino mineral, cujas riquezas,
entranhadas no solo, parecem ter sido afastadas propositadamente
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do olhar humano, a fim de não tentarem ou alimentarem a sua cupidez. Infeliz daquele, na verdade que, fugindo à luz do dia e do sol, se
enterra na terra em busca de bens imaginários, os quais, por ironia
do destino, se encontram à superfície… nessa mesma superfície
que o empareda ou enclausura no círculo vicioso da sua ambição, de
que é paradoxalmente vítima e carrasco! É por tais motivos que
Jean-Jacques se contenta em herborizar, recolhendo, quase como se
fosse um sacrilégio, fragmentos vegetais para o seu herbário, relevante agente desencadeador da memória afectiva ou involuntária.
Folheando-o ou percorrendo-o anos mais tarde, na velhice ou no
estertor da morte, este amante da natureza poderá reviver os inúmeros
passeios dados ao ar livre, as numerosas sensações e emoções daí
advindas, as ideias múltiplas por eles suscitadas, os incidentes frequentes neles ocorridos ou, de um modo mais explícito, a felicidade
colhida no antigamente, delida nos tempos actuais, mas susceptível de
ser ressuscitada na relatividade temporal. Por isso mesmo é que a
rêverie, à partida una, se transmuta em fonte inesgotável de rêveries:
desde a rêverie primeira, ou seja, a sensação/impressão recebida em
dado momento, até à rêverie segunda ou fixação pela escrita da emoção
original, toda uma trajectória de rêveries se vai configurando, incessantemente despertada por qualquer elemento, mínimo que seja,
capaz de incentivar a memória afectiva:
«(…) Cet herbier est pour moi un journal d’herborisation qui me les fait
recommencer avec un nouveau charme et produit l’effet d’une optique
qui les peindrait derechef à mes yeux. (…)» (p. 141).

É também por tais razões que a obra Les Rêveries du Promeneur
Solitaire se afigura de difícil catalogação, podendo ser considerada o
fruto híbrido de uma osmose singular entre autobiografia, memórias e
jornal íntimo. Isto para não falar da definição do conceito de rêverie e
do seu vasto leque de manifestações, podendo ir da rêverie/observação/contemplação até à rêverie meditação/imaginação e à rêverie
exorcismo/êxtase, tendentes a uma felicidade solitária, mas, nem por
isso, menos real.
Esta escrita da felicidade, espiritualizante e não materialista, esta
tentativa de gnose de um ego que escapa sub-repticiamente ao conhecimento, esta obsessão de usufruir da própria substância encarnada na
linguagem e esta auto-mitificação na qual o leitor, longe de uma atitude neutral, é obrigado por força a tomar partido, antolham-se-nos os
pomos da discórdia entre o autor e os seus contemporâneos. Primeiro

r

ROUSSEAU, O PRIMEIRO ECOLOGISTA

225

ecologista e ecologista fundamentalista, desfasado do seu tempo porque a ele adiantado, livre pensador numa época pouco dada ao pensamento livre, adepto do sentimento num século regido pela razão,
sequaz do homem natural e da natureza selvagem entre filósofos das
‘luzes’ ou do progresso e autor de uma nova aliança na qual o homem
se faz verbo mercê do pacto do eu com a linguagem, Jean-Jacques não
deixou de ser subestimado, ridicularizado, perseguido e vivamente
condenado. Voltaire, em carta datada de 30 de Agosto de 1755 e endereçada ao autor do Essai sur les langues, vai ao ponto de confessar
que sente uma vontade indomável de andar a quatro patas sempre que
lê a sua obra. O mesmo filósofo (in Sentiments des citoyens, 1764),
com a sua habitual veia satírica, não se inibe de considerar Rousseau
um louco, pelo qual é lícito ter compaixão; acrescenta, todavia, que
será melhor atá-lo ou prendê-lo, pois a demência transformou-se em
furor. Por seu turno, Grimm (Sur La Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Correspondance littéraire, 1er décembre 1758), depois de asseverar que Rousseau nasceu com todos os talentos de um sofista, é
de parecer que o seu texto é falso, sendo esta falsidade corroborada
pela magia do colorido do discurso. Ainda nesta sequência, Mme de
Boufflers, em missiva datada de 1 de Maio de 1782, informa que as
Confissões rousseaunianas são o livro típico de um «valet de bassecour», de um lunático e viciado da pior espécie. Fréron filho (Sur les
Confessions: L’Année Littéraire de 1782), na sua esteira, define a
obra do filósofo ecologista como «un incroyable tissu de puérilités, de
sottises et d’extravagances». Pobre Jean-Jacques! Seria necessário esperar largo número de anos e viajar no tempo até finais de século XVIII
e inícios de XIX, para ver Jean-Jacques inocentado e idolatrado, e a
sua lição correcta ou imparcialmente apreendida. Um dos primeiros
ecritores a render-lhe preito foi Mme de Staël, na Lettre sur les écrits
et le caractère de J.-J.Rousseau, 1788:
«(…) Et toi, Rousseau, grand homme si malheureux, qu’on ose à peine
te regarder, sur cette terre que tes larmes ont tant de fois arrosée! Que
n’es-tu le témoin du spectacle imposant que va donner la France! (…)».

Escritores e poetas pré-românticos, românticos, simbolistas e
contemporâneos elegeram a natureza rousseauniana como tema favorito das suas criações. Por isso, não admira que esta mesma natureza
apareça não só como reflexo da felicidade ou tragédia dos homens,
mas também como causa, testemunho e imagem dos seus mais
íntimos sentimentos. Recordemos brevemente a história balzaquiana
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dos amores de Félix de Vandenesse e de Mme de Mortsauf no Le lys
dans la vallée:
«(…) Un soir, je la trouvai religieusement pensive devant un coucher de
soleil qui rougissait si voluptueusement les cimes en laissant voir la
vallée comme un lit, qu’il était impossible de ne pas écouter la voix
de cet éternelle Cantique des Cantiques par lequel la nature convie ses
créatures à l’amour. (…)» (p. 75).

Apesar de amar a cidade e os vícios que nela habitam, Charles
Baudelaire não raro convida o homem a elevar-se sobre os mesmos,
expulsando-os definitivamente, como no belo poema intitulado
«Élévation»:
«Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par-delà le soleil, par-delà les éthers,
Par-delà les confins des sphères étoilées,
Mon esprit, tu te meus avec agilité. (…)».
A natureza, na sua sinfonia de cor, movimento e renovação
perpétua, apresenta-se, muitas vezes, diante dos poetas como espelho
da precaridade dos amores. Quem se não lembra deste belíssimo
poema de Guillaume Apollinaire inserido nos Alcools?
«Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et mes amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
L’amour s’en va comme cette eau courante
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont, je demeure.»
Se a apoteose da natureza parece celebrar o triunfo do amor, ela
também evoca a desilusão, a tristeza e a agitação dos sentidos.
Ouçamos, de novo, Apollinaire em duas estrofes do poema «Mai»:
«Le mai le joli mai en barque sur le Rhin
Des dames regardaient du haut de la montagne
Vous êtes si jolies mais la barque s’éloigne
Qui donc a fait pleurer les saules riverains.(…)
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Le mai le joli mai a paré les ruines
De lierre de vigne vierge et de rosiers
Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers
Et les roseaux jaseurs et les fleurs nues des vignes.»
É ainda a terra que, na sua imensa e figurativa riqueza, acompanha o homem na última caminhada para um mundo novo chamado
eternidade, como é o caso do soldado morto retratado por Arthur
Rimbaud no soneto «Le dormeur du val»:
«(…) Les parfums ne font pas frissonner sa narine;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.»
Se não dizemos Jean quando falamos de Racine, se não dizemos
Honoré quando falamos de Balzac, se não dizemos Antonin quando
falamos de Artaud, se não dizemos Eugène quando falamos de
Ionesco, dizemos, em contrapartida, Jean-Jacques ao falar de
Rousseau. É que Rousseau deixa de ser o Rousseau distante do
longínquo século XVIII, para se juntar a nós no século XXI, e para se
tornar, enfim, o Jean-Jacques dos tempos novos, o Jean-Jacques do
nosso tempo.
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«Signo linguístico» – «símbolo» –
«signo (linguístico) idiomático»
HANS SCHEMANN
(Universidade do Minho)

I.
Para a definição do símbolo tem-se apresentado os seguintes
critérios:
1. O símbolo é um signo que exprime – directamente – um conteúdo
mais «interior» a um nível mais «exterior».– A «bandeira» ou o «estandarte» representam uma nação, uma tripulação, uma associação, etc.,
– com todos os traços essenciais que a constituem – na sua unidade;
a «cruz» exprime o calvário de Cristo e daqueles que «vivem em seu
nome» e, de maneira geral, a «vida cristã».
O elemento mais «exterior» não precisa de ser «físico» no sentido
«restrito»; um determinado jogo fisionómico exprime compreensão,
amor, timidez, ironia…, um determinado gesto expressa teimosia,
obstinação, pedido, suplicação…, um determinado estilo de uma casa
demonstra um determinado estilo de vida, um determinado comportamento – por exemplo no trânsito – exprime um determinado «espírito» de uma sociedade. É evidente que o «signo» tem – «como tal» –
de ser perceptível através dos sentidos; mas pode ser muito complexo
e até basear-se em fenómenos que não são apenas de ordem física, mas
também de ordem vital, fisiológica, psicológica…
Paralelamente a isto, o «mais interior» pertence também a diferentes níveis e domínios: um tema frequente na literatura da Idade
Média era a «salvação da alma», no Classicismo (alemão) uma nova
compreensão daquilo que era «humano», no Romantismo o «indiDIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 229-248
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zível» e na literatura moderna trata-se frequentemente de modelos ou
interpretações pessoais do mundo…
Se juntarmos ambos os aspectos, resulta: um símbolo pode escolher qualquer elemento do mundo perceptível através dos sentidos para
se referir a um «conteúdo» de outra ordem. Mas uma condição indispensável para este efeito é que: o símbolo aponte para algo que não é
propriamente perceptível através dos sentidos – a alma, o espírito,o
mundo das ideias, a religião…; e que a relação entre os dois níveis seja
compreendida – ou vivida – como uma relação necessária: um determinado símbolo tem uma determinada significação, e esta percebe-se,
pelo menos na sua «origem», directamente. (ver adiante)
O símbolo como signo é algo particular e o que significa é algo
geral – que, no entanto, só «pode» ganhar expressão através desse
«elemento particular».
Esta definição implica várias subdefinições:
2.

2a. Se se exprimir um fenómeno de ordem geral, abstracta, conceptual, – que já existe – não «como tal», isto é, de maneira geral,
abstracta, conceptual, mas sim através de uma imagem que também
já existe e costuma ter esta significação, temos uma alegoria, mas não
um símbolo. O símbolo cinge-se ao particular – e é precisamente
através deste fenómeno particular que o geral ganha o seu significado:
«esta» forma de ironia só se percebe «neste» sorriso – e para exprimir e transmitir precisamente «esta» ironia, temos de «esboçar» «este»
sorriso – senão não se consegue realizar esta forma de ironia, passando
assim ao lado do (verdadeiro) sentido deste signo.
2.b O símbolo é concreto:
No momento em que um signo já existente se repete como tal –
quer na significação já existente, quer numa transposição (conceptual)-transparente –, o símbolo perde o seu «fundamento», ou seja, a sua
referência único-concreta ao mundo. – O sorriso premeditado torna-se
uma máscara (fingida), o estilo «vulgar» de uma casa torna-se uma
arquitectura estandardizada, um «modo de viver» um cliché…
Um símbolo autêntico é, portanto, «original».
2c. Como fenómeno «original», o símbolo cria-se sempre de
novo; ele é, portanto – por natureza – dinâmico.
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Portanto: para que um símbolo já existente não se cristalize num
signo não-simbólico, terá sempre de ser reconstruído de uma maneira
viva; tanto na «expressão» – por parte daquele que o usa – como na
«compreensão» – por parte daquele que o acolhe, isto é, «traduz» o
que o falante disse para aquilo que ele queria dizer.
É isto que constitui a essência da «tradição viva» – perdendo o
termo «tradição», neste contexto, o seu sentido normal para designar
toda e qualquer «transposição»: só a transposição viva, sempre sentida
como «original», mantém o símbolo como símbolo.
2d. Isto implica que aquele que cria um símbolo «convença»
directamente aquele que o percebe – que este «acredite» no símbolo:
pôr em dúvida que um (novo) símbolo gere, de imediato, um (novo)
sentido, destrói o símbolo; isto quer dizer, também, que o símbolo
pressupõe que: aqueles que o re-criam vivam – todos – juntos num
mundo (co-) determinado, no seu sentido, por este símbolo. – Se se
perde este fundamento de vida, perde-se ao mesmo tempo o sentido
que o símbolo gera.
Criação ou re-criação – isto é, «vida» ou «vitalidade» –; a
compreensão imediata do significado entre quem cria ou re-cria, por
um lado, e quem percebe ou «responde», (quer dizer, entre falante e
ouvinte, autor e leitor, pintor e observador…) por outro; e, finalmente,
um «fundamento» único-concreto do qual nasce o símbolo e com o
qual, dando-lhe sentido, está intimamente relacionado –: estes factores
juntos constituem uma estrutura da qual não se pode separar elemento
nenhum sem a desfazer.
É por isso que o símbolo se renova constantemente: uma vez que
qualquer transposição e qualquer tradição tem tendência para cristalizar ou até para paralisar, o símbolo é, na sua renovação permanente,
um sinal e uma prova da «vida» de um mundo único-concreto; só
assim é que o símbolo pode realizar a sua função: traduzir e interpretar a própria vida…
3.

Todas estas características estão intimamente ligadas à forma do
símbolo: à imagem.

Como imagem, o símbolo exprime o que a intenção tem em vista,
de forma simultaneamente concreta e abstracta; como imagem, o
símbolo é complexo – abrange os «momentos» mais distintos; como
imagem, constitui uma unidade – os diferentes «momentos» não se
podem traduzir ou converter numa estrutura de características ligadas
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umas às outras segundo as regras da lógica; e, finalmente, o símbolo é,
como imagem, uma expressão comprimida dos fenómenos que traduz
– tem «densidade», e só assim é que remete para o mundo.
Compreender um símbolo constitui, por isso, sempre um acto de
intuição – em oposição à «compreensão abstracta»; e a criação de um
símbolo é um acto de concentração ou condensação – daí vem, em
alemão, a família de palavras «dicht» («denso») – «dichten» («escrever
/ criar poesia») – «Dichter» («poeta») – «verdichten» («condensar»,
«concentrar», «comprimir») – «Verdichtung» («compressão», «condensação», «concentração»).
Do ponto de vista da «forma», o símbolo é uma «imagem»; da
função, uma «representação»; da retórica, uma «figura» (da língua,
da pintura, da música…).
4.

Se tivermos bem presentes as características do símbolo, as suas
semelhanças e diferenças em relação à alegoria saltam à vista.

Também a alegoria exprime o que se quer dizer através de uma
imagem; por isso, também ela não é «abstracta»; também ela traduz
um mundo ao qual se atribui um sentido. Mas a alegoria tende para a
reflexão, para o distanciamento ( em relação ao que se quer dizer) e,
com isto, para uma «conceptualização» cada vez maior; ela tem a
tendência de encarar a significação na perspectiva da tradição. – Se
«o» anel exprime, de uma vez para sempre, «a» união entre duas
pessoas, «a» rosa «o» amor, «a» cruz «a» Paixão, podemos substituir
um pelo outro sem alterar a compreensão, podemos, portanto,
desprender-nos de uma relação único-concreta para com o mundo,
da ideia de uma «criação», por natureza, concreta e individual, da
procura de algo particular que só se possa exprimir assim e não
de outra maneira, de uma comunicação específica entre o falante e o
ouvinte, o autor e o leitor, o pintor e o observador… – para passar para
um mundo onde domina a repetição.
Tanto na perspectiva histórica como na perspectiva funcionalestrutural, a alegoria situa-se, por assim dizer, no meio entre o símbolo
– vivo e individual – e o conceito – convencional. Enquanto os símbolos
se vão renovando constantemente – na poesia, na pintura, na música,
etc, – a Antiguidade (Prudêncio), a Idade Média (Dante), a Renascença
(Roman de la Rose), o Barroco (cf. os estudos de Walter Benjamin)
criaram inúmeras alegorias (e referências alegóricas) que constituíam um mundo próprio só em parte enraízado num «fundamento»
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concreto e individual – sem renunciar completamente, no entanto, a
este «fundamento»; um mundo no qual dominava a reflexão e o distanciamento e onde se ía perdendo o dinamismo de uma vida que se
renova constantemente – sem abdicar, no entanto, do rigor do espírito
e da força da criação estética; um mundo que procurava o abstracto –
sem que seja possível reduzi-lo a conceitos (lógicos). – Num grande
poeta, porém – como Dante, por exemplo –, não faz sentido querer
separar o «símbolo» da «alegoria» e muito menos querer valorizar um
e menosprezar outro. – Neste contexto convém – para não haver malentendidos – apontar, nem que seja em poucas palavras, para alguns
dados da «História das Ideias»: a concepção do símbolo aqui esboçada
não dominou em todos os países e muito menos em todas as épocas.
Mais do que a qualquer outro, esta concepção deve a sua origem a
Goethe, e mais do que qualquer outro país, foi a Alemanha que
a defendeu. Como a História literária demonstrou, antes de Goethe,
– e por muitos séculos – chamou-se «alegoria» ao que ele designava
por «símbolo». – Reconhecem-se na História da «alegoria» e do «símbolo» alguns dos pontos mais decisivos e umas das viragens mais
características de toda a História europeia das Ideias.

II.
O ponto de partida para a definição do signo linguístico costuma
ser, hoje em dia, a obra de Saussure. Mesmo investigadores que
defendem ideias diferentes costumam referir-se a Saussure, pois
ninguém exerceu uma influência tão grande na compreensão
«moderna» do signo linguístico.
1.

As linhas gerais – e é apenas disso que se pode tratar neste contexto – são conhecidas. O signo linguístico («signe») tem, por
assim dizer, duas faces – uma «da frente» e uma «de trás». A primeira
– a «forma exterior» do signo – o «signifiant», está ligada, através de
convenções, à segunda – à «forma interior»: ao «conteúdo», à «significação», à «função» – ao «signifié». E esta ligação é necessária (num
sentido «técnico»): uma língua só pode funcionar se os indivíduos que
se servem dela relacionarem (pelo menos, aproximadamente) as mesmas «ideias» com determinados signos.
Deixemos de parte, por enquanto, as razões que explicam esta
convenção e com isto também o problema qual é a «natureza» desta
necessidade. O que nos interessa aqui é o seguinte: nesta correlação
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«signifiant»-»signifié» trata-se (segundo a concepção estruturalista e
ideias semelhantes) de uma relação «interna» da língua, quer dizer,
de uma relação entre a língua como orgão, por um lado, e o falante /
(ouvinte) que o usa, por outro: a uma determinada «forma» está ligada
uma determinada «ideia».
A relação do signo linguístico «completo» – signifiant + signifié –
para com a realidade extra-linguística é, pelo contrário, arbitrária.
Apontam-se três razões para explicar a arbitrariedade do signo
linguístico:
1a. Línguas diferentes designam o mesmo «objecto» com signos
diferentes (o objecto [mesa] é «chamado» em port. / esp. mesa, em fr.
table, em al. Tisch, etc) e não se encontram argumentos que possam
explicar – pelo menos numa perspectiva sincrónico-funcional – porque
é que o signo de uma língua poderia ser mais apropriado, mais plausível, etc, do que o signo de uma outra língua.1 – Também aqui
abstraímos de restrições ou excepções que esse princípio básico
(porventura) possa ter.
1b. Dentro da mesma língua existem diferentes signos para o
mesmo «objecto» («sinonímia») e signos idênticos para «objectos»
diferentes («homonímia»); ou seja, signo e «objecto» já são «variáveis»
independentes uma da outra dentro da mesma língua – a sua relação,
conclui-se, é arbitrária.
1c. Em todas as línguas (conhecidas) as significações que os
signos têm mudam constantemente e estas modificações não se
explicam – ou, pelo menos, não se explicam de maneira satisfatória –
através das mudanças dos «objectos». Se a relação signo-»objecto»
fosse necessária, o signo, como um todo – e assim também a sua significação – teria de permanecer igual, manter-se inalterada enquanto o
«objecto» não mudasse, enquanto se mantivesse inalterado.2
—————————
1 Aliás, é nesta referência dos «inúmeros» signos diferentes das «inúmeras»
línguas diferentes a «objectos» idênticos («fenómenos» do «mundo» exterior e interior)
que se baseia a possibilidade de tradução de uma língua qualquer para outra língua
qualquer.
2 Também neste contexto, não entraremos na discussão de problemas que já
existem ao nível inerente, estrutural de uma língua. – Pensemos, por exemplo, na possibilidade de uma mudança na significação de um signo se explicar pela mudança na
significação de outros signos. Para uma concepção linguística que parte da ideia de que
a significação – ou função – de um signo tem de ser compreendida numa perspectiva
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2a. A concepção do signo linguístico aqui esboçada – o chamado
«arbitraire du signe» – provém, como se sabe, de Aristóteles; ela encontra-se em quase todas as épocas da História europeia. Nos pontos decisivos, ela opõe-se diametralmente ao símbolo: à relação imediata,
directa «signo» / (forma) – conteúdo opõe-se uma significação que
traduz um «juízo» reflectido, distanciado, baseado em comparações;
à ideia de que o signo está vinculado ao seu «objecto» (particular)
por «leis» necessárias opõe-se a concepção de uma relação arbitrária
entre o signo e uma significação geral; à imagem opõe-se o conceito ou
a noção lógica; ao «fundamento» único(-concreto) do signo opõe-se a
exclusão ou «abstracção» de todas as problemáticas filosóficas (entre
outros, dos problemas tratados na teoria do conhecimento), antropológicos, religiosos, etc. 3; à natureza essencialmente dinâmica, criadora do signo opõe-se a concepção de uma significação produzida
por convenções; à ideia de que a língua – por meio dos seus signos que
«indicam» e «sugerem» – é um orgão que «adivinha», «descobre»,
«decifra», «desvenda»… opõe-se a concepção de uma significação que
«constata» – ou «designa» – «objectos» que, como tal, já existem antes
disso, quer dizer, que são independentes de qualquer língua, de qualquer compreensão ou apreensão linguística.
2b. Como em tantas outras questões básicas das Ciências
Humanas na História europeia, também aqui se opõe à tradição aristotélica uma outra linha de ideias que tem a sua origem na filosofia de
Platão; e vale a pena abordar e comentar – pelo menos brevemente – as
noções do signo linguístico desenvolvidas no Crátilo, o primeiro
grande texto europeu sobre a língua.
—————————
relacional, um argumento como este tem uma importância particularmente grande. –
Pensemos ainda nas possíveis modificações das nossas ideias em relação a um
«objecto», embora este, «em si», permaneça inalterado – isto é: pensemos na possibilidade de explicar a mudança de uma significação, por assim dizer, «a partir do interior».
– Pensemos, finalmente, nas possíveis consequências do facto de um signo ter diferentes
significações ou sub-significações condicionadas por diferentes estruturas sintácticas ou
por diferentes contextos (no sentido mais lato da palavra).
3 Aliás, esta exclusão ou «abstracção» encontra-se também na linguística, ou seja,
na abordagem científica do signo, de modo que se rejeitam todas as questões sobre qual
o «fundamento final» do signo (assim como todas as outras «questões finais»), classificando-as de não-científicas; as alternativas: «em última análise o signo é concreto» –
«em última análise abstracto», «em última análise simultaneamente concreto e / como
abstracto», «em última análise nem concreto nem abstracto» tornam-se, assim, alternativas especulativas.
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Também no Crátilo é largamente discutido se o signo (ou a «palavra») é necessário ou arbitrário. Apesar de não haver uma resposta
clara – isso é impossível, segundo Platão –, de acordo com as reflexões
dos interlocutores no Crátilo, pelo menos uma grande parte dos signos
é arbitrária. Essa arbitrariedade, contudo, não tem – segundo Platão –
ou Sócrates – a sua origem necessariamente em convenções (socias);
ela pode atribuir-se a (um) Deus que «no princípio» «determinou» ou
«evocou» as «palavras certas»; ou à Natureza que criou os signos
segundo os seus «princípios», etc – de maneira que toda a arbitrariedade, em última análise, é só aparente, existindo, no fundo, uma necessidade – uma necessidade ocultada, dissimulada ou até dissolvida por
uma evolução posterior.
Para além disso, existe, porém, segundo o Crátilo, uma grande
área de signos linguísticos que constituem um signo linguístico necessário – ou mais precisamente: relações necessárias entre a «forma» do
signo e o «objecto» que o signo designa.
Essas relações encontram-se, em parte, nas semelhanças fonéticas
entre numerosos «objectos» (ou seja, o seu «comportamento») e o
signo que se refere a eles. As onomatopeias desempenham aqui um
papel-chave. (O cuco chama-se «cuco» por dizer «cuco». – Que as
onomatopeias só são parecidas, mas não iguais, e que por consequência, são diferentes de língua para língua – situando–se, assim, a
um nível intra-linguístico que não se compreende (suficientemente) a
partir do «objecto» –, já o sabia o próprio Platão. – Compare o alemão
«Kuckuck» com o português «cuco» ou com o francês «coucou», etc.) 4
—————————
4 Independentemente tanto de Platão como de Aristóteles, a ideia das onomatopeias tem de ser concebida, no entanto, por princípios um tanto diferentes.
Visto que – antes de mais – a língua é falada, analisa-se sobretudo ou até exclusivamente a semelhança fonética entre os signos e os «objectos». Mas a audição (incluindo
as suas características mais detalhadas) não é independente dos outros sentidos
(«visão», «olfacto», «gosto», «tacto»); é mesmo possível e parece, hoje em dia, estar
provado (e tem sido sempre uma «intuição evidente») – que todos os sentidos juntos
constituem a base, «global», da percepção do mundo (ou seja do respectivo «fragmento
do mundo») – e nesta «percepção global», os diferentes sentidos fazem parte segundo
a natureza do «objecto», de modo que o seu contributo particular é apenas posteriormente verificável ou analisável como «parte da percepção global». (Só assim é que
também a sinestesia – um fenómeno básico – encontra uma explicação antropológica
convincente.) –Isto significa que: em primeiro lugar, o indivíduo como um todo tem uma
– ou a sua – relação com o mundo e os seus «objectos» e depois cada sentido – entre
outros, a audição.
No nosso contexto, esta reflexão é central, uma vez que a «ideia» – a chamada
«significação» – ligada ao «signifiant», se encontra sem fundamento se se restringir este
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No Crátilo também são largamente discutidos os signos cuja
«necessidade» é de natureza semântica, ou seja, os signos semanticamente motivados: «vini-cultura» é a «cultura do vinho», o «sapateiro» («propriamente» ou «originalmente») é o «fabricante de sapatos», «alguém que faz sapatos», o «docente» (lat.:docere – «ensinar»)
é «alguém que ensina», etc. – As semelhanças constituídas por uma
motivação semântica (documentada, em grande parte, pelas etimologias) – admitidas, consideradas possíveis ou (de novo) rejeitadas
segundo estes critérios semânticos – são, no Crátilo, como se sabe,
ainda bastante mais numerosas do que as semelhanças – sobretudo
fonéticas – baseadas nos nossos sentidos.
Tendo em conta a) a parte extremamente grande da «formação
de palavras» – no sentido mais lato do termo (palavras «compostas») – dentro do vocabulário total de todas as línguas analisadas neste
aspecto; b) a influência das palavras que vêm de outras línguas
(«estrangeiras») – uma influência que costuma continuar a fazer-se
sentir; e c) a evolução histórica de cada língua – que implica uma
actividade semântica constante – a chamada «diacronia na sincronia» –, vê-se de imediato como é grande a dimensão do vocabulário
não-arbitrário.
Uma análise – feita passo a passo – das partes «motivadas» de uma
palavra conduz, no entanto, em todas as palavras «compostas», no
final, a elementos («raíz», «núcleo», «tema»…) que, de facto, já não faz
sentido considerar como motivados. – O mesmo é válido, aliás, para
a metáfora e os restantes tropos ou «figuras». Compare a «perna» da
mesa, «motivada» pela sua semelhança com a «perna» do homem: o
(último) elemento do qual partiu a criação da «figura» – precisamente
a «perna» (do homem) – não é «motivado». – Chega-se, por este
caminho – sistemático! – a «elementos fundamentais» que, de facto,
têm de ser considerados arbitrários – ou, então, na «origem ‘da’ língua»,
«estabelecidos» ou «criados» por Deus, pela Natureza, pela interligação
Natureza-Homem, etc. O que quer dizer que nos deparamos de novo
com a alternativa acima explicada da qual falava Platão.
—————————

«signifiant» à forma fonética: pois esta «ideia» nasce na interacção de todos os sentidos
– na percepção global – e a chamada «imagem fonética» já é uma abstracção (parcial e
artificial). – As teorias estruturalistas do signo – e as teorias marcadas pelo estruturalismo – são, portanto, neste aspecto, absurdas ou ingénuas…
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Comparando as ideias fundamentais esboçadas relativamente ao
signo linguístico com o símbolo e (também) com a alegoria, chega–se
à conclusão de que:
Ou se mantém – como princípio básico – a arbitrariedade das
palavras ou então admite-se uma interligação entre os fenómenos
do mundo exterior e interior, tal como entre as «noções» e o processo da
formação das palavras – uma interligação que, em última análise,
se situa a um nível metafísico que só podemos atingir através de
símbolos… 5
III.
Vejamos agora o signo linguístico idiomático. Como exemplos
escolhemos algumas expressões com cabeça, mão e boca, portanto,
alguns dos chamados somatismos («expressões com lexemas que
designam uma parte do corpo» – ou seja, expressões que remontam a
funções orgânicas, etc; ver adiante).
Numa observação como «Fulano só tem cabeça para usar chapéu»,
o auditor percebe: «Fulano é um estúpido». Porquê? Porque pressupõe que: «A cabeça serve para pensar – e fulano, obviamente, não a
usa nesta função, só a usa apenas como ‘esfera’ para pôr o seu chapéu».
Fulano é, portanto, um «cabeça de abóbora» – um «nabo» ou um
«cabeça oca»; isto é, à sua «esfera» falta o «material» necessário para
pensar: a «massa cinzenta».
«Não estar bom da cabeça» significa, portanto, segundo este
pressuposto: «não pensar como se devia»; e quando se diz de alguém:
«Ele faz o que lhe dá na cabeça», compreende-se o «pensar» no sentido
mais lato possível: «orientar os ‘movimentos’ motores / sensoriais / …»
– exactamente do mesmo modo como na expressão idiomática alemã:
«tun, was einem so gerade / … in den Kopf kommt». – «Assentar a
cabeça» –»repôr / ajustar / consertar (novamente) a cabeça» significa
em conformidade com isto: «usar a cabeça novamente segundo a sua
finalidade» – precisamente: «para pensar» – «tomar juízo».
1.

—————————
5 Compreende-se muito bem, portanto, que Saussure e com ele a «linguística
moderna» –afirme que estes – «últimos» – problemas já não dizem respeito à linguística.
Mas também se exclui, assim, da análise científica aquilo de que basicamente se trata
quando falamos de um símbolo – ou (mesmo) duma alegoria.
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Um outro pressuposto está na base de «levantar a cabeça» ou
«conservar a cabeça erguida»: aqui trata-se da «postura» da cabeça:
«direita» – ligada à «postura correcta» de «todo o indivíduo». Quem
«anda direito» não se deixa «curvar», «dobrar», «dominar», resiste a
todas as iniquidades e olha com um espírito livre e «superior» para o
mundo. Isto é: aqui, a postura do corpo – de todo o indivíduo – exprime
uma «postura» a nível psicológico e espiritual.
De modo diferente se caracteriza «(olhar alg./ …) da cabeça aos
pés»: neste caso serve–se da «cabeça» e dos «pés» como das duas extremidades do corpo humano, quer dizer, considera-se a sua posição (no
corpo). – Quando apreendemos um «objecto» «de um extremo ao
outro», apreendemo-lo «completamente», «inteiramente». – Inúmeras
expressões transmitem a ideia «inteiramente» através desta imagem –
ou deste esquema. (Compare em alemão: «von Kopf bis Fuß» – «da
cabeça aos pés», «vom Scheitel bis zur Sohle» – «da risca até à planta
(dos pés)», «von hinten bis vorne / von vorne bis hinten» – «de trás para
a frente / de frente para trás», «von Anfang bis Ende» – «do princípio /
início até ao / ao fim», «von oben bis unten» – «de cima a baixo», etc).
A «cabeça» aparece, portanto, na idiomática:
a) como instrumento do pensar, ou seja, com a / na sua função
(básica);
b) como «esfera» ou algo parecido, isto é, com a sua forma
(«geométrica»);
c) como «fim» ou extremidade do corpo, quer dizer, com a sua
posição;
d) como sinal da «postura» correcta, (ou incorrecta: compare:
«baixar a cabeça») isto é, com a / na sua «expressão» ou seu
«valor expressivo».
2.

O orgão «mão» «transcreve»:
a) «(poder) dispor (de)»;
b) «efectuar» – ou «actuar»;
c) «expressão» do / para o homem (os animais não têm mãos).

De todas as imagens nas quais as expressões idiomáticas das
línguas europeias se baseiam, parece não haver nenhuma que seja tão
rica, isto é, rica na sua representação idiomática – como «na mão».
Centenas, se não milhares de expressões idiomáticas remontam a esta
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imagem. Compare em português: ter alg. na mão / nas mãos, estar na
mão / nas mãos de alg., cair na mão / nas mãos de alg., etc, ou abrir mão
de qc. / largar a mão, etc. – expressões que significam: «já não ter /
deixar de ter na mão / nas mãos».
Quando «alguma coisa está nas minhas mãos», «disponho» desta
coisa, quer dizer, posso trazê-la, levá-la; posso contemplá-la, tocá-la,
cheirá-la, saboreá-la; posso ocultá-la, mostrá-la a outros, dá-la,
oferecê-la, etc. As muitas e múltiplas funções da mão – nenhum outro
orgão do homem se pode comparar a ela – nem de longe! – pressupõem a «disposição» e especificam-na, aplicam-na em determinadas
acções. «Na mão» é, por isso, algo como uma imagem antropológica
básica, uma espécie de «arquétipo organológico»: exprime uma realização fundamental – ou a possibilidade de realização fundamental –
«do» homem.
3.

Comparemos algumas expressões idiomáticas com «boca»:
a)
b)
c)
d)

abrir a boca – quando se está cansado; «bocejar»;
(não) abrir a boca, – «(não) falar»;
não abre / … tanto a boca – «não te gabes / …tanto!»;
ficar de boca aberta / boquiaberto – «não conseguir fechar a
boca – de espanto».

As funções principais da boca são: a «ingestão de alimentos»
(«comer», «beber») e «falar». (b) e (c) assentam sobre a segunda
função. – O contrário disto é: fechar a boca. – A oposição «boca aberta»
– «boca fechada» = «falar» – «calar (-se)» está na base de um número
extremamente grande de expressões idiomáticas. – – (a) realiza uma
função secundária da boca. (Compare o alemão: «reiß doch den Mund
nicht in aller Öffentlichkeit so weit auf» – port.: «não abras assim a boca
em público!») – Ocupamo-nos aqui, no entanto, sobretudo de (c) e (d):
aqui a boca não se abre «de qualquer maneira», por assim dizer
«mecanicamente» – mas sim de uma maneira muito específica; no
«gabar-se», na «gabarolice», de uma maneira totalmente diferente da
«surpresa», do «espanto» e da «perplexidade». E este abrir específico
da boca está relacionado com uma postura muito específica de todo o
corpo; uma determinada mímica faz parte de determinados gestos e
exprime uma «postura» (mental) muito particular.E percebe-se, directamente, «neste» abrir de boca muito particular «esta» forma, muito
particular do «gabar-se» ou do «espanto». «Surpresa», «espanto»,
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«perplexidade» – como designações sem imagem para «gabar-se», «estar
espantado» – parecem – na perspectiva inversa – apenas como que
uma «transcrição» aproximativa, imprecisa, insuficiente do fenómeno
«transmitido» precisamente através desta mímica, destes gestos: as
expressões idiomáticas exprimem, portanto, através de uma imagem,
o que de modo nenhum se poderia exprimir com precisão sem estas
imagens.
Nestas expressões trata-se, sem dúvida, de símbolos – evidentemente de símbolos chamados lexicalizados; pois estão integrados no
vocabulário e podem, por conseguinte, ser repetidos. Mas desde que a
imagem seja co-realizada nesta repetição, também a significação específica do símbolo é sempre de novo (co-)realizada na reprodução – ou
seja, na recriação.
Poder-se-ia, no entanto, hesitar em falar de um símbolo no caso
da imagem «na mão» – com o argumento de que a imagem não está
ou, pelo menos, está muito menos relacionada com a expressão global
do indivíduo; que o indivíduo, portanto,»não se realiza inteiramente»
na imagem, não se exprime «completamente» – de modo que ele também pode afastar muito mais facilmente essa imagem de si próprio
e reproduzir a sua significação «conceptual» correcta muito mais
facilmente do que no caso das expressões analisadas com boca. – Mas
também aqui a imagem e a significação que lhe é directamente atribuída
não corresponde, de modo nenhum, à significação dos lexemas
(não-idiomáticos) com os quais as parafraseámos. Devido à sua natureza menos «global» e menos «densa» (em relação às expressões
mencionadas com boca) e devido ao seu carácter mais «conceptual»,
esta imagem pode qualificar-se de «alegórica», se se aceitar a diferenciação estabelecida de início entre «símbolo» e «alegoria». – No entanto, o que importa é que: a imagem «na mão» expressa uma «postura
física» fundamental («representação») – com a qual o homem se
exprime, se apodera do mundo, se revela ao próximo…
Nesta perspectiva, as expressões mencionadas com cabeça
parecem ser iguais – excepto as expressões conservar a cabeça erguida
e levantar a cabeça, que apontam para uma postura global específica do
indivíduo. Nestas expressões a «postura física» («linguagem do
corpo») (parcialmente) determinada pela natureza biológica do
Homem prolonga-se nos gestos.
Simbólicas ou alegóricas: todas as expressões idiomáticas aqui
tratadas transcendem, com as suas imagens, um conceito (geral);
todas são, por conseguinte – embora em diferentes graus – complexas;
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todas exigem – também em diferentes graus – uma concretização e um
contexto muito específico para a plena realização da significação que
«transmitem».
Todas as significações – de carácter simbólico ou alegórico – de
todas as expressões idiomáticas e metafóricas 6 com um lexema
que designa uma parte do corpo remontam:
4.

ou
ou
ou

–
–
–
–

à – ou a uma – função do respectivo orgão,
à sua forma (ou ao seu aspecto),
à sua posição (no / em relação ao corpo),
a uma «postura», quer dizer: uma «atitude» expressa por
ele ou, eventualmente, pelo corpo todo.

Ora, o Homem conhece a função (as funções), a forma, a posição,
a postura dos seus orgãos. Dotado destes conhecimentos prévios, o indivíduo transforma-os na sua «comunicação» com os outros e com o
mundo, em imagens – nesta perpectiva, todas elas são símbolos –,
imagens que são posteriormente, parcial ou tendencialmente, «transpostas» em «conceitos». – Tendencialmente – pois as significações
«conceptuais» realizam sempre apenas partes, aspectos, perspectivas
da imagem: por isso a grande diversidade de significações de diferentes expressões idiomáticas enraízadas na mesma imagem!
Temos aqui, a nível da «langue», a mesma relação que existe a
nível literário entre uma obra de arte (simbólica) ou entre um símbolo
(ou uma alegoria) que aparece numa obra de arte, por um lado, e a
transformação teórico-literária-conceptual, por outro: a um símbolo
correspondem inúmeras –levado ao extremo: um número infinito de –
interpretações; e cada interpretação «transmite» ou «capta «, através
de «conceitos», uma parte – ou um aspecto parcial – do símbolo.
As imagens, os símbolos, as alegorias (referentes ao corpo) baseiam-se, portanto, no nosso conhecimento prévio dos orgãos – em última
análise, na nossa «existência nos» orgãos , na nossa «vida através» dos
orgãos – sempre como «elementos de (expressão)» deste nosso corpo
«global e único». – Todos nós «conhecemos» a sua «significação» – e,
simultaneamente, não a «sabemos»; quer dizer, o nosso «pré-conheci—————————
6 O termo usa-se aqui no seu sentido genérico: temos uma «transposição»,
portanto, uma imagem.
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mento» é um «conhecimento obscuro» que «esclarecemos» (passo a
passo): tornamos explícito o que já está implicitamente «presente»
dentro de nós. Esta «explicitação» dá-se, no entanto, como vimos, em
dois passos: num primeiro nível, em imagens – simbolicamente –, num
segundo nível, em conceitos que transformam estas imagens.
Todo o conhecimento – tanto o conhecimento através de imagens
como o conceptual – pode – como (já) Platão ensinava – compreenderse como um «reconhecimento de algo já conhecido». Só porque «reconhecemos» o que «no fundo» – isto é, ainda «meio oculto» «no fundo
do nosso Eu: da ‘alma’» – já sabemos, o que desde sempre somos, é
possível segundo esta concepção, um conhecimento «necessário», no
sentido mais rigoroso desta palavra; quer dizer, um conhecimento
«verdadeiro» – ao contrário de «suposições» ou «impressões» arbitrárias ou até absurdas. – Só devido ao nosso pré-conhecimento da «significação» – ou do significado – dos nossos orgãos é que a formação
de imagens (idiomáticas) e, em seguida, a sua transformação em conceitos são passos necessários. Ou na perspectiva inversa: as imagens e
a sua transformação conceptual só são necessárias se (e desde que)
forem de encontro ao nosso pré-conhecimento.
Qualquer explicitação fragmenta o que é implicitamente dado em
unidades mais pequenas, elementos, partes: todo o reconhecimento é,
consequentemente, uma diferenciação. O nosso pré-conhecimento –
«vasto», mas «obscuro» – da «significação» – ou do significado – dos
orgãos diferencia-se em imagens e estas diferenciam-se, por sua vez, em
conceitos. Cada conceito assenta, por conseguinte, numa imagem –
que o conceito só capta parcialmente; e cada imagem, por sua vez,
reproduz apenas uma parte de toda a «significação» – ou de todo o
significado – do orgão –, «espelha» o nosso conhecimento prévio
apenas parcialmente.
Esta relação explica também um fenómeno que se tem constatado
já muitíssimas vezes, mas que nunca se explicou de maneira satisfatória: todas as línguas têm uma quantidade enorme de somatismos;
muitas vezes, estes somatismos são idênticos – ou quase idênticos – de
língua para língua – como, por exemplo, o port. ter alguém na mão e o
alemão jn. in der Hand haben; e muitas vezes são bastante semelhantes
de uma língua para a outra – compare em português encher a boca e
em alemão den Mund vollnehmen. Eles são idênticos naqueles casos em
que o nosso pré-conhecimento da significação – ou do significado –
dos orgãos se transformou tanto numa imagem idêntica como numa
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significação conceptual idêntica nas línguas que se comparam. Por
conseguinte, os muito discutidos «faux-amis» idiomáticos remontam:
(a) a «desvios» na transposição do nosso conhecimento prévio
em imagens;
(b) a «desvios» na transposição das imagens em conceitos;
e depois
(c)

a «desvios» na coordenação entre imagens e funções de um
órgão.

(Neste caso, o falante / ouvinte de uma língua A que usa ou ouve
um somatismo de uma língua B, C, D – ou até da sua própria língua –,
liga a imagem que fundamenta esta expressão idiomática a uma
função orgânica (a) – enquanto está, de facto, ligada a uma função (b),
(c), (d)… – Por exemplo: ele relaciona abrir a boca (b) – que está ligado
a «abrir a boca para falar»…– com «abrir a boca para comer»).
Uma vez que na passagem de um nível para outro (pré-conhecimento – imagem – conceito) há «um número infinito» de possibilidades de diferenciações, tais «desvios» são também «inúmeros»; quer
dizer: existe «um número infinito» de faux-amis idiomáticos».
Por outro lado, a imagem e a significação (conceptual) tornam-se
imediatamente claras para o falante / ouvinte que se tinha enganado
quando lhe são explicadas ou quando ele próprio procura uma explicação num contexto específico apropriado – e isso devido:
a) ao seu conhecimento prévio geral,vasto;
b) à sua «competência simbólica», quer dizer, à sua capacidade
de transformar algo em imagens e de compreender / interpretar imagens como símbolos;
c) à sua competência de transpor imagens em conceitos.
Esta competência de transformação e transposição constitui, por
isso, um dos princípios básicos que explicam a «faculdade ou capacidade da linguagem»do Homem. – Do mesmo modo também «se
tornam claras» para nós obras de arte que representam, por símbolos,
fenómenos que para nós são novos; ou explicações, por conceitos, que
nos fazem compreender – pela primeira vez – símbolos novos. Se não
fosse assim, não poderíamos compreender nada de novo – e não só não

r

r

r

«SIGNO LINGUÍSTICO» – «SÍMBOLO» – «SIGNO (LINGUÍSTICO) IDIOMÁTICO»

245

existiriam conceitos que nos levam a descobrir algo de novo como
também não haveria uma arte que nos «ensinasse» algo de novo…
O nosso pré-conhecimento é um tesouro – implícito – imenso que
só parcialmente é «desenterrado» na História da Língua, da Arte, das
Ciências. – Da mesma maneira que nem o maior número possível
(ou imaginável) de obras de arte não é capaz de «esgotar» o «mundo
de ideias», também as línguas só realizam uma parte das «possíveis»
expressões idiomáticas – e umas línguas realizam imagens e significações (porventura em diferenciações extremamente ricas) que outras
não conhecem. – E, apesar disso, todas as imagens e todos os conceitos
fundados nelas parecem, a posteriori, «familiares» «àquele que as
interpreta» – devido ao seu conhecimento prévio: ele «reconhece»-as.
Para finalizar, ainda uma última observação de carácter geral. –
Se o Homem vê na «cabeça» ao mesmo tempo:
(a) um símbolo do «instrumento de pensar» – de ponderar, decidir, escolher…, de sentir, pressentir, se afligir…, de separar,
diferenciar, unir… – quer dizer: de inúmeras modalidades do
«pensar»;
(b) uma «forma» (física) – de igual modo em inúmeras variações
(«crâneo» em forma de «esfera», «ovo», «quadrado», …);
(c)

um instrumento de variadíssimas «posturas» – com todas as
«atitudes» transmitidas por elas;

(d) uma «bola» / … numa posição específica no / em relação ao
corpo – igualmente em muitíssimas perspectivas;
isto é: se a «cabeça simbólica» «aparece», como um «elemento» ora
«espiritual», ora «psicológico», ora «fisiológico», ora «físico»… – então
isto significa: para o símbolo «cabeça» não existem classes ou domínios lógico-semânticos; ele «abrange»-os todos, manifesta-se em
todos. – Como o conceito («lógico»), por definição, está ligado a classes
e domínios – é isto que o constitui! –, a sintaxe «surge», portanto na
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transformação de uma imagem numa significação (conceptual) (da
palavra). – Também neste ponto temos de nos limitar aqui a esta
pequena alusão.
O que tentámos explicar aqui por meio de somatismos aplica-se,
evidentemente, a todos os domínios essencialmente ligados à natureza
do Homem. Não é possível, no entanto, delimitar a priori todos estes
domínios.

IV.
O signo linguístico idiomático é, como vimos, um símbolo – e
então, como qualquer outro símbolo, necessário – ou uma alegoria
situada entre a necessidade e a arbitrariedade; o signo linguístico não-idiomático – ou o seu núcleo, que não é motivado – é arbitrário.
Costumamos designar o signo da língua por «palavra». Nos dois
signos linguísticos – que aqui comparámos e que, em princípio, devem
ser sempre distinguidos – exprimem-se duas concepções diferentes da
palavra que também devem ser distinguidas.
Segundo uma concepção, a palavra – «verbum», «logos» (compare
em al. Worte) – tem um «fundamento» (em última análise) misterioso; o Homem exprime-se «nele» e «através» dele exprime-se a si
próprio e exprime a sua «posição» no mundo, no tempo, em relação
aos outros…
Nesta perpectiva, «a» palavra é «o» símbolo para o Homem –
como Ser que fala, que fala de qualquer coisa com alguém, que
«debate» um tema com alguém, que se pronuncia sobre qualquer coisa
em relação a alguém…
Em contrapartida, se se compreende a palavra como um signo
arbitrário (compare em al. Wörter), a perspectiva situa-se muito mais
a um nível intra-linguístico; e por «língua» entende-se não tanto «a»
língua, mas uma determinada língua. Como um dicionário (al. WörterBuch « livro de palavras» de uma destas línguas documenta muito
bem, a língua, visto assim, é, antes de mais, um instrumento
(complexo) no qual uma palavra se encontra ao lado de outra, uma
define outra. – Com uma determinada língua o Homem «vê» o mundo
de um modo, com uma outra língua de outro modo – hoje de uma
maneira, amanhã de outra…
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O signo linguístico alegórico encontra-se, por assim dizer, entre
estas duas concepções. Como Walter Benjamin demonstrou, a alegoria
é a «figura» na qual o símbolo perdeu o seu «fundamento». – Tanto na
História da religião como na História da literatura a alegoria aparece
quando as «fontes» deixam de ser inequívocas; quando o que se diz
(e se disse – a palavra da tradição) se desprende daquilo que se pretende (ou pretendia) dizer. Para a História Alemã, Walter Benjamin
mostrou a natureza e a função da alegoria sobretudo na época do
Barroco. – Na linha destes estudos (e de outros semelhantes) não é de
surpreender que uma época como a nossa – cada vez mais marcada
pelas Ciências Naturais; pela ideia de que tudo é um instrumento – até
o próprio Homem – e pouco inclinada a reconhecer seja o que fôr
como «necessário» (no seu sentido acima explicado) (para não falar de
«sagrado») –, compreenda o signo linguístico (principalmente) como
um signo «arbitrário». Esta corrente de pensamento é acompanhada,
no entanto, de uma corrente diferente, na qual a concepção platónica
– e cristã – da palavra, da língua, defende os seus direitos. Acontece
que – como em outros domínios da cultura contemporânea – esta
corrente «é menos ouvida»…
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Analyse du discours et dialogisme 1
JACQUES BRES
(Université de Montpellier III)

Tout discours est dirigé sur une réponse et ne peut échapper à
l’influence profonde du discours-réplique prévu. […] Se constituant dans l’atmosphère du déjà-dit, le discours est déterminé en
même temps par la réplique non encore dite, mais sollicitée et
déjà prévue (BAKHTINE : 1934/1978 : 103).

1.

Analyse de la langue, analyse du discours,
et sciences du langage

On a longtemps considéré, dans une perspective d’obédience
strictement saussurienne, que l’objet premier et fondamental de la linguistique était la langue, et l’extension maximale de son champ, la
phrase. Au-delà commencerait la terra incognita du discours, qui
relèverait d’autres types d’analyse et ne serait pas un objet propre à la
linguistique. Le discours suscite en effet l’intérêt de différentes sciences humaines : philosophie, sociologie, psychologie, psychanalyse, etc.
Il serait un objet non spécifique, voire quelque peu frelaté. Et nombre
de linguistes de la langue, qui se sentent au cœur du champ des
sciences du langage, d’avoir quelque suspicion à l’endroit des linguistes
du discours, perçus comme sur les marges…
On peut au contraire considérer que la seule réalité de la langue
est le discours. A cette légitimité linguistique s’ajoute une légitimité
————————
1 Comunicação apresentada na Jornada de trabalho sobre Análise Linguística do
Discurso, realizada na Universidade do Minho em 8 de Junho de 2001.
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langagière : l’unité par laquelle les humains communiquent n’est ni le
syntagme ni la phrase mais le discours (qui peut parfois se réduire à
une seule unité phrastique ou syntagmatique, comme dans le cas de
l’énoncé interjectif). Selon cette perspective, analyse de la langue et
analyse du discours sont tout aussi légitimes l’une que l’autre : ce sont
deux entrées dans l’étude des faits linguistiques. On peut d’ailleurs, au
lieu de les opposer, tenter de les articuler, à la façon de la praxématique,
théorie dans les cadres de laquelle se situe cet article 2 : les unités de
la langue sont appelées à produire du sens en discours.
En France, l’analyse du discours devient une discipline des sciences du langage à la fin des années 60 : le n° 13 de la revue Langages,
publiée en 1969, s’intitule précisément L’analyse du discours. Ce syntagme est la traduction française du titre d’un article de Z. S. Harris,
proposé dans ce numéro de revue, d’abord paru en 1952 dans Language. Harris applique la méthode distributionnelle, jusqu’alors développée pour la description des constituants de la phrase, au discours.
Il s’agit de repérer « les corrélations spécifiques des morphèmes
du texte tels qu’ils se présentent dans (le) texte et, ce faisant, nous
découvrons quelque chose de sa structure, de ce qui s’y passe. Il se
peut que nous ne sachions pas exactement CE QUE le texte dit, mais
nous pouvons déterminer COMMENT il le dit » (p. 8). Sur cette base,
mais en ouvrant l’approche strictement linguistique de Harris aux
problématiques de l’idéologie (Marx, Althusser) et de l’inconscient
(Freud, Lacan), va se développer une Ecole française d’analyse
du discours, dont le représentant le plus emblématique est Michel
Pêcheux (1975, 1990). Dans les années 70 et 80, ce sont principalement
des discours politiques écrits et monologaux qui sont soumis à
étude. Est développée une conception matérialiste du discours et
des formations discursives. Si les acquis de cette Ecole sont certains, force est de constater qu’un certain désenchantement s’est fait
jour, qui tient certainement à la trop grande ambition de ses objectifs
initiaux, comme aux évolutions externe et interne aux sciences du
langage.
L’analyse du discours en France – il conviendrait d’ailleurs de
parler au pluriel des « analyses du discours » comme le propose le titre
du N° 117 de Langages publié en 1995 – tend actuellement à intégrer
à sa matière d’autres genres et types de discours, notamment les discours
————————
2

Voir notamment l’ouvrage fondateur, Lafont 1978.
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oraux et dialogaux. Elle ne manque pas de rencontrer les approches
pragmatiques de l’analyse des interactions et de l’analyse conversationnelle, ce qui contribue à multiplier ses approches et ses pratiques.
Je voudrais dans cette communication présenter un concept dont
le rendement actuel pour l’analyse du discours est certain : il s’agit du
concept de dialogisme, proposé par M. Bakhtine.
Après avoir précisé certaines données théoriques et présenté
les cadres de l’analyse (§ 2), je décrirai quelques lieux linguistiques
où, dans un discours, se font entendre d’autres voix que celle du locuteur (§ 3).

2.

Dialogisme
2.1. Dialogue externe, dialogue interne,
dialogisme, polyphonie

Bakhtine (1934/1978) pose que la réalité langagière de la langue
en discours, c’est le dialogue sous sa double forme de :
— dialogue externe, marqué par l’alternance des tours de parole
référés à des énonciateurs différents : il s’agit de la dimension
dialogale, que réalisent les genres dialogaux (p. ex. la conversation) mais pas les genres monologaux (p. ex. l’article de presse
ou le roman). L’analyse conversationnelle a décrit dans leur
complexité les marqueurs dialogaux – gestion des places transitionnelles, phatiques, régulateurs… – qui font apparaître l’activité de parole comme co-énonciation. L’autre n’est pas le
simple récepteur de ma parole : il en est le médiateur ; et, plus
fondamentalement encore, dans la perspective praxématique,
la condition : je ne parle que pour (tenter de) répondre à l’appel
toujours-déjà lancé par l’autre ;
— dialogue interne, ou dimension dialogique, que réalisent tant les
genres monologaux que les genres dialogaux : un seul et même
locuteur, à l’intérieur d’un seul et même énoncé, interagit avec
un autre énoncé, qui est extérieur à son discours.
Le dialogisme – on trouve également, dans les traductions des
textes de Bakhtine, les termes de dialogisation intérieure, ou microdialogue – est cette dimension constitutive qui tient à ce que le discours
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ne peut pas ne pas se réaliser dans un dialogue implicite avec d’autres
discours 3 et ceci doublement :
— par dialogisation interdiscursive : l’énonciateur, dans sa saisie
d’un objet, rencontre les discours précédemment tenus par
d’autres sur ce même objet, discours avec lesquels il ne peut
manquer d’entrer en interaction ;
— par dialogisation interlocutive : l’énonciateur s’adresse à un
énonciataire sur la compréhension-réponse duquel il ne cesse
d’anticiper.
Le discours dès lors ne peut plus être traité, selon la perspective
de l’analyse structurale, dans ses seules clôtures internes – qui apparaissent pour ce qu’elles sont : une dénégation de l’hétérogénéité –
mais doit être rapporté à de l’extérieur constitutif 4. L’énoncé apparaît
dans son incomplétude qui fait signe vers d’autres énoncés, et invite à
le replacer dans les dialogues internes (et, pour les genres dialogaux,
externes) qui présidèrent à sa production, et peuvent seuls rendre
compte de sa structure.
Bakhtine prend soin de distinguer le dialogisme de la polyphonie : la polyphonie consiste en l’utilisation romanesque du dialogisme
de l’énoncé quotidien 5, utilisation dans laquelle la voix du héros
« résonne aux côtés de la parole de l’auteur et se combine d’une façon
particulière avec elle ainsi qu’avec les voix moins qualifiées des autres
héros « (1961 : 11). En conformité avec le champ musical auquel il est
emprunté par métaphore, le terme de polyphonie pose ces différentes
voix à égalité. Au contraire de l’énoncé quotidien qui (sauf peut-être
dans le discours de l’aliéné), feuilleté par le dialogisme, présente les
différentes instances énonciatrices hiérarchiquement.
————————
3 Michel Foucault développera, quelques quarante ans plus tard, une analyse
similaire, sous la notion de champ énonciatif, qu’il définit comme constitué du co-texte
et de « l’ensemble des formulations auxquelles l’énoncé se réfère (implicitement ou non)
soit pour les répéter, soit pour les modifier ou les adapter, soit pour s’y opposer, soit pour
en parler à son tour ; il n’y a pas d’énoncé qui d’une manière ou d’une autre n’en réactualise d’autres » (1969 : 130).
4 Le dialogisme rencontre là la notion d’interdiscours (Pêcheux 975 : 146).
5 C’est pourtant à partir du concept de polyphonie et non de celui de dialogisme
que Ducrot 1984 construit sa « théorie polyphonique de l’énonciation », en procédant à
« une extension (très libre) à la linguistique des recherches de Bakhtine sur le littéraire »
(p.173). C’est également le terme de polyphonie que Maingueneau 1991 retient, dans ses
analyses du discours, dans une acception identique à celle de dialogisme.

r

ANALYSE DU DISCOURS ET DIALOGISME

253

2.2. Enoncé monologique, énoncé dialogique,
locuteur, énonciateur(s)
L’énoncé dialogique apparaît comme un énoncé structuré autour
d’un microdialogue, à savoir comme le résultat de l’interaction entre
deux énoncés (énoncé enchâssant, énoncé enchâssé) et donc comme le
lieu d’un dédoublement énonciatif. Pour permettre une analyse de ce
phénomène, il a été proposé, dans différents cadres théoriques (théorie
des opérations énonciatives, Culioli 1984, Simonin 1984 ; Ducrot 1980
et 1984) de distinguer deux instances, le locuteur et l’énonciateur. Ces
termes ne recouvrent pas les mêmes réalités d’une théorie à l’autre,
parfois même d’une étape à une autre de la même théorie. Je les spécifierai, dans les cadres théoriques de la praxématique, très précisément
ceux de l’actualisation phrastique (Bres 1998a : 78), comme suit.
L’actualisation phrastique, par laquelle s’opère le passage de la
langue au discours, se réalise par un ensemble d’opérations parmi
lesquelles on peut distinguer entre autres :
— les opérations d’actualisation temporelle, spatiale, personnelle,
des différents éléments du dictum (ou contenu propositionnel)
en vue de la référenciation ;
— les opérations d’actualisation modale, consistant à appliquer
un modus à un dictum (Bally 1934/1965 : 36-38) ;
— les opérations d’actualisation consistant à inscrire l’énoncé
dans le mode sémiotique choisi : opérations d’actualisation
phonétique pour l’énoncé oral, graphique pour l’écrit.
Les opérations d’actualisation temporelle, spatiale, personnelle et
modale relèvent de l’instance de programmation de l’à-dire ; les opérations d’actualisation phonétique, de l’instance de réalisation du dire.
En conséquence, on dira que :
— le locuteur est l’instance de profération du message, qui actualise l’énoncé dans sa dimension de dire (correspondant à l’acte
locutionnaire dans ses dimensions phonétique et phatique
telles que les décrit Austin) ;
— l’énonciateur est l’instance à partir de laquelle l’énoncé est
actualisé dans sa dimension déictique et modale, à savoir
inscrit énonciativement par rapport à un ego, hic et nunc, et
modalisé.
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La distinction es deux instances du locuteur et de l’énonciateur
permet d’opposer énoncé monologique et énoncé dialogique. Soit les
deux exemples suivants :
(1) Le climat change.
(2) Oui, le climat change (Titre d’un article du journal Le Monde).
L’énoncé (1) est monologique. Enonciativement simple, il résulte
de ce que son énonciateur E1 a actualisé temporellement (ainsi que
spatialement, personnellement) et modalisé par l’assertion un dictum
(déterminant + climat + changer + temps verbal 6), le transformant de
ce fait en un énoncé actualisé. L’instance de l’énonciateur E1 qui actualise cet énoncé coréfère à l’instance du locuteur L qui le réalise.
On définira l’énoncé monologique par deux éléments : (i) l’actualisation temporelle, spatiale, personnelle et modale s’applique à un
dictum ; (ii) les deux instances du locuteur et de l’énonciateur sont
coréférentielles.
Il en va différemment pour l’énoncé dialogique, dont (2) Oui, le
climat change est une occurrence. On distinguera à l’analyse, sous
l’unité de surface, deux énonciations :
— celle, enchâssante, correspondant à l’interaction du scripteur
de cet article avec le lecteur, et qui se manifeste par l’énoncé
[oui P] ;
— celle, enchâssée, correspondant à une autre interaction, antérieure, non explicitée, à laquelle correspond l’énoncé [le climat
change].
L’actualisation temporelle-spatiale-personnelle et modale de
l’énonciateur E1 s’applique non pas à un dictum, mais à un élément
présenté comme ayant déjà statut d’énoncé, c’est-à-dire à un dictum
ayant déjà fait l’objet des opérations d’actualisation temporellespatiale-personnelle et modale par un autre énonciateur (que je nommerai e1). L’énonciateur E1 attribue l’assertion [le temps change] à un
autre énonciateur (e1), et se charge quant à lui de confirmer (oui)
cette assertion. On définira l’énoncé dialogique par deux éléments :
————————
6 Nous ne prenons pas en compte ici d’autres opérations (notamment celle
portant sur la relation prédicative).
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(i) l’actualisation temporelle, spatiale, personnelle et modale de l’énonciateur E1 s’applique non à un dictum mais un énoncé actualisé par
un autre énonciateur, e1, ici non explicité mais présupposé ; (ii) l’instance du locuteur L coréfère avec celle de l’énonciateur E1 de l’énoncé
enchâssant mais non avec celle de l’énonciateur e1, de l’énoncé enchâssé.
Si la production discursive se réalise dans la rencontre de
discours autres sur le même thème et du discours-réponse de l’autre
posé par anticipation, quelles sont les traces, au niveau du discours
produit, de cette double interaction, qui seules peuvent permettre
d’étudier linguistiquement le dialogisme ?
Ces traces sont nombreuses, leurs signifiants hétérogènes, leur
mode d’être très variable (de l’explicite clairement marqué à l’implicite
laissé à l’interprétation). Le discours rapporté, la modalisation autonymique (Authier-Revuz 1992), la négation (Ducrot 1984), sont les marqueurs de dédoublement énonciatif les plus évidents, les plus fréquents
et les mieux étudiés : je ne m’y attarderai donc pas. Parmi les autres
manières de convoquer d’autres voix, de signifier l’hétérogénéité énonciative, je présenterai ici, de façon forcément superficielle, l’interrogation, le conditionnel, le clivage, le renchérissement, et quelques faits de
subordination 7.
3.

De quelques marqueurs dialogiques
3.1. Interrogation

Certaines interrogations totales font entendre deux voix qui s’organisent de la sorte : l’énonciateur E1 met en débat l’assertion d’un
autre énonciateur e1. Bakhtine remarquait que « rendre l’affirmation
de l’autre sous forme de question suffit déjà à provoquer le heurt de
deux significations dans un seul mot : car nous ne faisons pas qu’interroger, nous rendons problématique l’affirmation de l’autre » (1963 /
1970 : 227).
(3) (l’affaire du colza transgénique) « Une tempête dans un verre d’eau » ?
Non, monsieur Glavany, c’est la pointe émergée de l’iceberg OGM !
————————
7 Bres 1998b analyse dans leur dimension dialogique : l’interrogation, le clivage,
le détachement, l’apposition, la nominalisation et la présupposition ; et Bres 1999, le
conditionnel, la négation, la comparaison, le renchérissement, la confirmation, la
concession et l’opposition.
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L’affaire du colza pollué aux organismes génétiquement modifiés
(OGM) constitue un tournant majeur de la saga des plantes transgéniques (Le Monde).

Par l’interrogation, E1 met en débat l’assertion [(l’affaire du colza
transgénique) est une tempête dans un verre d’eau], énoncé attribué à
un autre énonciateur e1, explicité ici comme « Monsieur Glavany » 8.
Remarquons les guillemets, marqueur dialogique plus explicite, qui
signalent que ladite assertion a le statut de discours rapporté. Cette
interrogation produit ici un effet de sens globalement proche de l’assertion négative correspondante (confirmé par la réponse négative
apportée par E1 lui-même : « Non, Monsieur Glavany ») par laquelle
elle peut être paraphrasée :
(3a) [(l’affaire du colza transgénique) n’est pas une tempête dans un
verre d’eau.

L’horizon négatif commun à l’interrogation et à la négation rend
compte de l’équivalence grossière, au niveau résultatif du discours, des
deux tours dialogiques. La différence tient à ce que, alors que la négation rejette l’assertion prêtée à l’autre dans une confrontation frontale,
l’interrogation se contente de la questionner (avec bien sûr tous les
effets de litote). Usant de l’interrogation, le scripteur apparaît comme
un homme de dialogue 9 qui avant de rejeter l’énoncé de l’autre, en
questionne le bien-fondé… Ce travail dialogique apparaît dans toute sa
netteté lorsque la question posée se prolonge de la réponse négative,
assortie d’une rectification, comme dans l’occurrence (3) : « Non,
monsieur Glavany , c’est la pointe émergée de l’iceberg OGM ! ».
3.2. Conditionnel
La grammaire traditionnelle parle de conditionnel journalistique
pour l’emploi dialogique de cette forme verbale qui a fait l’objet de
plusieurs études convergentes avec la position que je développe
(notamment Haillet 1998). Soit :
(4) Entre 1992 et 1995 (…), l’actuel chef de l’Etat, son épouse et sa fille
Claude auraient fait régler en espèces quelque 2,4 millions de francs de
————————
8

Ministre français de l’agriculture
L’interrogation a d’autre part une vertu dialogale supérieure à celle de l’assertion
négative : l’énonciataire E2 est plus fortement convoqué dans celle-là que dans celle-ci.
9
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frais de voyages, ainsi que l’indiquait, dimanche 24 juin, le site internet
de l’hebdomadaire L’Express (Le Monde).

Le conditionnel dédouble l’instance énonciative en un énonciateur e1 à qui est attribué l’assertion [l’actuel chef de l’Etat, son épouse
et sa fille Claude ont fait régler en espèces quelque 2,4 millions de
francs de frais de voyages] – énonciateur ensuite explicité comme
l’Express – et l’énonciateur E1 qui, du fait du conditionnel, est présenté citant cette assertion mais ne se prononçant pas sur sa valeur de
vérité, ce qui peut produire des effets de sens variés selon le co(n)texte : simple suspension de la validation, doute, rejet…
Comment expliquer que le conditionnel (forme simple aussi bien
que forme composée) puisse réaliser un dédoublement énonciatif ?
À la différence du futur qui s’appuie sur du présent (ce ser-a), en
conquête de réalité, le conditionnel s’appuie sur la terminaison décadente de l’imparfait (ce ser-ait), en déprise de réalité. Le décalage
temporel (présent > conditionnel), soit le passage de la conquête à la
fuite de la réalité, vaut pour le décalage énonciatif E1 > e1.
3.3. Renchérissement
Le tour en non/pas seulement x, (mais aussi) y propose un dédoublement énonciatif qui a peu retenu l’attention des analystes du
discours.
(5) (l’intervention russe en Tchétchénie) il ne s’agissait pas seulement
d’une violation de droits d’individus isolés, mais de celle des droits de
tout un peuple (M. Gorbatchev, Le Monde).

Sur le thème de [il s’agissait de], l’énonciateur E1 met en relation
deux rhèmes x et y pour déclarer que la pertinence du premier [seulement d’une violation de droit d’individus isolés], qu’il attribue à un
autre énonciateur e1, doit se compléter de la prise en compte du
second [mais de celle des droits de tout un peuple] qu’il s’attribue.
Soyons plus précis encore et comparons ce tour avec le tour négatif :
non x mais y. Soit (5a) :
(5a) il s’agissait non d’une violation de droits d’individus isolés, mais de
celle des droits de tout un peuple.

La négation en non (ou ne… pas) réfute l’argument x [(il s’agissait d’) une violation de droits d’individus isolés] ; le renchérissement
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en non/pas seulement nie non pas x mais l’assertion exceptive de x ; la
réfutation porte uniquement sur seulement. De sorte que E1 s’accorde
avec e1 sur x, le désaccord portant sur le fait que le thème (lors de l’intervention russe en Tchétchénie, il s’agissait de) puisse avoir pour rhème
le seul x, E1 affirmant que x doit être complété par y.
Comme la comparaison – p. ex. ici : (l’intervention russe en Tchétchénie) il s’agissait moins d’une violation de droits d’individus isolés que
de celle des droits de tout un peuple – et à la différence de la négation,
le renchérissement prend en considération la parole de l’autre pour lui
faire une place ; mais alors que la comparaison évalue la pertinence de
deux arguments sans les relier l’un à l’autre (l’argument de e1 apparaît
simplement dans sa moindre pertinence), le renchérissement pose
que x tire toute sa pertinence d’être complété de y (l’argument de e1
apparaît comme partiel). Façon d’intégrer la parole de l’autre pour
mieux la dépasser, d’apparaître comme quelqu’un qui loin de s’opposer
infantilement à elle, la dote d’un prolongement qui lui donne toute
sa valeur. E1 ne reste pas au niveau de la structure argument / contreargument : il se met en une position haute en dépassant l’apparente contrariété des arguments pour les poser en une unité dialectique
supérieure.
3.4. Clivage
Le tour extractif en c’est… que, autrement nommé clivage, se
présente fréquemment en discours sous la forme complexe : [c’est +
neg x que/qui z, c’est/mais y]. Soit :
(6) C’est pas José Bové et les paysans qu’il faut juger, c’est la logique
de privatisation de l’université (graffiti) 10.

Du point de vue de la dynamique communicative, on analysera
cet énoncé comme :
— thème (z) : [il faut juger ]
— rhème 1, nié (non x) : [ José Bové et les paysans]
— rhème 2 posé (y) : [la logique de privatisation de l’université].
————————
10 Graffiti relevé sur un mur de l’université Paul-Valéry, lors de la grève étudiante
du printemps 2001, qui coïncidait avec le procès, à Montpellier, du leader viticole José
Bové, accusé de bris d’un fastfood.
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Le rhème 1 met en place un énonciateur e1 à qui est attribuée l’assertion de l’énoncé [il faut juger José Bové et les paysans], que E1 se
charge de rejeter par la négation. L’extraction, dans ces occurrences,
est à rapprocher du tour négatif : il faut juger non José Bové et les
paysans mais la logique de privatisation de l’université, auquel elle
ajoute la focalisation sur les rhèmes.
Pour autant le dialogisme de l’extraction ne se réduit pas à celui
de la négation : la voix de l’autre persiste lorsque l’extraction se
présente allégée du rhème 1 nié (non x). Soit [c’est y que/qui z] :
(7) L’Occident n’a pas vu à temps et continue de ne pas voir que
c’est justement la politique d’Eltsine qui menace la stabilité de la Russie
(M. Gorbatchev, Le Monde).

L’extraction ne me semble se justifier ici que de ce qu’elle permet
de sous-entendre, sous le rhème focalisé de E1 [la politique d’Eltsine],
un autre rhème (co-textuellement : [la volonté d’indépendance de la
Tchétchénie], attribué à e1. E1 ne soulignerait pas le rhème qu’il avance
s’il n’y avait un autre rhème qui, dans l’ailleurs du présent énoncé mais
dans son champ énonciatif, occupait déjà cette place et qu’il ne veuille
l’en déloger.
Le dialogisme de l’extraction me semble tenir à deux éléments :
(i) à ce que ce tour dégage un thème, l’élément (z), qui en tant que ce
qui est connu, commun, renvoie potentiellement, au-delà de E1, à une
autre instance énonciative, e1 ; (ii) à ce que la focalisation, en insistant
sur l’élément sélectionné, convoque potentiellement les éléments
écartés. Ces potentialités dialogiques peuvent être actualisées – l’on a
affaire alors au clivage contrastif – ou ne pas être actualisées (clivage
présentatif).
3.5. Subordination
La subordination – en tant qu’elle consiste à enchâsser une proposition dans une autre – s’avère particulièrement apte à porter le dialogisme – en tant qu’enchâssement de l’énoncé de l’énonciateur e1 dans
celui de l’énonciateur E1 – : le discours indirect, forme prototypique de
dialogisme, est introduit par que, forme prototypique de la subordination. Que, subordonnant syntaxique, offre ses services à la subordination énonciative. Cette aptitude se trouve réalisée dans la causale
introduite par puisque (Ducrot (1980 : 47-49) et par certaines subordonnées en position initiale thématisante.
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Placé en position thématique initiale, un segment, et très précisément dans les cas de subordination, la subordonnée :
— fait le lien avec le cotexte (ce qui est dit dans le texte antérieurement, que ce soit par E1 ou par des e1) et avec le contexte
(les autres discours des tiers, de l’énonciataire sous la forme du
discours tenu comme du discours que E1 lui prête en réponse
à son propre discours). En tant que tel, le segment thématique
reprend du déjà asserté : résonnent en lui les voix de e1 et de
E1. Il est de l’ordre du commun.
— est un tremplin à partir duquel peut s’énoncer le rhème du seul
E1.
La subordination, lorsqu’elle se réalise par thématisation de l’élément subordonné, peut donc s’avérer un excellent outil de dialogisation. Présentons rapidement les circonstancielles de concession et
d’hypothèse, ainsi que la complétive sujet en que.
1. Concession

Soit la structure prototypique bien que x, y, réalisée dans :
(8) Bien que les milices serbes aient fait plus de victimes que celles des
Croates, la violence n’est pas leur apanage (Le Monde).

L’énoncé x [les milices serbes ont fait plus de victimes que celles
des Croates] est posé comme déjà asserté par un énonciateur e1, non
explicité. En énonçant bien que x, E1 s’accorde temporairement avec
l’assertion de x imputée à e1 mais en neutralise par avance (bien que)
la conclusion qui pourrait en être tirée (du type : les milices serbes sont
responsables, plus que les autres, des tueries en ex-Yougoslavie), en lui
opposant l’énoncé y [la violence n’est pas leur apanage]. L’énoncé bien
que x fait entendre deux voix, pour parler comme Bakhtine : celle de e1
a qui est imputée l’assertion de x ; celle de E1 qui s’oppose à la conclusion qui pourrait en être tirée.
2. Hypothèse

Dans le tour si x, y, actualisé dans :
(9) Si l’Occident veut vraiment la stabilité en Russie, il doit déclarer sans
équivoque son soutien à la démocratie (M. Gorbatchev, Le Monde),
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l’énoncé x [ l’Occident veut la stabilité en Russie] est pareillement posé
commé déjà asserté par un énonciateur e1 ; et sa validité est suspendue
(si x) à la condition que fixe l’énonciateur E1 dans la principale y :
[(l’Occident) doit déclarer sans équivoque son soutien à la démocratie].
L’énoncé si x fait entendre deux voix : celle de e1 à qui est imputée
l’assertion de x ; celle de E1 qui fait dépendre (recul de la thèse à
l’hypothèse) sa valeur de vérité – ce que signale l’adverbe vraiment – de
la réalisation de y.
3. Complétive

Dans le tour que x, y, que réalise doublement l’occurrence suivante :
(10) Que Lionel Jospin ait quelque peu oublié l’histoire de la fin du dernier
siècle, c’est regrettable ; que les maladresses qu’il commet relèvent en
partie du bon docteur Freud, c’est probable (Le Monde),

les énoncés x [Lionel Jospin a quelque peu oublié l’histoire de la
fin du siècle dernier], [les maladresses qu’il commet relèvent en partie
du bon docteur Freud] apparaissent comme ayant fait l’objet d’une
assertion antérieure par un énonciateur e1. La nominalisation qu’en
opère E1 – la subordination de x en que x revient à leur faire perdre
leur fonction d’énoncé pour celui de SN sujet – leur confère un statut
de thèmes, qui trouvent leur rhème dans les SV pris en charge par E1,
à savoir c’est regrettable et c’est probable. Les énoncés que x font
entendre deux voix : celle de e1 à qui est imputée l’assertion de x ; celle
de E1 qui en opère une désassertion (substitution du subjonctif à l’indicatif) pour les transformer d’énoncé en SN.
La subordination syntaxique – dont nous avons présenté quelques
éléments – apparaît comme un lieu privilégié de microdialogue, dans
lequel l’énonciateur E1 fait entendre un énoncé d’un autre énonciateur
e1 pour se positionner par rapport à lui, à savoir confirmer, nier,
concéder, mettre en doute, renchérir, etc…, afin de développer son
propre discours.

Conclusion : le palimpseste du discours
La textualité discursive, sous son apparente homogénéité de
surface – toute relative d’ailleurs : à l’écrit, d’un simple point de vue
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visuel, les italiques, les guillemets sont autant de signaux de l’hétérogénéité énonciative – s’avère structurée par le dialogue interne d’un
pluriel de voix. Une des tâches de l’analyse du discours nous semble
actuellement être de retrouver cette profondeur énonciative, d’expliciter pour les décrire les différentes couches énonciatives, les nombreux microdialogues dont le discours est le résultat.
Plus qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent, l’analyse du discours doit
accorder toute son importance au concept de dialogisme et s’attacher
à la description de ses marques (voir cependant Moirand 1999). Quels
autres discours tel discours convoque-t-il ? Quelle place (en termes
quantitatifs comme en termes qualitatifs) leur accorde-t-il ? Quel type
de marqueur tend-il à privilégier ? Dis-moi quels sont les autres avec
lesquels tu noues des microdialogues et comment tu les traites, et je
te dirai qui tu es… Bakhtine notait que « la manière individuelle
dont l’homme construit son discours est, pour une part considérable,
déterminée par la sensation personnelle qu’il a du mot de l’autre et par
les moyens qu’il a d’y réagir » (1963/1970 : 229).
Le concept de dialogisme insécurise fortement la clôture du
discours sur lui-même : par toutes les voix – autres que celle de l’énonciateur principal E1 – dont il est peuplé, le discours tient aux autres
paroles, à l’autre – l’interlocuteur – en tant que parole sur laquelle il ne
cesse d’anticiper. Façon de dire que nous, sujets de discours, nous
sommes plus encore que des « hommes de parole », des hommes de
dialogues, dialogues externes et internes sans lesquels sans doute, pas
plus que nos discours ne sauraient être tenus, nous ne saurions tenir…
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A Partitura Invisível 1
ADRIANO DUARTE RODRIGUES
(Universidade Nova de Lisboa)

1.

Introdução

A maioria dos autores admite hoje que os discursos obedecem a
princípios autónomos, quer em relação às regras sintácticas, que
determinam a boa formação das frases, quer em relação às regras
semânticas, que regulam o sentido das formas linguísticas. As divergências começam quando procuramos averiguar se os princípios que
regulam os discursos são autênticas regras e, no caso de se admitir
uma resposta positiva a esta questão, quando se trata de determinar
a sua natureza. Os gramáticos textuais partem da ideia de que a
coerência e a coesão dos textos são regulados por regras discursivas
análogas às regras sintácticas que regulam a conformidade da estrutura das frases, ao passo que os linguistas de inspiração estruturalista
consideram que o agenciamento das sequências do discurso não
depende de regras, mas de princípios extra-linguísticos, irredutíveis
portanto às determinações do sistema da língua. Gostaria de aproveitar esta ocasião para avançar algumas considerações que, a meu ver,
poderão contribuir, não só para mostrar as razões destas divergências,
mas também para encontrar algumas pistas para a sua ultrapassagem.
Começarei por lembrar trabalhos que vão no sentido da aceitação
de princípios de organização do discurso sob a forma de regras.
Tentarei, em seguida, mostrar que os princípios a que obedece a prá————————
1 Comunicação apresentada na Jornada de trabalho sobre Análise Linguística do
Discurso, realizada na Universidade do Minho em 8 de Junho de 2001.
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tica discursiva a que dou o nome de tradicional são de natureza
ambivalente e que é precisamente esta lógica ambivalente que explica
a divergência entre os que aceitam e os que recusam a existência de
regras do discurso. Terminarei a minha intervenção procurando
mostrar que a instauração do projecto da modernidade acarreta importantes consequências discursivas, mas que, apesar destas consequências, é a mesma lógica ambivalente das formas tradicionais de
interacção que continua ainda hoje a determinar a prática discursiva
da nossa vida quotidiana. É à luz desta conclusão que proponho a
formulação de um projecto de pesquisa sobre a arqueologia do
discurso, procurando nas formas actuais dos processos de interacção
discursiva a ressonância das suas marcas arcaicas.
Como ponto de partida, não tomarei como objecto da minha
reflexão os discursos escritos, mas a conversação espontânea. Há
razões óbvias para esta escolha. A primeira razão tem a ver com o facto
de as práticas discursivas que pontuam a nossa vida quotidiana espontânea serem as que parecem escapar a qualquer regulação formal
estrita e de, por conseguinte, permitir retirar do seu estudo ensinamentos que poderão aplicar-se a fortiori a outras modalidades de
práticas discursivas. Mas há ainda uma outra razão talvez mais fundamental: pelo facto de serem práticas em que a vigilância dos interlocutores parece ser menos rigorosa, as conversas revelam, de maneira
mais espontânea, a permanência das marcas da lógica arcaica que, a
meu ver, caracterizam as regras do discurso da vida quotidiana.
É por isso que os etnometodólogos costumam dizer que, ao longo
de uma conversa, os interlocutores apesar de se comportarem de
maneira aparentemente espontânea e livre, e talvez por isso mesmo,
ajustam entre si as suas intervenções, como se estivessem a executar
uma peça musical seguindo uma partitura invisível, ou como se estivessem a executar um bailado, seguindo as marcações de uma coreografia previamente interiorizada. Aquilo que pretendo mais precisamente sugerir é a existência de uma relação estreita entre, por um
lado, esta invisibilidade e esta interiorização e, por outro lado, a natureza ambivalente das regras que regulam o agenciamento das formas
discursivas.

2.

Da existência de regras da prática discursiva conversacional

Existe já hoje uma abundante literatura sobre a conversação.
Os conversacionalistas têm-se esforçado por mostrar que esta prática
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discursiva espontânea, apesar de parecer desenrolar-se de maneira
livre, obedece a normas relativamente estritas, tanto ao nível do agenciamento local das intervenções, como ao nível da articulação global
das intervenções dos interlocutores. Estes trabalhos permitem
concluir que as normas inerentes à própria interacção conversacional
intervêm na constituição do sentido dos enunciados verbais, o que
parece contrariar a concepção imanentista da linguística estrutural,
segundo a qual o sentido seria constituído, não pela situação enunciativa, mas pelo sistema da língua.
Pressupondo conhecidos os trabalhos dos conversacionalistas, de
que referirei apenas, a título de exemplo, os nomes de Schegloff, Sacks,
Jefferson, Atkinson, Drew e Moeschler, serei muito sucinto na exposição dos princípios que regem as interacções conversacionais. Recordarei apenas que existem, ao nível do agenciamento local das intervenções, regras de articulação dos pares adjacentes (Schegloff e Sacks
1973), e regras que regulam a gestão da alternância da tomada da
palavra (Sacks, Schegloff e Jefferson 1974). Por seu lado, ao nível da
articulação global das sequências no decurso das interacções conversacionais, existem regras que regulam não só as sequências ritualizadas de abertura e de encerramento (Schegloff 1973), mas também a
organização estrutural das sequências (Moeschler 1986; Roulet 1989).

3.

Da natureza e do modo de funcionamento
das regras do discurso

Ao contrário das regras gramaticais, as normas a que obedecem
os interlocutores para encadearem as suas intervenções no decurso
de uma conversa não são de natureza estática, mas operacional, uma
vez que não determinam propriamente a correspondência entre materialidades significantes e significados, mas regulam a realização de
actos que fazem intervir, na interpretação dos enunciados e das
intervenções dos interlocutores, processos cognitivos. A meu ver, esta
é uma consequência do facto de as regras que regulam a realização dos
actos ilocutórios não serem de natureza normativa, mas constitutiva
ou definitória, para utilizarmos a terminologia de John Searle. Não
determinam a maneira correcta de realizar determinados actos, mas
definem ou fazem existir os actos ilocutórios e perlocutórios, assim
como os sentidos, directos ou indirectos, dos enunciados produzidos
pelos interlocutores. (Searle 1996: 72-82)
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Os princípios que regulam o agenciamento dos enunciados não
são, por conseguinte, regras que determinem a conformidade das
formas, que estabeleçam a relação entre materialidades significantes e
entidades significadas, nem as preferências psicológicas dos interlocutores, mas princípios que, não só regulam processos a realizar pelos
interlocutores, com vista à intercompreensão daquilo que querem dizer,
mas também definem a razoabilidade do agenciamento de determinados enunciados que, noutras situações interactivas, seriam pura e
simplesmente desprovidos de sentido.
Por outras palavras, as regras discursivas não regulam propriamente a conformidade das formas linguísticas, tomadas isoladamente
ou no quadro da sua articulação sintáctica. Determinam a razoabilidade ou o sentido do agenciamento das intervenções em função do
próprio quadro interactivo em que estão inseridas.
Há, por conseguinte, uma outra característica particularmente
importante das regras do discurso: o facto de a sua utilização não ser
autónoma em relação aos próprios espaços de interacção discursiva.
É dentro das fronteiras desses espaços que as regras do discurso se
constituem, estabelecendo-se como que um processo de determinação
mútua entre as regras e o espaço de interacção discursiva. Trata-se
de uma relação complexa entre, por um lado, regras discursivas, constituídas no quadro da interacção discursiva que, no entanto, regulam,
e, por outro lado, discurso, regulado pelas regras discursivas que, no
entanto, as constitui. É este processo lógico de determinação mútua
entre as regras e a interacção discursiva que torna particularmente
difícil a sistematização de uma gramática do discurso e que explica,
a meu ver, a dificuldade que muitos autores têm em aceitar que o
discurso é regulado por regras próprias.
Todos nós poderíamos apresentar inúmeros exemplos de determinação mútua do discurso e das regras discursivas, e mostrar que
um determinado enunciado pode adquirir sentido num espaço de
interacção discursiva, apesar de, noutro espaço interlocutivo, ser completamente desprovido de sentido. Assim, por exemplo, dizer «muito
obrigado» é perfeitamente razoável num determinado espaço de interacção discursiva, como agradecimento do alocutário na sequência
de um acto de gratificação por parte do locutor, mas noutros processos de interacção deixa de ter sentido, como podemos observar no
seguinte caso:
A: «Bom dia.»
B: «Muito obrigado.»
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Casos como este são desadequados, não porque infrinjam qualquer regra linguística formal, mas porque infringem a regra discursiva
segundo a qual à saudação de um locutor deve seguir-se uma saudação
do alocutário, e não um agradecimento. Alguns autores argumentam
contra o facto de se tratar de uma regra, invocando que podem eventualmente ocorrer circunstâncias em que seja razoável encadear um
agradecimento com uma saudação, mas este argumento apenas
mostra a existência de excepções que em nada alteram o valor da regra
segundo a qual a uma saudação não se responde com um agradecimento mas com uma saudação.
A regra não é, por conseguinte, no caso do discurso, a norma que
regula a correspondência entre unidades significantes e conceitos,
nem sequer a competência dos locutores para construírem materialidades bem formadas, mas a capacidade para interagir apropriadamente, em função de expectativas determinadas por um quadro de
interacção discursiva.
Para entendermos correctamente esta natureza lógica das regras
do discurso temos de admitir, antes de mais, uma concepção dinâmica
de regra, como aliás, já nos anos 60, Roman Jakobson tinha sugerido
(Jakobson 1963: 36-42). Um discurso não é, por isso, apenas uma
alocução, uma expressão que um locutor endereça a um ou mais
alocutários, nem sequer uma interlocução, uma relação entre co-enunciadores que estabelecem entre si relações mútuas e recíprocas. É interacção entre parceiros de troca que se influenciam reciprocamente,
fazendo uso de regras próprias da relação interactiva.
Desde os meados dos anos 60, Dell Hymes, reflectindo sobre a
noção chomskiana de competência, lembrava que os falantes não
possuem apenas uma competência linguística, que os habilita a
produzir e a reconhecer unidades verbais conformes com a estrutura
da língua, mas são dotados de uma competência propriamente interactiva que os habilita a escolher os enunciados ajustados, em cada
momento, a cada um dos espaços de interacção em que são envolvidos.
(Hymes 1971; 1974)

4.

A natureza ambivalente das regras
da interacção discursiva

Gostaria agora de propor uma tentativa de caracterização da
lógica a que obedecem as intervenções dos interlocutores numa conversa, mostrando a sua semelhança com a lógica das instituições
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a que Marcel Mauss deu o nome de fenómenos sociais totais. (Mauss
1989)
4.1 A lógica do potlatch
Marcel Mauss partiu de um grande número de observações etnográficas, recolhidas em sociedades arcaicas pertencentes a áreas geográficas extremamente dispersas, que vão da costa oeste da América
do Norte às ilhas da Trobriand da Polinésia e à Melanésia. Trata-se de
práticas que, em determinadas circunstâncias, envolvem os membros
das famílias ou das tribos aliadas e que consistem na obrigação de
dar, de receber e de retribuir.
As circunstâncias em que estes processos de troca ocorrem são
normalmente ocasiões festivas, por ocasião das quais se estabelecem,
se restabelecem ou se aprofundam relações de aliança. Marcel Mauss
deu a estes fenómenos o nome de «prestações totais de tipo agonístico» ou de «fenómenos sociais totais». Trata-se de autênticas competições, em que cada um dos intervenientes procura exceder os
outros em generosidade, e de práticas rituais que englobam a totalidade das diferentes dimensões da experiência, envolvendo nomeadamente as dimensões religiosas, económicas, políticas, guerreiras e
familiares. Marcel Mauss deu o nome de potlatch a esta instituição,
nome que os próprios índios da costa leste da América do Norte dão a
esta prática. (Mauss 1989: 153)
Mas o aspecto talvez mais notável desta instituição arcaica é o
facto de obedecer a uma lógica ambivalente, na medida em que, apesar
de se tratar de uma prática obrigatória, deve ser vivida como gratuita.
É obrigatória, uma vez que a sua recusa seria inevitavelmente sancionada pelo desencadeamento de hostilidades temíveis, que podem ir
inclusivamente até à declaração de guerra; é gratuita, uma vez que a
demonstração da sua obrigatoriedade teria o mesmo efeito que a sua
recusa, o de desencadear manifestações de hostilidade idênticas às que
a sua recusa provocaria.
O potlatch é, por conseguinte, uma instituição social, presente
numa grande variedade de sociedades arcaicas, que vincula os
parceiros de troca entre si e os define como aliados, segundo uma
lógica de dependências recíprocas e mútuas. Deste modo, o doador
adquire um ascendente sobre o recebedor, fundado num prestígio
proporcional à ostentação da generosidade da sua dádiva. O recebedor
irá, por seu turno, tentar reverter a situação de dependência em que a
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dádiva de que foi beneficiário o coloca, através de uma retribuição
mais generosa do que aquela de que foi beneficiário. O próprio objecto
da transacção, o mana, é dotado de virtualidades mágicas, na medida
em que leva consigo, ao longo do processo de circulação desencadeado
pelo potlatch, a alma ou espírito do doador, apelando por isso para
uma compensação que a retribuição deverá satisfazer, num outro
momento, nem muito próximo, para que a retribuição não apareça
como obrigatória, nem muito remoto, para que não se perca completamente a memória do vínculo criado pelo dom de que se tinha sido
destinatário.
A instituição do potlatch é assim, ao mesmo tempo, um processo
de estabelecimento de alianças e de dependências recíprocas, um jogo
de competição pela supremacia na generosidade, um sistema de trocas
generalizadas, indefinidamente relançadas, uma vez que gera uma
dívida sempre relançada e, por isso, insanável.
Podemos entender porque é que o potlatch é determinado pela
lógica ambivalente da obrigatoriedade e da gratuitidade. É que equivale, por um lado, a uma decisão livremente consentida de um acto
gratuito destinado a reconhecer o outro e a ser reconhecido pelo outro
como parceiro de aliança, decisão obrigatória porque a sua recusa
equivale a um acto negativo de não reconhecer o outro e de não ser
reconhecido pelo outro como parceiro de aliança. Em suma, é porque
os três momentos da troca generalizada, os momentos da dádiva, da
aceitação e da retribuição, são, em conjunto, a expressão do reconhecimento recíproco e mútuo, que ninguém pode eximir-se à obrigação
da generosidade e que todos são supostos agir livremente, ao sujeitarem-se a essa obrigação.
4.2 A interacção conversacional
O desenrolar de uma conversa segue uma lógica em tudo idêntica
à que encontramos nesta instituição arcaica que acabei de formular
rapidamente, a ponto de podermos considerar a prática conversacional, ainda hoje, nas sociedades, como a nossa, em que o potlatch
deixou de regular a totalidade da experiência do mundo, como a
prática em que essa lógica se mantém em toda a sua pureza.
A conversa é o processo de troca generalizada, em que o objecto
de troca é a palavra. Entra-se na conversa como, nas sociedades
arcaicas, se entra no potlatch, ao mesmo tempo livre e obrigatoriamente. Encontramos no desenrolar de uma conversa a mesma lógica
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ambivalente entre a obrigação e a liberdade de dirigir, de receber e de
retribuir a palavra. Não admira por isso que falar sozinho na presença
de outrem seja objecto de sanção, como se o falante fosse apanhado
em flagrante delito de apropriação exclusiva da palavra, de recusa
de partilha. Tal como o potlatch, também a conversa é logicamente
interminável, podendo a troca da palavra prosseguir eventualmente
ao longo da partilha de toda uma experiência de vida comum. É por
isso que, tanto no começo como no encerramento de uma conversa,
encontramos processos ritualizados de natureza competitiva e que,
como diz o adágio, «quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto».
As trocas de saudações entre os interlocutores e os pedidos eventuais
de desculpa pelo incómodo, a rememoração de conversas precedentes
representam os casos mais frequentes de sequências de abertura.
Encontramos de novo, no fecho das conversas, processos ritualizados
constituídos por pré-sequências preparatórias destinadas, não só a
sincronizar a tomada de decisão de encerramento da conversa e as
despedidas, mas também a mostrar que não é por gosto, mas por
razões extrínsecas à lógica da troca da palavra que se dá por concluída
a interacção conversacional. É por isso que não é raro a conversa
terminar com o agendamento do seu relançamento ulterior («Telefono-te por estes dias»; «Não te esqueças de telefonar», «Então vemo-nos para a semana.»)
Recusar dirigir a palavra a alguém, não escutar a palavra que
nos é dirigida e não retribuir a palavra de que se é destinatário são
também razões suficientes para o desencadeamento de hostilidades,
das mesmas consequências de ruptura de aliança ou do vínculo social
que, como vimos, decorrem da recusa de entrar no potlatch. E, no
entanto, dirigir a palavra, escutar e responder são actividades vividas
como livres e gratuitas.
As regras a que obedecem as conversas visam, por conseguinte,
exorcizar o espectro da ocorrência dos seus limites fatais: a ruptura e
a recusa de estabelecer ou de restabelecer a interacção conversacional.
Os interlocutores comportam-se em função da percepção, mais ou
menos clara, de que se trata de situações em que são confrontados
com imperativos de sentido contrário. É à gestão da ambivalência
destes imperativos que se destinam as regras da interacção discursiva.
Na sequência dos trabalhos de Erving Goffman, os conversacionalistas
costumam referir a existência da regra a que os anglo-americanos dão
nome de footing e a que poderíamos dar o nome de preservação da face
própria e de respeito pela face do interlocutor. Mas, a meu ver, não
se trata propriamente de uma regra, mas da descrição da natureza
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ambivalente de qualquer interacção conversacional. A regra não deve
limitar-se a descrever os comportamentos, mas a compreendê-los.
A compreensão do fenómeno do footing está na relação entre a natureza ambivalente e agonística da interacção conversacional, por um
lado, e a instituição de relações de aliança e de dependência mútua
entre os interlocutores, por outro lado.
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5.

Para uma arqueologia da interacção discursiva

Gostaria agora de recordar que as sociedades modernas pretendem instaurar modalidades de discurso libertas das coacções que a
lógica do potlatch nos permitiu compreender, parar mostrar que,
apesar desta pretensão, permanece inalterada, nas práticas discursivas
da vida quotidiana moderna, a mesma lógica ambivalente e agonística
que regula as modalidades arcaicas de interacção.
5.1 As modalidades discursivas da modernidade
Pelo facto de ser um projecto de racionalização da experiência do
mundo, a modernidade não pode deixar de ter importantes consequências sobre as práticas discursivas. Uma dessas consequências
deriva do facto de a modernidade ser um processo de autonomização
dos diferentes domínios da experiência em relação aos fundamentos
transcendentes de legitimação que caracterizam a experiência tradicional. Trata-se de um processo que visa, ao mesmo tempo, a emancipação do sujeito em relação aos valores e às normas que servem de
legitimação do discurso, e a um aumento da eficácia da acção transformadora do mundo.
Como manifestação do processo emancipador mencionemos
apenas o desaparecimento nas nossas sociedades das regras de precedência em função de distinções culturalmente predefinidas, nomeadamente de idade, do sexo e de família. Como exemplo de eficácia
enquanto princípio legitimador do discurso moderno bastará recordar
o aparecimento da figura do especialista ou do perito, do locutor habilitado a elaborar discursos racionalmente elaborados, acreditado para
a imposição legítima de discursos especializados.
Deste modo, os quadros totalizantes da lógica ambivalente, que,
como vimos, caracteriza os fenómenos sociais totais e regula os processos tradicionais de interacção passam a ser encarados, no quadro
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dos projectos da modernidade, como mecanismos intoleráveis de coacção, de dominação e de dependência, como entraves à emancipação
dos projectos individuais.
É esta nova mentalidade emancipadora que dá origem, na modernidade, ao aparecimento de novas formas discursivas, autónomas em
relação à lógica totalizadora dos fundamentos transcendentes da legitimidade tradicional, a regras que escapam ao controlo racional do
sujeito. (Foucault 1966; 1969; 1971)
Vemos assim instaurar-se, ao longo do processo modernizador,
campos autónomos de legitimidade, cada vez mais fragmentados, que
vão tentar impor ao conjunto da experiência colectiva a exclusividade
das suas regras discursivas, a partir de uma competência para ditar a
conformidade de enunciados num domínio específico da experiência.
São exemplos deste processo a constituição, a partir do século XIII,
do discurso jurídico, do discurso médico e do discurso económico
modernos. (Foucault 1972; 1975; 1978)
Devido à racionalidade dos seus princípios legitimadores, cada
um destes novos campos autónomos tende a seguir regras de natureza
exotérica, termo que utilizo para caracterizar as normas que não têm
validade apenas dentro dos limites traçados pelas fronteiras de
partilha de um mundo vivido, que pretendem ser universalmente
válidas, como é o caso das regras do discurso científico e, nos nossos
dias, dos discursos mediáticos. Mas, por outro lado, devido à especialização crescente dos procedimentos de indagação racional específicos
de cada um dos campos especializados, a compreensão dos discursos
modernos exige a partilha da comunidade de especialistas, a pertença
ao corpo dos detentores da competência legítima, fundada na acreditação do campo ou na mestria dos procedimentos racionais adoptados
pelo campo de que se é autorizado.
É este aspecto tensional entre, por um lado, a natureza exotérica
dos seus princípios lógicos e, por outro lado, a natureza esotérica dos
seus princípios de circulação, que caracteriza as regras que determinam, tanto as formas discursivas, como os processos de intercompreensão dos discursos modernos. O discurso médico é um exemplo
eloquente desta tensão. Embora dotado de universalidade, uma vez
que se impõe como o único discurso universalmente legítimo na administração dos valores da saúde, as estruturas lexicais e as formas da
escrita médicas são acessíveis apenas ao corpo médico, aos detentores
da legitimidade autorizada do campo.
Mas há ainda um outro aspecto importante desta natureza
tensional dos discursos modernos. Pelo facto de a sua legitimidade
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estar confinada dentro das fronteiras de um domínio específico da
expe-riência, o discurso de cada um dos campos confronta-se com os
dis-cursos dos outros, o que leva à instauração de um processo de
c
o
m
p
e
tição, em que cada um dos campos é obrigado a compor com os outros
a sua legitimidade própria. É este processo que designo por logomaquia ou luta entre os discursos especializados modernos. Veja-se, a
título de exemplo, o diferendo actualmente existente entre os discursos
religioso, político, médico, científico e económico, em torno de questões que emergem, precisamente na modernidade, enquanto objectos
de discurso conflituais, tais como as questões do aborto, da eutanásia
ou da ecologia.
5.2 Para uma arqueologia do discurso moderno
Apesar da especialização dos discursos modernos, da sua autonomia em relação às determinações comunitárias da intercompreensão, a totalidade da experiência da comunidade do mundo vivido
continua, no entanto, a servir de quadro em que se situam os discursos
da vida quotidiana. Tanto os discursos espontâneos da vida quotidiana, como o cavaqueio ou a expressão de estados emocionais, como
o confronto logomáquico entre pretensões legítimas por parte dos
diferentes campos autorizados continuam a obedecer à mesma lógica
ambivalente arcaica e não aos princípios da especialização racional
da modernidade.
As regras de competição pela iniciativa do discurso e de gestão da
alternância da tomada da palavra, a lógica do discurso insultuoso, as
manifestações de afectividade, os processos inferenciais envolvidos
na intercompreensão são modalidades discursivas assim como os
procedimentos destinados à imposição dos discursos especializados
modernos que continuam a pressupor a partilha de visões do mundo
enraizadas numa comunidade total de vida. Continuam a fazer intervir
a mesma lógica das prestações totais de tipo agonístico que constituem
as relações arcaicas de aliança e de dependência.
Proponho por isso uma abordagem da linguagem que dê conta
destes mecanismos de retorno das marcas arcaicas dos processos de
interacção nas modalidades modernas de discurso.
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Conclusão

Comecei esta minha intervenção por perguntar se podemos admitir a existência de regras do discurso e tentei responder de maneira
aparentemente paradoxal, na medida em que mostrei que o discurso
obedece a uma lógica ambivalente.
É a noção de regra que me parece estar em causa nesta minha
proposta de abordagem das práticas discursivas. Em vez de considerar
a regra como princípio explicativo dos agenciamentos dos enunciados,
proponho uma visão dos princípios utilizados na intercompreensão
como regras de gestão do sentido, no espaço de interacção discursiva,
entendido como quadro formado pelas relações ambivalentes de tipo
agonístico, de acordo com a lógica da sociabilidade formulada por
Mauss (Rodrigues 2001: 18). Espaço de interacção é uma metáfora
topológica que representa o conjunto de pressupostos, partilhados
pelos interlocutores, que delimitam a esfera do dizível, constituindo
os quadros do sentido ou as categorias do que é necessário, possível ou
razoável dizer.
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Percursos de Análise do Discurso 1
MARIA ALDINA MARQUES
(Universidade do Minho)

Cabendo-me a honra de, em nome da Comissão Organizadora,
dar início aos trabalhos nesta jornada sobre Análise Linguística do
Discurso, outro caminho não poderia tomar esta minha breve reflexão
que não fosse o dos percursos diversos e até antagónicos que tem
percorrido a Análise do Discurso.

1.

O que é a Análise do Discurso?

É quase impossível falar sobre Análise Linguística do Discurso
sem que, desde logo, ocorram as perguntas que, certamente, já ouvimos quando nos assumimos como investigadores em análise do
discurso: «O que é isso de análise do discurso?»; «Mas isso é linguística?». Perguntas entre a ironia e o paternalismo para as quais
não temos respostas simples e imediatas, e que nos levam a retorquir
que não se pode falar de uma análise do discurso «tout court». Mas,
mesmo adiantando que fazemos uma análise linguística do discurso,
acrescentamos o nome de um investigador a cuja teoria nos ligamos
mais de perto. E surgem, assim, análises do discurso «à la van Dijk»,
«à la Coulthard», «à la Orecchioni», «à la Roulet» ou «à la Ducrot»,
para referir apenas alguns dos nomes que com mais frequência são
citados.
————————
1 Comunicação apresentada na Jornada de trabalho sobre Análise Linguística do
Discurso, realizada na Universidade do Minho em 8 de Junho de 2001.
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De tal diversidade sobressai, contudo, uma linha unificadora da
análise do discurso: a impossibilidade de referência a uma análise
linguística por si só bem identificada, é, por um lado, fruto da indeterminação gerada pela pluralidade de «discursos» e, por outro, pela
pluralidade de abordagens e perspectivas, criada por e criadora de
interdisciplinaridade.
A esta interdisciplinaridade e também pluridisciplinaridade da
Análise do Discurso se refere van Dijk (1996:28) quando, ao falar do
seu percurso como investigador afirma:
«…j’ai toujours essayé d’intégrer, d’unifier et de développer les nombreux
domaines qui étudient le texte et la parole, afin de définir une nouvelle
discipline au carrefour de toutes celles-ci, «les études sur le discours».»

Assumindo como pressuposto de base que a interdisciplinaridade
é essencial ao desenvolvimento da investigação, a Análise do Discurso
aceita também ser encruzilhada de perspectivas e de objectivos.
Ao propormos esta jornada de trabalho operámos, desde logo,
uma ‘triagem’ e marcámos como área de interesse a análise linguística
do discurso, deixando de lado outras abordagens de disciplinas que
têm como objecto discursos não verbais, ou, sendo um discurso verbal,
têm objectivos não linguísticos. Estão nesta situação certas análises
de conteúdo, por exemplo, e análises de discursos fílmicos, pictóricos,
musicais, … ou ainda os trabalhos sobre o discurso de disciplinas
várias, desde a psicologia social à antropologia, para citar apenas dois
exemplos.
Mas, apesar desta primeira restrição, nem por isso chegámos à
definição clarificadora de um objecto e de uma perspectiva e instrumental teóricos.
O objecto teórico de uma ciência pode modificar-se, e tem-se
modificado na Análise do Discurso. Daí um acréscimo de dificuldades
e de divergências na relação entre as disciplinas que partilham o
mesmo objecto de estudo. Desde logo, e com insistência, se tem afirmado a ausência de consenso, a nível internacional, quanto à definição
de «Discurso» 2.
A complexidade do objecto possibilita abordagens diversas, com
base em definições também diversas. Como consequência directa, a
instabilidade dessa definição influencia e complexifica a tarefa de
definir, por sua vez, a própria Análise do Discurso.
————————
2

Cf. Maingueneau, (1996:8).
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Percorrendo alguns trabalhos de investigação que se preocupam
com esta questão da definição do discurso, poderíamos elencar, por
exemplo, a proposta de Maingueneau que define o discurso como
conceito usado em Linguística da Enunciação para reenviar não a
uma unidade superior à frase, mas para ligar o enunciado ao acto de
enunciação que o suporta 3. Ou, ainda, outras definições que apresentam o discurso como «lugar de actualização das potencialidades
da língua»; «Articulação de formas linguísticas e lugares institucionais
ou sociais»; «processo em que se desenvolve uma actividade conjunta
dos interlocutores», etc.
Importa reter que, em todas elas, o discurso se revela como um
«processo dinâmico» (passe a redundância) mais do que como um
objecto estático.
2.

Perspectivas e trabalhos que se reclamam
da Análise Linguística do Discurso

Face a esta divergência e indefinição generalizada, é importante
considerar outras dimensões da questão, nomeadamente as perspectivas e trabalhos que se reclamam de análise do discurso.
Em primeiro lugar, a análise linguística do discurso aparece como
sinónimo de linguística do discurso – linguística do uso por oposição à
linguística do sistema estruturalista e gerativista – e que agrega disciplinas marcadas pelo princípio do estudo da linguagem em contexto 4
(que é mais uma fonte de complexificação pelo paralelismo estabelecido com a não menos abrangente Pragmática). Decorre de tal situação a frequência com que se encontram englobados por esta definição
trabalhos de investigação que também se reclamam de Linguística da
Enunciação, Teoria da Argumentação, Linguística do Discurso, etc.
As investigações no campo do discurso estão em pleno desenvolvimento e evolução, fruto da inter-relação entre concepções saídas de
contextos diferentes não só pelos discursos analisados, mas também
————————
3 «quand on emploie le terme «discours» dans le cadre des théories de l’énonciation, ce n’est pas pour renvoyer à une unité de dimension supérieure à la phrase, ni pour
considérer les énoncés du point de vue de leurs conditions de production socio-historiques, mais c’est pour rapporter l’énoncé à l’acte d’énonciation qui le supporte.» (1991:8)
4 Esta oposição marca, assim, muito mais do que um domínio de investigação
empírico e designa, como diz Maingueneau (1995:6), «moins un domaine empirique
qu’un certain mode d’appréhension du langage.»
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pelos conceitos operatórios usados e pelas noções teóricas descritivas mobilizadas e que concitam, assim, a denominação plural de
análises do discurso. Tal conjunção de interesses, métodos e teorias
coloca na base da construção teórica o conceito de eclectismo. Daí
também que o discurso, enquanto objecto teórico, dê lugar a posicionamentos tão diversos.
Thomas S. Khun, ao teorizar sobre a história da linguística, fala
de um novo paradigma da linguística: o da comunicação, depois do
tradicional e do estrutural-gerativista, desenvolvido a partir dos anos
60 no ocidente. É, com efeito, na segunda metade do século XX que
vamos encontrar o aparecimento e expansão das diferentes ‘análises
do discurso’ – sem que tal pressuponha a novidade absoluta do objecto
e da investigação.
Na retórica entroncam estas análises (que, verdadeiramente, se
opõem às abordagens linguísticas cujo limite é a frase e que afastaram
da linguagem os seus usuários, preço então considerado necessário para
que a Linguística assumisse o estatuto de ciência). A linguagem feita
discurso recusa a depuração operada pelos pressupostos teóricos estruturalistas, dá à Enunciação a centralidade no discurso e na língua.
A história da Análise do Discurso, não muito longa mas pujante,
configura-se em duas vertentes: uma francófona e outra anglófona
(ainda que este trabalho se faça sentir quer na Alemanha, pioneira no
desenvolvimento linguística textual 5 e entusiasta da análise conversacional, bem antes de, em França, por exemplo, se interessarem por
esta questão, quer no norte da Europa, quer nos países mediterrânicos,
a verdade é que são condicionados ora por uma ora por outra dessas
vertentes). Destas duas dimensões de cariz geográfico passa-se, ainda
que de modo não correlacional nem homogéneo, a duas orientações
teóricas diversas, em que a Análise do Discurso é considerada como
uma disciplina de interpretação e como uma disciplina descritiva.
Enquanto disciplina de interpretação, a análise do discurso articula disciplinas tão diversas como a Filosofia, a Sociologia, a História,
a Antropologia, entre outras, ao serviço de uma investigação que, pretende-se, seja uma investigação das ideologias mais do que linguística:
————————
5 Sebastián Bonilla(1997:10) fala de uma «relativa coincidencia entre el contenido de la mayor parte de los trabajos de lingüística del texto y de análisis del discurso»
e, mais adiante acrescenta: «el análisis del discurso, llamada a integrar, entre otras, las
aportaciones de la lingüística del texto e de la pragmática…» (p. 16)

r

PERCURSOS DE ANÁLISE DO DISCURSO

283

«…la finalité fondatrice de l’analyse du discours, celle d’articuler le
textuel sur l’historique, du linguistique sur l’idélogie.» (Jean-Claude
Beacco, 1992:5)

No primeiro caso, colocam-se orientações teóricas como a da
Escola francesa de Análise do Discurso, que conjuga perspectivas vindas essencialmente de três áreas: da psicanálise, do materialismo
dialéctico e da linguística da enunciação. Os nomes de Benveniste,
Freud e Althusser e, mais tarde Foucault, identificam e balizam as
origens e desenvolvimentos desta escola. Nesta perspectiva entronca
a definição proposta por Maingueneau (1991:8) que restringe a Análise
do Discurso (que distingue das disciplinas do discurso) à «apreensão
do dispositivo da enunciação que liga uma organização textual e um
lugar determinados».
Como corrente originariamente anglófona, a Análise Crítica do
Discurso 6 propõe-se, explicitamente nos trabalhos fundadores de
Fairclough (1989:5), desempenhar um papel social fundamental na
denúncia das ideologias que se escondem nos discursos do poder, em
particular, dos países ocidentais:
«aiming to show up connections which may be hidden from people – such
as the connections between language, power and ideology …»

A teoria linguística de Halliday, fundamental nomeadamente pela
aportação de um instrumental teórico de que sobressaem, em termos
de divulgação, os conceitos de coesão, coerência e conectores, entre
outros, tem vindo, em particular, a dar suporte linguístico a esta
corrente de análise do discurso cujo objectivo é, pelo menos na teorização dos seus fundadores, primeiramente social. Diz Xavier Laborda
(2000:3) que a perspectiva científica (da Análise Crítica do Discurso) é
«comprometida, aplicada, interdisciplinar y crítica» 7.
————————
6 Partilha com a Análise de Discurso Francesa a influência dos trabalhos de
Foucault
7 Este autor, no mesmo trabalho (2000 :2), retoma Fairclough e Wodak (1997)
para referir os oito princípios «que orientan las actividades del análisis crítico del
discurso (…): 1) El análisis crítico del discurso trata de problemas sociales; 2) Las
relaciones de poder son discursivas; 3) El discurso constituye la sociedad y la cultura;
4) El discurso realiza una tarea ideológica; 5) El discurso es histórico; 6) La relación
entre texto y sociedad es mediata; 7) El análisis crítico del discurso es interpretativo y
explicativo; 8) El discurso es una forma de acción social.»
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Recentemente, Teun van Dijk, que postula que o valor real da
análise do discurso enquanto disciplina depende das contribuições que
pode trazer para a resolução de problemas sociais, tem assumido a
dinamização e divulgação desta perspectiva, que denomina análise
socio-política do discurso, com um programa de investigação de
amplitude internacional sobre o racismo, começado em 1994, em que
de forma clara pretende
«étendre mon travail à une étude plus générale du discours, du pouvoir
et de l’idéologie.» (1996:27)

Só em segundo lugar, «et pour cause», apresenta a análise linguística do discurso como objectivo de investigação:
«En second lieu, nous voulons chercher, de façon systématique,
par quelles structures sémantiques (les sujets, la cohérence), la syntaxe
(l’ordre des mots, etc.) le lexique, les actes de langage, les opinions idéologiques se manifestent dans le texte et par la parole.» (Idem : 27-28)

Como disciplina descritiva, os objectivos da análise do discurso
são, obviamente, orientados para outros interesses, neutros em termos
de intervenção directa na sociedade. O que se procura, essencialmente,
é descrever funcionamentos discursivos, desde as trocas verbais na
interacção, aos movimentos argumentativos, à construção enunciativa, estruturação discursiva ou construção do universo de referência
no discurso, entre outros. George Wilson, em Politically Speaking,
problematiza esta questão por oposição à Análise Crítica do Discurso:
«My aim is not to pass moral judgement, however, but to offer an objective description at the linguistic level …» (p.16)

A ligação destas investigações ao conceito de tipos de discurso é
óbvia. O discurso literário, o discurso jornalístico e o discurso político
catalizaram desde logo as investigações. Mas, com o desenvolvimento
da análise conversacional, os discursos do quotidiano centralizam
cada vez mais as atenções.
Esta orientação de investigação tem origem no mundo anglosaxão, onde as trocas orais e tomadas de palavra constituem, desde o
início, o objecto das muitas investigações ligadas à sociologia interaccionista, destacando-se a escola de Palo Alto e nomes como Erwin
Goffman. H. Sacks e Schegloff que estão directamente ligados, no
âmbito da etnometodologia e do interaccionismo simbólico, à emer-
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gência da análise conversacional (denominada discourse analysis),
cujo objecto é o discurso oral, e se afirma como uma ciência dos
comportamentos. A organização sequencial, nos conceitos de sequência, pares adjacentes, tomadas de palavra, etc. é privilegiada.
A evolução desta perspectiva tem a ver com a teoria linguística de
Halliday, já citada, mas também com contribuições de investigadores
como Coulthard e Sinclair. A vocação interaccionista desta «discourse
analysis» está condensada na conhecida asserção de Gumperz
(1982:29) de que: «Speaking is interacting».
Não significa, contudo, que o texto oral se constituiu como único
objecto; e, assim, o texto escrito vem também a ter expressão, em
trabalhos de que salientamos a publicação colectiva, coordenada por
Coulthard, em 1994, com o título Advances in written text analysis.
A expansão desta investigação, particularmente no continente
europeu é acompanhada de um enorme desenvolvimento ao nível dos
conceitos. A Análise Conversacional entra, diz Kerbrat-Orecchioni,
numa segunda fase, é «une conversationnologie de deuxième génération», preocupada e ocupada com as relações que, pelo discurso, se
estabelecem entre os interlocutores empenhados no processo comunicativo. Da argumentação no discurso oral, à heterogeneidade enunciativa, marcada nas múltiplas construções das vozes do discurso, às
marcas discursivas de cortesia linguística, à dimensão plurilogal de
certas actividades de discursivização, entre outras, a análise conversacional – ou análise das conversações como por vezes se pretende no
acentuar de uma evolução fundamental – revela o desenvolvimento e a
complexidade do seu campo de aplicação.
A metodologia usada é o empirismo descritivo, trabalho com
corpora constituídos por registos de interacções tanto quanto possível
autênticas.
A interacção verbal, e relembro Gumperz, é considerada a realidade fundamental da linguagem como (inter)acção. A função primeira
da linguagem verbal é permitir a comunicação interpessoal, nas diferentes situações da vida quotidiana 8.
A primazia que a concepção da interacção verbal, como constitutiva da realidade linguística discursiva que integra num só unidade
————————
8 «ce qui implique que pour apréhender l’objet –langue, il faut d’abord s’intéresser
à ses réalisations en milieu naturel, ´c’est-à-dire, analyser de très près, sur la base
d’enregistrement de données «authentiques», le fonctionnement d’échanges langagiers
effectivement attestés.» (Kerbrat-Orecchioni, 1996.
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discursiva o Eu e o Outro, parece dar às conversações, aos discursos
do quotidiano (e que poderia ser um argumento a favor da especificidade da Análise Conversacional), dilui-se pela redescoberta do conceito de dialogismo – elaborado por Bakhtine, nos anos 20, e retomado
por Francis Jacques, Foucault, Ducrot, inter alia – e globaliza o objecto
«discurso»: monogal ou dialogal, mas sempre dialógico. A análise
conversacional, sobretudo, coloca ao linguista, prioritariamente, um
problema de análise do discurso enquanto análise do dinamismo
de qualquer produção discursiva, efectiva, na sua complexidade e
heterogeneidade.
Neste sentido, não se opõe à Análise do Discurso; é uma forma de
análise do discurso, cujo objectivo é dar conta dos diferentes aspectos
de organização destas construções pluri-logais.
A questão final que quero recolocar é esta: na encruzilhada de
tantos interesses e perspectivas teóricas, a Análise do Discurso é ainda
Linguística? Definitivamente. A Análise do Discurso, pese embora as
indefinições apontadas, é sinal da abertura da linguística às outras
ciências e, por essa via, a si própria. Retomo, para terminar, as palavras de Catherine Kerbrat-Orecchioni (1996:34)
«On est en linguistique dès lors que l’investigation se focalise sur les
faits langagiers (dès lors par exemple que l’on recourt au contexte social
pour élucider le fonctionnement des énoncés, et non l’inverse).»
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Como locuções prepositivas
se disfarçam em advérbios
(Classificação morfológica e tradição gráfica)
JOSÉ TEIXEIRA
(Universidade do Minho)

1.

Palavra, grafia e morfologia

Uma das críticas fundamentadas que a Gramática Generativa
começou por fazer ao Distribucionalismo (e que se pode estender à
análise gramatical greco-latina que ainda perdura) foi a de que uma
verdadeira ciência não pode ser apenas taxonómica, satisfazendo-se
com apresentar classificações para as unidades que encontra.
Ora a tradição gramatical europeia foi, em boa parte, também
taxonómica. E porque sempre se baseou nos textos escritos, tendeu, e
tende, a identificar cada unidade a classificar com o conjunto de
monemas que a norma ortográfica junta. Simplificando: aquilo que se
escreve junto é uma palavra; cada palavra é uma unidade a classificar.
Só que há um problema: a «premissa» de que se parte («o que se
escreve junto») é bastante aleatória. Que critérios linguísticos
presidem e enformam as normas ortográficas? Muitas vezes, estes
critérios resultam de convenções impostas politicamente, onde se
utilizam processos tão (in)fundamentados como o que se julga ser a
tradição ou os chamados critérios etimológicos. No final, o resultado é
sempre discutível, como o último (des)Acordo Ortográfico da língua
portuguesa é um exemplo vivo.
A ser assim, talvez se justifique uma revisão de algumas classificações morfológicas que se foram sedimentando na dita gramática
tradicional. Para tal, parecem-nos úteis determinadas perspectivas que
a Linguística Cognitiva vem propondo, ao conceber toda a Gramática
(ver, por exemplo, Langacker 1987) como um conjunto de mecanismos
essencialmente significativos e não mais baseados primeiramente em
critérios e relações lógicas pré-semanticamente estruturadas.
DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 289-318
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Dentro deste âmbito, poderão servir de exemplo alguns marcadores espaciais construídos a partir dos elementos-base trás e cima e
que a morfologia tradicional tem muita dificuldade, em primeiro lugar,
em reconhecer e, em segundo lugar, em classificar.

2.

A origem dos marcadores espaciais

Ora se a tradição gramatical e lexicográfica se constrói sobre terrenos tão instáveis e movediços como os da norma gráfica, é muito
natural que nas análises que propõe encontre problemas que, muitas
vezes, se transformam em autênticas entropias para a classificação do
sistema morfológico. A classificação morfológica dos localizadores
espaciais apresenta-se, assim, como paradigma de alguma confusão,
incoerência e, por vezes, da pouca adequação à função prioritária que
tais unidades transportam- o processo significativo.
Em primeiro lugar, convém prevenir que procurar identificar os
marcadores espaciais com uma classe gramatical una é, e será sempre,
difícil, na medida em que não há marcadores espaciais feitos de raiz.
Todos derivam de elementos lexicais, sobretudo nomes e verbos.
Svorou (1994) analisando muitas línguas de famílias e grupos
diferentes descobre sempre o mesmo processo: os marcadores espaciais gramaticalizados (que denomina spatial grams) têm uma origem
nominal ou verbal:
Based on the data from languages in my sample, as well as several other
languages, two kinds of lexical sources of spatial grams where identified: nouns and verbs. Among nominal sources, several classes were
identified according to the referent they encode: body part terms, environmental landmark terms, relational object-part terms, and finally, a
few abstract spatial nouns. The correspondence of specific nominal
sources to specific types of grams gives evidence for three models: the
anthropomorphic, the zoomorphic, and the environmental landmark
models. These models make universal claims about possible sources of
types of spatial grams. (Svorou 1994:204)

A origem verbal verifica-se sobretudo em línguas dos grupos NígerCongo, sino-tibetanas e altaicas 1. O processo será VERBO > VERBO
————————
1 «The verb was identified as another lexical source of spatial grams. Although
only a few languages give evidence for verbal sources, it constitutes an important source
of information. In the relatively few cases I have encountered, similar grams emerge

k
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EM SÉRIE 2 > CO-VERBO > MARCADOR ESPACIAL GRAMATICALIZADO (Svorou 1994:111).
A origem nominal segue um processo que pode ser assim esquematizado (adaptado de Svorou 1994:101):
construção
genitiva
nome

aglutinação
advérbio

afixo

ø

Figura 1

Figura 1

Em algumas línguas encontram-se mesmo os dois processos, o
que segundo Svorou comprova que estes mecanismos são partilhados
universalmente:
In fact several languages were found in which nominal and verbal
models were both present, giving rise to the development of different
types of grams. This suggests that the three models make predictions
about universally available paths of evolution of spatial grams.
Furthermore, the fact that languages may develop spatial grams either
from nouns or from verbs suggests that spatial relations may be
perceived by human beings either with reference to the physical and
functional properties of entities, or with reference to the properties of
movements. Grams which encode directional and path notions are
————————
out of similar verbal sources. The majority of the spatial notions expressed by grams
which emerge out of verbs, specify directions, path of movement, or end-point of
movement. The only locative notion expressed by grams with such evolution are regional
and proximal grams. Dynamic verbs encoding movements (actual or imagined) in
specific directions evolve into directional grams. Similarly, stative verbs evolve into
stative grams of regional and proximal notions. Two alternative routes leading from
verbs to spatial grams were identified: via verb-serialization and co-verb stages to gram,
and via a participial stage. The alternative routes represent different paths languages
follow in the process of grammaticization. The data are not sufficient to lead to conclusive findings, but perhaps these differences also delineate typological dimensions».
(Svorou 1994:206-207)
2 «Serial-verb sentences consist of a subject followed by two or more predicates,
where the first nominal is the subject of both predicates» (Svorou 1994:110).
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predominantly verbal in origin, although there were some exceptions
like the Papago «eye» used for DIRECTION TOWARDS, suggesting
that the source verbs were ‘selected’ precisely because they referred to
movement and that the directional and path notions are retentions
of the original meaning of the verbal ancestors. (Svorou 1994:207)

Os marcadores espaciais do português, e concretamente os da
direccionalidade frontal, seguiram o mesmo percurso derivativo: nos
ligados a frente ainda hoje é constatável a parte nominal; nos ligados à
vertente oposta, atrás, a ligação nominal ou verbal já será mais remota.
A este propósito, é curiosa a etimologia de atrás que Frei Domingos Vieira (Vieira 1871) apresenta:
ATRAZ, adv. (Do latim ad retro, ou a tergo; as fórmas do provençal arreire, do
catalão arreira, e do francez arriere, derivam-se de ad retro; porém a
fórma portugueza deriva-se de a tergo, dando-se a metathese do «r»
e mudando-se o «g» em «z» como em gimbo, por zimbo e gabello por
zabello.)

Frei Domingos Vieira queria mesmo que houvesse alguma «lógica»
na origem da palavra. E assim, apresenta-a como provindo do latim
tergum, i, que significava pele das costas, costas. E o que lhe falta em
verdade, sobra-lhe em imaginação, sobretudo nas voltas que dá e na
ginástica etimológica que faz à palavra latina para tentar que ela vá
desaguar na portuguesa.
Só que também na etimologia, muitas vezes, as origens são mais
prosaicas do que se poderia esperar. Mas neste caso o prosaico é
bastante significativo, já que a etimologia de trás ajuda a mostrar
que a oposição com frente toma este último termo como referência.
Na verdade, frente é o eixo positivo, sendo trás encontrado por
oposição a partir (não cronologicamente, mas nocionalmente) do
primeiro. Com efeito a etimologia de trás é «apenas» trans que em
latim significava para o outro lado, para além de, outro lugar. Tinha
portanto um valor de segundo termo por oposição a um primeiro.
E como a frente é o termo positivo, trans aparece assim como uma
espécie de eufemismo para referir a parte «negativa».
No latim, teria trans ligação ao verbo traho («arrastar, puxar») e
ao verbo trajicio («arremessar para o lado de lá»)? As letras -h- e -jrepresentam talvez a consoante constritiva que o -s- de trans ainda
conservava. E reparando-se que transno significava «atravessar a
nado», reconhece-se em trans uma força lexemática ainda muito
grande, já que, só por si, a preposição constituía praticamente toda a
raiz de vários verbos.

r
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A origem lexemática de trás<trans pode ter sido, de acordo com o
Oxford Dictionary, uma hipotética raiz indo-europeia *ter que deixou
vestígios no sânscrito (tiráh), no avéstico (taro) e no galês (tra). Esta
raiz poderá ter estado ligada ao particípio do verbo *tro (significando
«movimento»?) como ainda se nota em intro (in=interioridade+tro=
movimento), com o sentido de entrar, aparecer.

3.

Atrás: organização morfo-semântica
3.1. A necessidade da existência do Configurante

É essencialmente à volta destas duas unidades (frente/trás) que se
organizam os principais localizadores espaciais da linearidade frontal
nas suas duas vertentes constitutivas. E organizam-se, combinando-se
de várias formas com vários outros elementos, também eles marcadores espaciais, e que se costumam designar por preposições. A classificação morfológica final do marcador espacial total vai depender
dos elementos com os quais frente/trás se combinam e da forma
como o fazem.
Tradicionalmente, as duas classes básicas onde se encaixam os
referidos localizadores são a das preposições ou locuções prepositivas
e a dos advérbios. Atrás oposto a atrás de é um exemplo paradigmático.
Para alguns dicionários, atrás é sempre advérbio (Morais, J. P.
Machado 1981, Aurélio); outros, por exemplo o primitivo da Academia (1976), Caldas Aulete (Garcia, 1986), distinguem atrás-advérbio e
atrás de- locução prepositiva; outros ainda (Vilela 1991) separam
atrás-advérbio e atrás-preposição, acrescentando depois que atrás-preposição aparece como atrás de sendo, portanto, uma locução
prepositiva.
A grande diferença, portanto, entre as facetas adverbiais e preposicionais de atrás está, nesta perspectiva, no facto de aparecer com de
ou sem de. E dizemos aparecer, porque atrás implica sempre atrás de,
embora, por vezes e por razões perfeitamente compreensíveis (e que se
irão evidenciar) não seja necessária a preposição nem o elemento
Configurante com que ela relaciona a Figura.
Mas vamos por partes.
Como toda a gente diz e se percebe, qualquer configuração
espacial implica necessariamente duas realidades: uma que se quer
localizar (a Figura) e outra que serve de referência a essa locali-

294

DIACRÍTICA

zação (o Configurante) 3. Uma localização relativamente a nada é
um absurdo.
A preposição de, nas localizações espaciais, é exactamente o indicador do Configurante relativamente ao qual se faz a localização.
Só que se num processo de localização a realidade que serve de
Configurante se impuser como óbvia, quer para o LOC, quer para
o ALOC, então esse Configurante pode não ser expresso no corpo do
texto, embora entre obrigatoriamente no modelo mental que configura a situação.
Por exemplo, na frase
1) Nesta etapa, o nosso ciclista vai atrás do camisola amarela.

atrás relaciona explicitamente a Figura (o nosso ciclista) e o Configurante da localização (o camisola amarela). Consequentemente terá que
ser atrás de. Mas se LOC e ALOC estiverem a falar do mesmo camisola
amarela e ele for tomado indubitavelmente como Configurante, então
esse mesmo Configurante não precisa de ser explicitado verbalmente,
o que implica que a preposição de ligação de também não apareça:
2a) – Estás a ver o camisola amarela?
b) – Estou. E o nosso ciclista está perto dele.
c) – Mas está à frente ou atrás?
d) – Está atrás, mas pouco.

Ou então
3) Estou a ver todo o pelotão e o nosso ciclista vem atrás.
4) Estou a ver o pelotão e o nosso ciclista vem atrás dos outros todos.

É por isso que é fácil demonstrar que atrás equivale sempre a
atrás de e que a divisão feita entre o advérbio e a preposição é cognitivamente infundada. As definições semânticas dos elementos destes
dois paradigmas (adverbial e preposicional) como aparecem nos dicionários são perfeitamente idênticas, não havendo nada que nos permita
distinguir semanticamente atrás-advérbio e atrás de-locução prepositiva. Teste-se:
a) Do lado oposto, para além do que está ou se figura na nossa frente
b) Do lado oposto ao da cara de uma pessoa ou da frente de uma coisa.
————————
3

Ver , a propósito desta nossa nomenclatura, Teixeira 2001: 240-244.
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Qual destas equivalências semânticas, do primeiro dicionário da
Academia (o de 1976, constituído só pelo volume da letra A), é de atrás-advérbio e qual a de atrás de-locução prepositiva?
3.2. A equivalência semântico-pragmática entre o advérbio
(atrás) e a locução prepositiva (atrás de)
Para tentarmos provar o nosso ponto de vista, vamos pegar em
todos os exemplos de atrás-advérbio (sem de) que o referido Dicionário
da Academia (1976) apresenta e ver se não poderiam aparecer em
atrás de-locução prepositiva.
É natural que, por vezes, referir o objecto-Configurante faça
com que a frase pareça um pouco «anormal», já que o normal é esse
objecto-Configurante, porque evidente, não ser referido. Assim, por
exemplo, quando o Configurante coincide com o local onde se situa o
sujeito verbal ou o sujeito da enunciação, esse Configurante situa-se no
ponto de referência relativamente ao qual uma configuração espacial
é feita. Compreende-se, assim, que o LOC não tenha que referir explicitamente o seu próprio local/espaço ao ALOC, já que este o partilha
ou o identifica na situação concreta de comunicação. O mesmo acontece quando o sujeito verbal é situado num local que é óbvio,
tornando-se irrelevante indicá-lo:
5) Já andámos tanto e ainda não os encontrámos. Será que estão atrás?
(= atrás deste sítio em que nos encontramos agora).
6) Deu dois passos atrás (= atrás de onde inicialmente estava).

À esquerda aparecem os exemplos do dicionário. À direita, salvaguardando a redundância das construções resultantes pela indicação
de um Configurante que se deduz, surgem os mesmos exemplos modificados com a explicitação, entre parênteses, do objecto-Configurante
precedido da preposição de:

296

DIACRÍTICA

«Gente mais verdadeira e mais humana / Que
toda a doutra terra atrás deixada» (CAMÕES,
Lusíadas, II, 74)

«Gente mais verdadeira e mais humana / Que
toda a doutra terra atrás (de si) deixada»

«Deixo, Deuses, atrás a fama antiga / Que
co’a gente de Rómulo alcançaram» (IDEM,
ibid., I, 26)

«Deixo, Deuses, atrás (de mim/desta situação) a fama antiga / Que co’a gente de
Rómulo alcançaram»

«F. deu dois passos atrás».

«F. deu dois passos atrás (do sítio onde
estava)».

«A resolução que tomámos é a única possível; e já não há que voltar atrás» (GARRETT,
Frei Luís, p. 129).

«A resolução que tomámos é a única possível; e já não há que voltar atrás (desse momento em que foi tomada)»

«E Guadiana / Atrás tornou as ondas de medroso» (CAMÕES, Lusíadas, IV, 28).

«E Guadiana / Atrás (de onde estavam)
tornou as ondas de medroso»

«Ao redor, atrás e adiante iam numerosas turbas» (M. BERNARDES, Floresta, I, p. 133),

«Ao redor, atrás (deles) e adiante iam numerosas turbas»

«a ‘Bicha’ tropicando adiante […], a ‘Carriça’
atrás» (AQUILINO, Via Sinuosa, p. 88),

«a ‘Bicha’ tropicando adiante […], a ‘Carriça’
atrás (dela)»

«O corredor que ia atrás já alcançou os da
frente».

«O corredor que ia atrás (de todos) já alcançou os da frente».

«O Artur ficou distinto, e o irmão não quer
ficar atrás»

«O Artur ficou distinto, e o irmão não quer
ficar atrás (dele/dessa situação de distinção)»

«que não eram acontecidas em toda a
Cristandade junta de cem anos atrás tantas e
tais maravilhas» (L. DE SOUSA, Hist. de S. Domingos, I, p. 333)

«que não eram acontecidas em toda a
Cristandade junta de cem anos atrás (dessa
altura/desse tempo) tantas e tais maravilhas»

«de todas as velhacarias […] só lhe lembrava
uma: ter sido juiz o ano atrás» (T. COELHO,
Amores, p. 59).

«de todas as velhacarias […] só lhe lembrava
uma: ter sido juiz o ano atrás (dessa
altura/desse tempo)»

«No Canto atrás passado (se vos lembra) / No
batel vistes já quase alagados / Este bom
capitão com quanta gente / Naquela embarcação primeiro vinha» (J. CORTE-REAL,
Naufrágio, p. 138)

«No Canto atrás (deste) passado (se vos
lembra) / No batel vistes já quase alagados /
Este bom capitão com quanta gente /
Naquela embarcação primeiro vinha»

«Como já se disse atrás, o infinitivo pessoal é
característico do português».

«Como já se disse atrás (deste sítio que lemos
agora), o infinitivo pessoal é característico do
português».

Restam as expressões estereotipadas (ou sintagmas fixos), das
quais são apresentadas três: marcha atrás, voltar com a palavra atrás e
estar de pé atrás.
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Como é evidente, nos sintagmas fixos o sentido global não é
formado pelo conjunto dos sentidos das palavras componentes, já que
essas palavras não funcionam individualmente, mas como um todo 4.
Por isso, por vezes, os sintagmas fixos não suportam bem explicitações
semânticas de qualquer uma das respectivas unidades. No entanto, é
sempre possível tentar compreender o processo linguístico-cognitivo
que tornou possível a existência de determinado sintagma fixo e o
porquê das lexias que o compõem.
É interessante verificar que estes três sintagmas fixos reenviam
para o mesmo modelo da frontalidade. Nos dois primeiros, o nome de
origem verbal e o verbo indicam claramente que marcha atrás e voltar
com a palavra atrás se baseiam no modelo do movimento 5. A oposição
atrás/à frente pode fazer-se relativamente a cada um dos pontos do
vector desse movimento. Assim, num ponto considerado, Li, atrás
engloba todos os pontos anteriores do movimento e à frente todos os
pontos posteriores:

Figura 2

Deste modo, marcha atrás é uma marcha que permite ir para um
ponto anterior a Li, ou seja, atrás do local em que se está em determinado momento (mesmo que não tenha havido movimento, em marcha
atrás Li é sempre o sítio em que se está e a direcção do vector do movimento a orientação intrínseca do carro).
Em voltar com a palavra atrás, a palavra, ou seja, o discurso
linguístico, é identificado com essa linha temporal. Li é o momento em
que surgiu o acto de fala (a palavra). A partir desse Li «a palavra»
————————
4 Não está aqui em questão discutir se nas expressões fixas o significado global
resultante é muito ou pouco independente do significado das lexias componentes.
Evidentemente que tal «independência» varia de expressão para expressão. Nestas, interessa-nos demonstrar que embora nos sintagmas fixos as unidades componentes possam
ter perdido parte da sua autonomia semântica conservam ainda, mais ou menos, os
esquemas e modelos mentais que as suportam enquanto unidades fora dos mesmos
sintagmas fixos.
5

Ver a descrição destes modelos mentais de frente/trás em Teixeira (2001).
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existe; antes desse Li não existia. Tentar invalidar ou anular a palavra
implica situar-se num espaço/tempo em que essa palavra não existia,
ou seja antes ou atrás de Li:

Figura 3

Este processo, bem assim como o esquema da figura 3 que o
pretende representar, não implica que «funcione» assim cada vez que
um falante utiliza a expressão voltar com a palavra atrás. É antes a
tentativa de explanar o modelo cognitivo que suporta a referida
expressão e mostrar como nela atrás também implica atrás de um
Configurante, sendo, neste caso, Configurante = Li. Ou seja: não é o
processamento semântico de voltar com a palavra atrás que este
modelo representa, mas o percurso cognitivo dentro da língua que o
terá suportado, até porque o nosso propósito era provar que atrás
implica sempre atrás de, já que nesta configuração espacial, expresso
ou implícito, terá sempre que haver um Configurante relativamente
ao qual a Figura é situada. Agora saber, nesta expressão, o que é que
para os mecanismos linguístico-cognitivos do falante ainda permanece
do modelo ou já é equivalência «fixa», parece-nos matéria difícil de
destrinçar e que, talvez, varie de falante para falante.
Já vimos que os dois sintagmas fixos anteriores se inseriam no
mesmo modelo de frontalidade, o modelo do movimento, facto previsível a partir dos respectivos núcleos semânticos, representados por
um nome derivado de um típico verbo de movimento (marchar) e por
um verbo que não implica apenas um movimento, mas dois (voltar) 6.
E embora em estar de pé atrás tenhamos um verbo estativo, temos
também um lexema que entronca semanticamente com o próprio
modelo cognitivo do movimento humano: pé. Ora é precisamente o
movimento humano que através de implicações várias está na base do
significado de estar de pé atrás.
————————
6 Relativamente a voltar como implicando duplo movimento, ver Vilela (1989) e
Teixeira (1995).
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Todo o movimento se inicia a partir de um ponto (Li). Se o movimento for no sentido positivo da frontalidade (cara-peito-pés), a
Figura fica à frente; se o movimento for no sentido negativo da frontalidade (nuca-costas) a Figura fica, depois do movimento, atrás.
Estar de pé atrás remete (no sentido literal que origina todo o
modelo) para o início de um movimento em que o primeiro pé a
mexer-se não se desloca no sentido positivo do movimento, mas no
sentido oposto:

Li

Li pé à frente

pé atrás

Figura 4

Figura 5

Ora esta posição contrária ao movimento habitual, positivo,
precisamente por isso, porque não normal, implica determinados pressupostos psicológicos e determinadas consequências comportamentais
que o ser humano, nas centenas de milhares de anos do seu processo
evolutivo, aprendeu a associar: quando se enfrenta um perigo, para
acautelar a fuga, se o medo prevalecer, o movimento tem de ser no
sentido negativo em que se encontra (direcção nuca-costas) e o
primeiro movimento é o do pé para trás. Temos assim uma realidade
física que aparece vitalmente (em sentido próprio) ligada a implicações físicas, a pressupostos psicológicos e a consequências comportamentais que o seguinte esquema procura inter-relacionar:
realidade
física

Li

pé atrás

implicações
físicas
início

pressuposto
psicológico

movimento
sentido
não canónico

Figura 6

receio

consequências
comportamentais
prevenir-se
acautelar-se
desconfiar
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Em situações muito semelhantes, de comportamentos idênticos,
originados por pressupostos psicológicos parecidos, causados por
instâncias do mesmo género (tomar uma decisão importante, fazer ou
não uma actividade, ou seja ir ou não «para a frente» com alguma
coisa) é natural que a metaforização se imponha.
Tal como já foi referido, quando o falante utiliza a expressão estar
de pé atrás não necessita de activar todo o processo como aqui aparece
explanado. Todas estas solidariedades valorativas se encontram associadas à expressão de uma forma já cristalizada, sendo atrás o núcleo
dessa cristalização, pois é aí que reside o centro aglutinador que
suporta os valores da negatividade direccional. O que tentámos foi
demonstrar a síntese do processo que deu origem à cristalização hoje
fixada na expressão e ver que a palavra-núcleo, atrás, foi tomada por
um processo de metaforização só possível por atrás manter o seu
valor de configurador espacial implicando uma Figura (neste caso, pé)
e obrigatoriamente um Configurante (neste caso Li relativo à posição
inicial do movimento). Ou seja: atrás também aqui (na origem de todo
o processo) tinha que valer como atrás de alguma coisa. Todo o resto
do percurso é o normal processo metafórico que, curiosamente, apresenta exemplos verbais gémeos deste. Assim se o pé atrás em sentido
físico é o princípio de recuar, também neste verbo podemos encontrar
valores semânticos nocionais idênticos aos valores adquiridos pelo
expressão fixa até agora analisada.
3.3. Consequências morfológicas da não explicitação do
Configurante
Se alguma dúvida tiver ficado sobre a identidade entre atrás classificado como advérbio e atrás de-locução prepositiva, comparem-se as
entradas detrás e detrás de no dicionário Morais (Moraes Silva, 1889).
Embora apareçam como duas entradas diferentes, classificadas
morfologicamente de forma diferente (advérbio/locução prepositiva),
os exemplos inseridos em detrás-advérbio são quase todos com detrás
de com a preposição explícita! Quem não acreditar, confirme (destacado mais a negro por nós):
Detrás, adv. (de de+trás). Na parte traseira; na parte posterior de
coisa ou pessoa que a está vendo. «… e se quiserem trazer ballandraes
ou capuzes, tragão sempre com elles escapullairos detrás, como de
sempre trouxerom …», Ordenações Afonsinas, II, título 104, § 6:
«escondeu-se detrás da parede»; «Já deixa detrás das costas ou mete
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de baixo dos pés tudo o que costuma entristecer», António Vieira,
Sermões, VII, 390. || Logo depois de: «veio detrás de mim»; «…viram
sair de uma camera seis donzelas com tochas nas mãos e detrás delas
vinham outras duas mui fermosas…», João de Barros, Crónica do
Imperador Clarimundo, II, cap. 23. || 0 mesmo que detrás: «… usam o
cabelo cortado nas fontes ao antigo português e por detrás muito
comprido e atado no toutiço», Diogo do Couto, Décadas, IV, VII, cap. 8;
«Por detrás do réu… via-se um homem», Teixeira de Vasconcelos, Duas
Facadas, 131.
Detrás de, loc. prep. Em lugar posterior ou oposto a: «Adverti que
na abundância do Parnaso não se faz conta dos mirões, como em as
casas de jogo, das sevandijas, que olham em pé por detrás das cadeiras»,
D. Francisco Manuel de Melo, Apólogos Dialogais, 205; «Já se achava a
pastora lá presente, |Quando Albano, detrás de um verde arbusto…»,
João Xavier de Matos, Rimas, 163, 3.ª ed.; «Dois homens, a cavalo,
surgiram detrás da barranca», Coelho Neto (cit. de Laud. Freire, em
Dic., s. v.).

Repare-se que na definição semântica de detrás-advérbio apresentada está explicitamente referido o de do Configurante («na parte
posterior de coisa ou pessoa»), e dos sete exemplos, só dois é que
não têm detrás de explícito: «escapullairos detrás (das costas)» e
«cabelo […] por detrás (da nuca/cabeça) muito comprido».
Como facilmente se reconhece nestes casos de localizadores espaciais, a «diferença» entre o advérbio e a locução prepositiva é absolutamente nula, a tal ponto que aquele é preferentemente ilustrado com
exemplos desta última. Tudo se reduz à contextualização explícita
ou não do Configurante e por arrastamento à preposição de que o
refere. O verbo ler não muda de categoria morfológica por o sujeito
aparecer expresso ou não (quando for óbvio): Eu li o livro e Li o livro
não só são consideradas a mesma frase, como o verbo é morfologicamente considerado o mesmo: é apenas uma questão de explicitação
do sujeito. O mesmo se passa entre detrás de/ detrás e casos do género.
Por que razão deverão ser estas unidades entendidas como categorias
diferentes, com estatutos morfológicos diferentes como tradicionalmente a gramática distingue as preposições e os advérbios?
Aliás, estas duas categorias também não aparecem claramente
distinguidas na gramática tradicional 7. Cunha e Cintra têm dificuldade
em definir o advérbio. A forma encontrada foi dizer que «o advérbio

e
s

————————

:
e

7 Ver, a este propósito, Vilela, Mário, 1999, Gramática da Língua Portuguesa (2.ª
edição, (pgs.239-249) Almedina, Coimbra.

302

DIACRÍTICA

é, fundamentalmente, um modificador do verbo» (Cunha e Cintra
1984: 537).
O «fundamentalmente» revela logo que o advérbio, a ser uma
classe, é tão heterogénea que não há definição que a cubra. Mas a
verdade é que nem aquela definição tão pouco comprometida serve
para todos os advérbios, nomeadamente para os que aqui nos interessam — os que são configuradores espaciais.
Na verdade, estes últimos (e considerando atrás de, detrás de
advérbios) têm por função situar espacialmente uma Figura (que pode
ser o sujeito verbal), mas não «modificar» o sentido prototípico,
nuclear ou básico (como se queira) do item verbal:
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Ele
Ele
Ele
Ele
Ele
Ele

morreu
morreu
morreu
morreu
morreu
morreu

dentro de casa.
fora de casa.
atrás da casa.
defronte da casa.
à frente da casa.
longe de casa.

Não se pode dizer que aqui o verbo sofre alteração no seu significado. O que muda é a localização do sujeito, mas o estado de coisas
expresso pelo verbo é rigorosamente idêntico.
É certo que isto é totalmente diferente se o advérbio for de modo:
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Ele
Ele
Ele
Ele
Ele
Ele

morreu
morreu
morreu
morreu
morreu
morreu

lentamente.
repentinamente.
bem.
mal.
conscientemente.
inconscientemente.

Impõe-se concluir que (muitos) localizadores espaciais só estão
integrados no paradigma adverbial porque nele cai tudo aquilo que
parece não caber nos outros.
Depois de tudo o que dissemos, incluindo a análise feita às
expressões fixas, sobre o facto de atrás implicar obrigatoriamente uma
relação Figura-Configurante, afigura-se-nos como não pertinente a
distinção morfológica feita entre atrás e atrás de pelas razões que
podem ser assim sumariadas:
1) Atrás implica sempre cognitivamente uma Figura e um
Configurante relativamente ao qual aquela se situa.
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2) Quando o Configurante é óbvio (ainda que intuitivamente)
quer para o LOC, quer para o ALOC, pode não ser explicitado textualmente.
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3) A não explicitação textual do Configurante implica obviamente a não explicitação textual da preposição de como partícula indicadora do mesmo Configurante.
4) De 1), 2) e 3) conclui-se que a única diferença entre atrás de
e atrás é a indicação explícita e textual, ou não, do Configurante.
4.

O núcleo morfológico: trás ou atrás?
4.1. A tradição lexicográfica

Que cronologicamente atrás resulta da junção da preposição a(d)
com a preposição trás não é posto em questão por qualquer gramática
de língua ou dicionário. As conclusões e processos que decorrem desse
facto (embora nem sempre explicitamente) é que não são idênticos
para toda a lexicografia.
A maior parte dos dicionários elege atrás como a entrada central
do vector, sendo a entrada trás, normalmente, pouco desenvolvida e
entendida como a forma arcaica do actual atrás de.
Assim, no Dicionário Caldas Aulete (Garcia:1986) a entrada trás
corresponde a cerca de um terço do espaço de atrás; no dicionário
Aurélio (Ferreira, 2.ª ed., s/data) apenas a um quarto e no dicionário
Lello-Sistema J (s/autor, 1996) a um quinto. Em Moreno (1961) e no
Dicionário Porto Editora (8.ª ed., 1998) trás é quase inexistente, registando-se apenas a respectiva equivalência «atrás, após». Quando trás
é exemplificado (o que raras vezes acontece) é sempre equivalente a
atrás de. A respectiva pertença e exemplificação do conjunto das construções por trás, para trás, de trás apenas é feita em Vilela (1991) e no
Morais (Morais Silva, 1949-1959). Este último, para além de referir a
junção com por e para, indica também a possibilidade de combinação
com de e a. No entanto, apenas apresenta exemplos das construções
por trás e para trás:
Trás1, prep. e adv. […]
Precedido das preposições a, de, por ou para forma locuções
adverbiais, significando também tempo ou lugar posterior, como nos
casos em que aparece isolado: «O seu cabelo por trás, repuxado para o
alto da cabeça …» Eça de Queirós, Os Maias, II, cap. I, 14; «Para trás,
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para trás, sempre para trás, ia a turba reatravessando os pátios, tropeçando nos servos que matara…», Id., Últimas Páginas, 173; «O Sol
espreitava por trás da cumieira das serras…», José Augusto Vieira,
Fototipias do Minho, 57; «A igreja, um largozinho e, logo por trás do
povoado, o monte severo…», Raul Brandão, Ilhas Desconhecidas, 36;
«Mas o hortaliceiro dá para trás um salto estrondoso nos seus
volumosos tamancos caiados de branco», Ramalho Ortigão, A Holanda,
cap. 2, 47; « … e a primeira praça de Portugal perdida, voltaram para
trás à pressa», Rebelo da Silva, História de Portugal, II, cap. 5, 390;
«… o ichacorvos espantou os olhos, deu dois passos para trás,
persignou-se atrapalhadamente e caiu por fim de joelhos», Arnaldo
Gama, Última Dona de S. Nicolau, cap. 19, 381; «… com os pés no
tronco, cabeça raspada e mãos amarradas para trás…», Aloísio de
Azevedo, O Mulato, cap. 3, 52; «…quando os dias com o sol por trás
da bambinela da bruma, leve e vaporosa cassa», Aquilino Ribeiro, Por
Obra e Graça, 34; «… surgem por trás dos planos, as agulhas, os topes,
as montanhas», Augusto Casimiro, Portugal Crioulo, 69.

Esta exemplificação não apresenta, como se vê, qualquer construção com de+trás, ficando nós sem saber se Morais considera detrás
e de trás duas estruturas independentes e se as duas ou apenas uma
devem pertencer à entrada trás. Por outro lado, e dentro da mesma
problemática, por que razão indica a possibilidade de construção
a+trás sabendo-se que a forma final só pode ser a aglutinada atrás?
Considera atrás, tal como detrás, entradas morfologicamente equivalentes a de trás (que não exemplifica) e a por trás e para trás? Se assim
fosse, não se compreenderia que na entrada detrás não apresente referência nem exemplificação de de trás.
A conclusão a tirar é que embora o dicionarista «sinta» e diga que
a ligação entre trás e as preposições a, de, por, para resulta em locuções
prepositivas linguisticamente equivalentes, ele só considera «palavras»
aquelas que a tradição ortográfica escreve aglutinadas. E como o Frei
Tomás do provérbio, faz coisas diferentes das que diz: de trás não
aparece inserido nem em trás, nem em detrás; atrás, detrás são palavras
independentes de trás, mas por trás, para trás (e de trás?) já não o são.
Em Machado (1981) transparece a mesma confusão gráficolinguística:
Trásl, prep. e adv. Após; depois de; em seguida; atrás de. || Precedido das preposições a, de, por ou para, forma locuções adverbiais,
significando também tempo ou lugar posterior, como nos casos em
que aparece isolado: atrás de nós virá quem nos louvará (provérbio).
|| S. m. pl. As partes do lado de trás; as traseiras de uma casa; os
fundos de um edifício.
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Repare-se que na definição lexicográfica há uma equivalência
entre todos os constructos de trás. O exemplo apresentado até é com
atrás (com aglutinação, naturalmente, mas que pela sua própria
definição deveria ser considerado «locução adverbial»). No entanto, o
dicionário possui entradas independentes apenas para detrás e atrás.
E esta forma aparece com uma entrada independente (classificada
como advérbio) depois de já ter sido incluída (sendo a única exemplificada, como se viu) na entrada trás 8.
A aceitação da escrita como critério primordial para o estatuto
de entrada lexical independente leva a opções morfologicamente
incompreensíveis, como, por exemplo, a de incluir trás!-interjeição
onomatopeica na mesma entrada de trás-preposição! E não é apenas
um dicionário que o faz. Pelo menos, aparece assim no dicionário
Lello-Sistema J (s/autor, 1996), no dicionário de Augusto Moreno
(1961), no da Porto Editora (7.ª ed.) e no Grande Dicionário da Língua
Portuguesa de Cândido de Figueiredo (25.ª ed., 1996).
Conclui-se, do que se foi vendo, que os critérios para considerarem como palavra ou locução os vários localizadores derivados de
trás não são uniformes nem coerentemente aplicados lexicograficamente, sendo, simplesmente, a norma seguida, a ortográfica. Este
aspecto reflecte-se posteriormente na classificação morfológica atribuída a cada um dos marcadores, o que leva, inevitavelmente, a uns
serem considerados «independentes» e outros não.
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4.2. O núcleo original (trás)
A forma primeira, trás, possuía originalmente a totalidade semântica do marcador espacial: relacionava uma Figura e um Configurante sem qualquer outro elemento localizador ou espacializante.
As construções dentro do latim tardio e o uso arcaico no português,
ilustram-no:
Em 960: «…uendimus uobis mediatatem de pomare que aueo
tras rium comodo est in omniem giro…», Dipl., doc. n.º 79. p. 49. (Machado: 1977, entrada «Trás»)
«que tinha o juizo e sentido occupado em suas boas venturas,
succedidas uma traz outra, e pedia a Nosso Senhor, que com alguma
————————
8 Não deixa de ser também estranho considerar trás como um substativo no
plural, embora não apresente exemplos. Será por analogia com as frentes? Os estatuto
morfológico das duas unidades é, no entanto, bastante diferente!
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pequena desventura se purgassem.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d’Inglaterra, cap. 122. […] «Tras este messageiro, que el Rei de Bintam
mandou a Siaca, despachou doze lancharas pera irem em busca de
George botelho» Damião de Goes, Chronica de D. Manoel, part. 3, cap.
89.[…] «Porque Laqueximena sahio logo tras elles com vinte lancharas
bem esquipadas» Ibidem, part. 4, cap. 75. (Vieira 1871: entrada
«Traz/Trás»)
«…fazendo esgares, correndo pelo terreiro, saltando um trás
outro», Duarte Barbosa, O Livro, I55, ed. de I946; «… foi (Salomão) por
lúxuria e amores de gentias trás os deuses dos Sidónios…», Samuel
Usque, Tribulações, I, 27; «…Trás os cristãos se lança furiosa | Que já
perto da boca vão da cava», Francisco de Andrade, Primeiro Cerco de
Dio, XVII, 77. (Silva 1949-1959: entrada «Trás»)

A estrutura morfo-semântica seria (como o quadro seguinte sistematiza) constituída por
Fg + tras + Cfg 9:
Figura

TRAS

Configurante

pomare
uma
doze lancharas
Laqueximera
um

tras
traz
tras
tras
trás

rium
outra
este mensageiro
eles
outro

Salomão
ela

trás
trás

os deuses
os cristãos

O domínio que trás ia exercendo no vector [-frontal] tornava o seu
sentido pouco preciso: trás, relativamente a uma mesma Figura, indicaria, assim, tanto localização estativa, como localização-origem, localização-meta ou localização-percurso. Daí que a língua tenha sentido
necessidade de reequilibrar o sistema antepondo a trás outras preposições que marcavam os vários tipos de localização não-frontal: a+trás,
de+trás, para+trás, por+trás. O Configurante passa a ser precedido da
preposição de que o marca como ponto de referência 10. A estrutura
morfo-semântica passa a ser agora
————————
9

Fg = Figura; Cfg = Configurante.
No dicionário de Cândido de Figueiredo (1996) é referida a existência da construção trás de em Gil Vicente: «Trás de uma pulga andará três dias».
10

A

Fg + Prep + trás + de + Cfg:

m
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Figura
O
O
O
O
O

João
João
João
João
João

está
está
está
está
está

trás

Prep
adede
para
por

de

trás
trás
trás
trás
trás

de
de
de
de
de

Configurante
a
a
a
a
a

parede
parede
parede
parede
parede

á
e

4.3. A estruturação global
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Há, portanto, razões diacrónicas relativas à estruturação semântica e morfológica que indicam ser muito mais adequado entender o
estatuto de um marcador espacial tendo em conta a rede de relações
em que ele se insere e não apenas a forma aglutinada ou não como se
escreve em determinada época.
Tal rede, quanto a nós, parte de um núcleo aglutinador, que é, ainda
hoje, trás. Este sim, é a verdadeira forma nuclear a partir da qual outros
marcadores sincronicamente derivam, nomeadamente, atrás, detrás, de
trás, por trás, por detrás e para trás. O seguinte esquema pretende passar
para o plano visual o plano morfológico inter-relacional:

de detrás

por detrás

para detrás

atrás

de trás
detrás

por trás

para trás

a

(estado)

de

(origem)

por

(percurso)

para

(meta)

Figura 7

Trás

de
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Há razões cognitivas que explicam o porquê de atrás ser considerada a palavra nuclear destes configuradores espaciais: é o localizador típico, neste vector, para situações estativas. Representa, assim,
os estados de coisas neutros relativamente ao movimento, ou seja, o
«antes» do movimento. E assim, quando trás deixa de poder ser utilizado sem preposição anteposta, é atrás que faz, a maior parte das
vezes, a equivalência: Fg+trás+CfgfiFg+atrás (de)+Cfg.
Um outro núcleo aglutinador forma-se posteriormente a partir de
detrás. Esta preposição trouxe a trás a vertente [origem] que pode
implicar [movimento] (andar de trás para a frente), mas também,
noutra valoração, o aspecto apenas relacional (não implicando [movimento]) que o mesmo de possui (a porta de trás). Desta forma, na
vertente que não implica [movimento] mas apenas «relação», detrás
torna-se equivalente a trás e a atrás, facto que embora ainda hoje se
verifique, pode ser mais abundantemente documentado no português
mais antigo.
Comprove-se o que foi dito com os seguintes usos:
«e se quiserem trazer ballandraaes, ou capuzes, tragaõ sempre com elles
escapullairos detras, como de sempre trouxerom:» Ordenacões
Affonsinas, Liv.II Tit. 104, § 6. – «e entrando nella viraõ sahir de huma
camera seis donzellas com tochas nas mãos, e detrás dellas vinhaõ outras
duas mui fermosas» Barros, Clarimundo, Liv.II, cap. 23. – «usam o
cabello cortado nas fontes ao antigo Portuguez, e por detrás muito
comprido, e atado no toutiço.» Diogo do Couto, Decadas, IV, Liv. VII,
cap. 8. – «Á meya noyte levantou-se o Mouro da cama, e foy-se á torre, e
em começando de bradar, foy o mercador por detras, e tomando-o pelas
pernas deu com elle da torre abayxo, o qual Mouro logo rebentou, e apoz
elle lançou o presunto, e o vinho, e o melhor que pode se sahio sem ser de
alguem sentido.» Fr. Pantaleão d’Aveiro, Itinerario da Terra Santa, cap.
43. – «Adverti, que na abundancia do Parnaso não se faz conta dos
miroens, como em as casas de jogo, das sevandijas, que olhão em pé por
detraz das cadeyras.» Francisco Manoel de Mello, Apologos Dialogaes,
p. 205.–«Porque se virdes hum quatro com tres figuras atrás si valerá
quatro mil reis, e se elle detrás de todas essas figuras valerá quatro reis.»
Idem, Ibidem, p. 27. – «E porque neste tempo ouviraõ huma voz, que
por detraz da fonte vinha cantando, suspenderaõ a pratica, por verem
cuja era, e ouvirem a cantiga» FRANC. R. LOBO, PRIMAVERAS, p. 303.
– «Vamo-nos por detraz deste vallado,/Hiremos encontrallas ao
caminho.» IDEM, ECLOGAS, p.372. – «Já se achava a Pastora 1á presente, / Quando Albano, detrás de hum verde arbusto…» J. X. DE
MATTOS, RIMAS, P. 163 (3.a ed.). -«Outra vez parto/C’os mais fieis dos
meus, fui imboscar-me/Detraz d’esse escarpado, negro monte»
GARRETT, D. BRANCA, c.v, cap. 19. (citações em Vieira:1871, entrada
«DETRÁS ou DETRAZ»).
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A utilização de detrás é hoje bastante mais rara. Os dicionários
ou não registam esta forma por não a considerarem fundamental
(Vilela:1991) ou registando-a, referem apenas a equivalência que tem
com atrás. Veja-se que, nos exemplos citados, há uma equivalência
constante detrás =atrás e por detrás =por trás.
No português actual, detrás possui um uso prototípico que
implica [ocultação] 11. É curioso verificar que (como se pode
comprovar pela tabela imediatamente a seguir apresentada) nos exemplos dados em Frei Domingos Vieira (1871) este traço nem sempre
estava presente:
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Ex.

Forma

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º

por
por
por
por
por

detrás
detrás
detrás
detrás
detrás
detrás
detrás
detrás
detrás
detrás

detrás =

[ocultação]

atrás
atrás
por trás
por trás
por trás
atrás
por trás
por trás
atrás
atrás

[-]
[-]
[-]
[+]
[+]
[-]
[+]
[-]
[+]
[+]

No entanto, no português mais actual, os exemplos escolhidos
pelos dicionários (para atrás e atrás de) são preferentemente os que
envolvem [+ocultação]. Aliás, é esta vertente que ainda justifica detrás
como núcleo das construções por detrás, para detrás, de detrás, que,
embora preteridas (sobretudo as últimas duas) em relação a por trás,
para trás e detrás podem aparecer quando o estado de coisas envolve
prioritariamente [+ocultação]:
19)

O rato escondeu-se por detrás do móvel.

————————
11 Não confundir o traço [+ocultação] com [-visibilidade]. Este é um traço dominante na maior parte das ocorrências do vector não-frontal, mas não possui agencialidade, enquanto aquele sim. Por outras palavras, [+ocultação] implica uma acção
consciente do género «X esconde-se de Y», enquanto [-visibilidade] não: X pode ser não
visível para Y sem que qualquer dos dois tenha propositadamente feito algo para que
isso aconteça.
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20) O rato fugiu para detrás do móvel.
21) O assaltante saiu de detrás dos arbustos.

Este submodelo (podemos chamar-lhe assim) que envolve prototipicamente [+ocultação] é traduzido pela grafia aglutinada detrás,
sendo de trás, por sua vez, representante, não apenas de um, mas de
dois outros submodelos. Num, de traduz a vertente [origem] que é um
dos elementos estruturantes à volta do qual se constrói o próprio
submodelo, equivalendo a desde. Noutro, de representa apenas um
elemento relacionante, equivalendo a a parte de. As frases seguintes
inscrevem-se, respectivamente, nestes dois submodelos:
22)
23)

Ele não parava de andar de trás para a frente. (= desde (a)trás até
à frente)
A porta de trás está aberta. (=da parte de trás)

Temos, assim, para de+trás três submodelos
detrás 1 ⇒ ocultação

de trás 2 ⇒ origem (de = desde)

de + trás
de trás

de trás 3 ⇒ relação (de = a parte de)

que poderiam ser assim esquematizados:

detrás 1

Figura 8

de trás 2

Figura 9

de trás 3

Figura 10

Note-se que em detrás1, o de não possui nenhum valor específico
que modifique o modelo central do vector [-frontal]. Por isso,
enquanto nos outros dois modelos o de não pode ser substituído por
preposições diferentes (a não ser em detrás2 pelo equivalente desde)
em detrás1 já pode:
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24)
25)
26)
27)

O
O
O
O

rato
rato
rato
rato

escondeu-se
escondeu-se
escondeu-se
escondeu-se

detrás do móvel.
atrás do móvel.
por trás do móvel.
por detrás do móvel.

Isto indica que o mesmo modelo mental pode ser linguisticamente expresso por localizadores diferentes (detrás, atrás, por trás, por
detrás) e o mesmo localizador (de trás) pode equivaler a modelos
diferentes. O que leva a que não haja implicação necessária entre
autonomia gráfica e modelização configurativa. Sendo assim, o
esquema das várias realizações morfológicas do vector não-frontal
que anteriormente apresentámos não deve ser entendido como a
explanação de determinado número de modelos, mas antes como o
conjunto das realizações morfológicas que traduzem tal vector.
Diferentes formas morfológicas podem espelhar um mesmo modelo
ou submodelo e uma mesma forma pode suportar mais do que uma
estrutura espacial localizadora.
É neste sentido que defendemos que o núcleo semântico e morfológico deste vector é expresso por trás, ao qual se juntam essencialmente as preposições a, de, por, para, que orientam tal núcleo para,
respectivamente, as vertentes estativa, de movimento, de origem, de
percurso e de meta. No entanto, as várias formas daqui resultantes não
são estanques: uma forma derivada pode cristalizar o sentido da forma
original e passar ela a ser um novo núcleo morfológico mantendo o
modelo original. Foi o que aconteceu quando detrás cristalizou o
sentido de trás ficando seu equivalente. Por isso, a preposição por pôde
juntar-se quer a trás, quer a detrás e obter duas formas morfologicamente diferentes que podem expressar o mesmo modelo mental:

por
por detrás
(equivalência)
por trás

(equivalência)
de

detrás
por
Figura 11

trás
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Os dicionários não espelham a organização inter-relacional dos
modelos (ou submodelos) semântico-cognitivos que este vector espacial (trás) comporta. Apresentam-nos as formas gráficas que a tradição
considera «palavras». Daí a dificuldade que têm, por vezes, em diferenciar semântica e lexicograficamente formas gráficas diferentes.
Vejam-se as seguintes definições semânticas que o dicionário Morais
apresenta para algumas formas deste vector:
a)
b)
c)
d)
e)

Tempo ou lugar posterior.
Em lugar posterior ou oposto a.
Após; depois de; em seguida; atrás de.
Do lado oposto ao da frente; À retaguarda.
Na parte traseira; na parte posterior de coisa ou pessoa que a está
vendo.

Quem, nestas «definições» consegue descobrir qual a que corresponde a trás ou a para/por trás, atrás, detrás e de trás de? Qualquer uma
se pode aplicar a qualquer forma.
Que estatuto morfológico e semântico se deve, então, atribuir
não só a trás, como igualmente aos localizadores que englobam aquela
forma?
Por tudo aquilo que dissemos, parece-nos forçoso colocar como
centro nuclear, gerador de todas as formas o elemento trás. E como se
deve entender este elemento? Uma palavra independente? Uma preposição ou advérbio?
No português actual, parece-nos que a forma trás não pode ser
entendida como uma preposição: nunca pode aparecer sozinha junto
a um verbo, não tem a mesma distribuição das preposições e insere-se
sempre entre duas preposições. A sua distribuição é sempre
Prep1+trás+Prep2, sendo Prep1=a, de (desde), por, para e Prep2=de.
Por esta mesma razão, e como já longamente explanámos (3.2.),
trás nunca pode ser um advérbio, nem fazer parte de uma locução
adverbial: como se encontra sempre entre duas preposições (podendo
a segunda, na ausência do Configurante ser implícita) faz sempre parte
de uma locução prepositiva.
Se não pode ser preposição ou advérbio, então como deve ser
considerada a forma trás?
A classificação morfológica europeia de tradição gramatical greco-latina não possui nenhum paradigma onde caibam unidades como
esta. À falta de melhor, poderíamos chamar-lhe «núcleo de lexicalizadores espaciais» ou qualquer outra nomenclatura que referisse que é
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uma unidade correspondente a um modelo mental de localização espacial, unidade a partir da qual e através de várias preposições são construídas as formas dos configuradores espaciais de determinado vector.
Isto implica que lexicologicamente a unidade trás não deve ser contraposta (como aparece na tradição lexicográfica) a detrás e atrás, mas
que quer estas duas últimas, quer outras preposicionalmente construídas deverão ser consideradas constructos feitos a partir da unidade
(que nem é lexema, nem preposição, nem advérbio) trás.
Uma prova auxiliar que parece corroborar a nível cognitivo as
relações morfológicas que atribuímos a trás é fornecida por certos
erros ortográficos.
Num dos inquéritos feitos a alunos do primeiro ano dos cursos de
ensino (línguas) pedia-se que o aluno escrevesse se determinado
objecto estava atrás ou à frente de um outro. E embora na própria
folha do inquérito estivesse atrás correctamente escrito, para além de
alguns casos duvidosos, em 10 inquéritos (que representavam 6,5% do
total) aparece grafado a trás. E o curioso é que, a maior parte das
vezes, na mesma folha, aparece, escrito pelo mesmo aluno, com
certeza com poucos segundos de diferença, atrás e a trás.
Para se visualizar melhor a dualidade atrás/ a trás vejam-se as
formas gráficas que o mesmo aluno, na mesma folha, escreveu (grafia
dos próprios alunos):
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Figura 12: Aluno A

Aluno B

Aluno C
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Figura 13: Aluno D

Aluno E

Aluno F

Aluno G
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Figura 14: Aluno H

Aluno I

Aluno J

Se nos contentássemos com a clássica resposta «O aluno
enganou-se porque é burro!» ficaríamos com o problema resolvido –ou
melhor, sem problema. Mas como cada fuga a uma norma é simultaneamente obediência a uma outra norma, será interessante descobrir
qual é a outra «norma anormal». O que acontece é que embora, muitas
vezes, o falante/escrevente conscientemente saiba que atrás se escreve
aglutinado, inconscientemente, no fundo, não vê razões para que
assim seja, já que cognitivamente estruturou atrás tal como para trás,
de trás, por trás como constructos (semântico-cognitivos) com uma
base trás. Ou seja: a organização de todo o vector tem uma forma
nuclear, sendo todas as outras formas construídas a partir dela. Sendo
assim, tal como nas outras formas, a preposição terá grafia não aglutinada. Só que o erro foi o ter-se esquecido que aqui a norma ortográfica não traduz a «norma», melhor, o modelo linguístico-cognitivo.
Repare-se como determinados pormenores indiciam como nestes
falantes a norma gráfica foi «atraiçoada» pelo modelo morfo-semântico que o falante mentalmente construiu e utiliza e que coloca trás no
centro da configuração, sendo todas as outras formas dela derivadas.
Em primeiro lugar, é sintomático que em todos os casos, excepto
num, apareça na escrita do mesmo aluno simultaneamente atrás e a
trás. Isto prova, desde logo, que não foi por desconhecimento da
norma gráfica que a trás foi assim grafado. Além disso, não se esqueça,
no enunciado do inquérito estava escrita a palavra atrás.
Outros indícios mostram a luta entre a norma gráfica e o modelo
mental. Assim, no aluno A, é interessante verificar que nas cinco
formas que utiliza a separação entre o a e o trás vai-se tornando cada
vez maior, como que a mostrar que quanto mais o modelo mental se
impunha, mais a forma gráfica o procurava retratar. Nos alunos H e J,
atrás aparece sempre aglutinado, excepto quando os dois alunos
quiseram substituir à frente por atrás. Assim, nos dois casos, substituíram apenas frente por trás, ficando o à (mesmo com acento) separado, naturalmente, de trás. Este facto, prova indubitavelmente que os

i
p

A

o
u
r
s

,

.

o
.
o
a

,

o
o

,
s
s

COMO LOCUÇÕES PREPOSITIVAS SE DISFARÇAM EM ADVÉRBIOS

315

falantes reconheceram equivalência morfo-semântica entre trás e
frente, tendo sido levados a esquecerem-se que tal equivalência não é
traduzida pela norma ortográfica. No aluno F deve ter-se passado um
processo mais complexo. Os primeiros localizadores que escreveu
foram perante e duas formas atrás. Depois, ao emendar perante,
escreveu por cima a trás, nitidamente separado. Imediatamente por
baixo, viu o antigo atrás que já tinha escrito. Mas como mentalmente
separava a de trás (como acabara de fazer, o que indica que era o
modelo cognitivo e não a norma ortográfica que dominava naquele
momento as suas estruturas mentais), o que ele realmente «viu» e
interpretou 12 foi apenas a palavra trás (na medida em que na estrutura cognitiva trás é independente das preposições com que ocorre).
E como lhe pareceu apenas ver trás, antepôs-lhe a preposição a, separada, que, na realidade, já antes tinha aglutinado, ficando a forma
final a atrás (a frase toda ficou O cão corre a atrás da bola).
Num outro inquérito, de duas respostas com detrás (na frase
O rato escondeu-se do gato detrás do móvel) uma aparece grafada
detrás, mas outra de trás. (Neste caso, a palavra detrás não aparecia no
questionário fornecido). Mais uma vez, o deslize para a forma não
aglutinada com trás revela simultaneamente a força do modelo organizador e como é esta unidade, trás, que constitui o núcleo gerador das
outras formas.
Outros localizadores espaciais se estruturam de modo semelhante, confirmando a relação morfológica e semântico-cognitiva que
atribuímos a trás. Para além de frente, um outro é cima. A sua organização morfo-semântica é estruturalmente idêntica à de trás.
Para quase todos os dicionários, cima é classificado, pasme-se,
como um substantivo ou nome feminino! Assim aparece no dicionário
Morais, no da Lello, no Aurélio, no Caldas Aulete, Cândido de
Figueiredo, Augusto Moreno e Porto Editora (8.ª ed.). À excepção do
Caldas Aulete, que apresenta um exemplo de Herculano (Uma brisa
————————
12 Já aconteceu connosco, nas aulas de Português para estrangeiros, em que uma
aluna espanhola, médica, lia em vez da palavra DESCER a palavra DESCENDER. E
mesmo depois de lhe ser pedido várias vezes para ler a palavra, ela várias vezes, perante
toda a turma, lia (porque «via») DESCENDER. Só quando lhe dissemos para soletrar
letra por letra, ela conseguiu ver a palavra que lá estava. Naturalmente que isto
comprova factos de todos conhecidos: as nossas estruturas cognitivas, na leitura, não
interpretam letra a letra, mas apenas descodificam a mancha gráfica constituída pela
palavra total.
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suave do norte varrendo as cimas dos pomares), nenhum outro exemplifica possíveis usos do substantivo(?) cima.
A unanimidade é quebrada apenas em dois casos (de que temos
conhecimento): no Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa,
José Pedro Machado (1977) classifica cima como um advérbio e no
dicionário de Mário Vilela que classifica cima, logo no início da
entrada, como locução, dando à frente a explicação:
Cima utiliza-se como elemento de locuções adverbiais (em cima,
de cima) ou prepositivas (em cima de, por cima de), ou ainda em fraseologias (ainda por cima). (Vilela 1991: entrada «cima»)
Podemos verificar que cima tem o mesmo tipo de organização
morfo-semântica que trás:

de cima

até (lá) acima
até (lá)

em cima

por cima
acima

para cima

desde cima

em

de

por

a

para

cima

de

desde

Figura 15

Há igualmente um núcleo para todo o modelo, núcleo esse que
não tem existência sintagmática autónoma, aparecendo sempre no
contexto Prep1+cima+Prep2, sendo Prep1={de, a, para, por, até, desde}
e Prep2={de}. E do mesmo modo que em trás, as ditas locuções
adverbiais são as locuções prepositivas sem o Configurante explícito:
em cima implica sempre em cima de X, de cima implica sempre de cima
de X e assim sucessivamente. Tal como atrás relativamente a trás,
acima já começou a cristalizar o significado de cima podendo-se-lhe
juntar até (lá).
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Porque acreditamos que a língua é essencialmente um sistema
destinado à comunicação e que se serve de todos os mecanismos
cognitivos com que o ser humano é dotado, pensamos que se justificam análises como esta em que a descrição linguística deverá sempre
tentar perceber as relações significativas que suportam as estruturas
verbalizadas.
Dentro desta perspectiva, a interface feita entre os mecanismos
cognitivos e a codificação linguística demonstra, quanto a nós, a óbvia
necessidade de todas as localizações espaciais implicarem uma Figura,
que é situada, e um Configurante que serve de referência. Assim,
pudemos demonstrar que não pode haver diferença cognitiva entre
atrás e atrás de, já que todas as verbalizações construídas sem o
Configurante resultam apenas da ausência da necessidade de o explicitar verbalmente. A ser assim, ter-se-á forçosamente que concluir que
não há justificação para, dentro dos localizadores espaciais, distinguir
advérbios (atrás, detrás, …) e locuções prepositivas (atrás de, detrás
de, …), facto que terá implicações na tradicional classificação paradigmática das chamadas partes do discurso da gramática tradicional.

,
-

o
}
s
:
a
,

Implicações

BIBLIOGRAFIA CITADA

ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 1976, Dicionário da Língua Portuguesa, vol. 1
(A-Azuverte), Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa.
COSTA, J. Almeida e MELO A. Sampaio, Dicionário da Língua Portuguesa, 7.ª e 8.ª ed.,
Porto Editora.
CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley, 1984, Nova Gramática do Português Contemporâneo,
Sá da Costa, Lisboa.
FIGUEIREDO, Cândido, 1996, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 25.ª ed., Bertrand.
GARCIA, Hamílcar de, 1986, Dicionário Caldas Aulete (5 vols.), 5.ª ed.
LANGACKER, R. W., 1987, Fundations of Cognitive Grammar, I, Stanford University Press,
Stanford.
MACHADO, José Pedro, 1977, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 3.ª ed., Livros
Horizonte, Lisboa.
MACHADO, José Pedro, 1981, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Amigos do Livro.

318

DIACRÍTICA

MORENO, Augusto, 1961, Dicionário Complementar da Língua Portuguesa, 7.ª ed., Editora
Educação Nacional, Porto.
MORAIS SILVA, Antonio de, 1889, Diccionario da Lingua Portugueza (2 vols.), Empreza
Litteraria Fluminense.
MORAIS SILVA, António de, 1949-1959, Grande Dicionário da Língua Portuguesa (12 vols.),
10.ª ed., Confluência, Lisboa.
MORAIS SILVA, António de, 1980, Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa (5 vols.),
10.ª ed., Livros Horizonte.
(s/ nome do responsável) 1996, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 1.ª ed., Lello-Editora Sistema J.
SVOROU Soteria, 1994, The Grammar of Space, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam/Philadelphia.
TEIXEIRA, José, 1995, «Vir, voltar, chegar: espacialidade e ponto de referência», in Diacrítica, n.º 10 (1995), Universidade do Minho, Braga.
TEIXEIRA, José, 2001, A verbalização do espaço: modelos mentais de frente/trás, Centro de
Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, Braga.
VIEIRA, Frei Domingos, 1871, Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua
Portugueza, 5 vols., Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes (Editores),
Porto.
VILELA, Mário, 1989 «Contribution à l’étude des verbes de déplacement: aproche sémantique et syntaxique», Línguas e Literaturas (Revista da Faculdade de Letras-Porto),
II série, vol. VI, Porto.
VILELA, Mário, 1991, Dicionário do Português Básico, 2.ª ed., Asa, Porto.

A Namorada Automática de James
J. M. CURADO
(Universidade do Minho)

A obra de William James é a primeira grande contribuição teórica
para a investigação científica da consciência. Não é difícil demonstrar
esta asserção. Aspectos importantes da consciência foram pela primeira vez equacionados com brilho. A estrutura da atenção e a
sequência constante de conteúdos da consciência foram dois desses
aspectos. Para além da investigação científica que desenvolveu, a obra
de James possui um interesse filosófico muito grande. Compartilha
com a do escocês Reid a impotência em avançar no inquérito racional
sobre a consciência. Os constrangimentos da teoria de James são
típicos da relação do teórico com a dificuldade em compreender a
consciência. James é um símbolo deste paradoxo. Por um lado, aceita
a disciplina do método científico na investigação da consciência e
acredita que este não é um assunto qualitativamente diferente de qualquer outro assunto que possa ser investigado pela ciência. Por outro
lado, apercebe-se de alguns aspectos da consciência que não são solucionados pelo método científico, como a experiência subjectiva, os
conteúdos fenoménicos, a possibilidade de existirem diferentes arquitecturas da consciência, a possibilidade do autómato ou de indivíduos
exactamente iguais aos seres humanos com a única diferença de não
possuírem consciência, etc. O assunto é esboçado em traços largos e as
partes do problema são facilmente identificáveis. James investigou a
consciência a partir de um nível baixo de discriminação de pormenores. Todavia, foi um dos que mais contribuíram para o aumento do
conhecimento da consciência.
DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 319-365
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James escreveu num momento da história das ciências em que
era muito forte a convicção de ser possível num futuro não muito
longínquo compreender o cérebro. Os avanços na psiquiatria, na neurologia e na psicologia científica alimentavam essa convicção. Além do
contexto da cultura científica sua contemporânea, James possuía uma
vasta cultura humanista e sabia que a mente pode ser descrita de
muitos modos literários. Os seus textos são atravessados pela perplexidade que este duplo registo faz nascer. Parece não ser possível encontrar um nexo plausível entre grupos de narrações incomensuráveis.
Esta é uma situação que exige uma estratégia de tradução ou de diminuição da incomensurabilidade. Assim, o problema da consciência é
abordado nos traços gerais em que um não linguista se revê quando
repara que existem línguas diferentes, quando repara que por vezes a
diferença das línguas parece ser atenuada e se obtêm traduções efectivas e quando manifesta o desejo de construir uma teoria geral da
tradução para quaisquer pares de línguas que estejam em causa. James
procura na investigação da consciência descobrir estruturas semelhantes que mostrem a compatibilidade entre os discursos neurofisiológico e psicológico.
O problema da causalidade mental é especialmente claro do modo
como o ponto de vista de James se assemelha à actividade da tradução
das línguas. O linguista verifica que o sentido acompanha os sinais e
que não existe sem sinais. A apreensão do sentido acontece mediada
por sinais. O mental é perseguido pelo fantasma da impotência ou da
falta de eficiência causal. Não existe na ausência de uma estrutura
material que o realize. As emoções, a atenção, a memória, a auto-consciência, os conteúdos fenoménicos, as intenções, o desejo, a volição e
outras estruturas mentais não se encontram na natureza sem a
presença de estruturas biológicas. Não é possível, pura e simplesmente, encontrar intenções ou conteúdos fenoménicos sem estruturas
biológicas. Não há outro modo de o afirmar. Um paralelo com as
línguas é, contudo, oportuno. O problema da causalidade mental
possui uma estrutura linguística muito interessante. O mental só
denuncia a sua presença através de uma estrutura material, tal como
o sentido só denuncia a sua presença através de uma estrutura material. Podemos debater apaixonadamente se os canais que os astrónomos do tempo de James observavam em Marte são ou não são
produto de seres inteligentes; todavia, não existiria qualquer debate se
os canais não fossem observados. A estrutura material alberga ou
permite o sentido e o mental. É a sua única porta de acesso.
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James afasta 1 qualquer cenário hipotético em que a mente não
seja acompanhada por eventos neuronais: «embora o comboio das
ideias possa ser numeroso e delicadamente diferenciado, o comboio
dos eventos cerebrais que corre ao lado dele deve ser em ambos os
respeitos a sua exacta correspondência, e devemos postular uma
maquinaria neuronal que ofereça uma contraparte viva a cada tom,
mesmo que subtil, da história da mente do seu dono» (p. 128). Este
postulado é obrigatório se se aceitar a metodologia científica e o princípio de razão suficiente. O que se deve evitar é, pois, muito claro:
«eventos mentais aos quais nenhuns eventos cerebrais correspondam»
(ibid.). A teoria da consciência de James é uma longa reflexão sobre
esta correspondência. A linha de pensamento que tem início em Reid
parece que se enriquece nos detalhes, a resolução aumenta e a imagem
do problema torna-se mais focalizada. O aumento na resolução não
deve fazer olvidar, porém, que a estrutura se repete como monotonia.
Em James, o problema da consciência possui mais detalhe mas não
é significativamente alterado em relação ao inquérito de Reid. Nem
James nem Reid se acantonaram num inventário exclusivo das características da instância mental (como a fenomenologia fará). O primeiro dar-se-á ao incómodo de conhecer a neurologia do seu tempo e
a convidar o pensamento filosófico a tomar em consideração essas
investigações. O segundo inclui nas suas análises do mental algumas
descrições da estrutura material dos sentidos de percepção externa,
como era possível com o conhecimento científico do tempo. A zona do
problema é indicada com precisão: só existe um problema da consciência porque existe um problema na descrição da estrutura material.
A monotonia com que a estrutura do problema se repete é um convite
ao ponto de vista da atenuação do choque da incomensurabilidade
entre os discursos mentais e físicos e a procura de uma tradução de
uns nos outros.
A estrutura de tradução é clara, igualmente, na adopção de um
princípio de continuidade. Da mesma forma que o sucesso na tradução
de alguns termos dentro de um dicionário praticamente infinito é um
sinal de sucesso no projecto de tradução completa de todas as línguas
em todas as línguas, assim também James antevê uma atenuação da
incomensurabilidade entre cérebro e mente através da suposição de
————————
1 Todas as referências serão feitas sobre a edição The Principles of Psychology,
2 vols (New York, Dover, 1950, fac-símile de 1890). As referências a outros textos de
James serão oportunamente indicadas. Todas as traduções são nossas.
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uma continuidade entre ambos. James não possui ainda as ferramentas teóricas para tornar ostensiva uma teoria da agregação e da superveniência. Apercebe-se, porém, dos traços mais largos da solução da
continuidade: «Porque não dizer que tal como a medula espinal é uma
máquina com poucos reflexos, assim os hemisférios são uma máquina
com muitos, e que essa é toda a diferença?» (p. 129). Se a continuidade
é real, toda a complexa estrutura do cérebro é uma colecção de
sistemas simples. Seria possível compreender ou, na impossibilidade
de isso acontecer por limites do inquérito científico, ter uma noção
de como a estrutura cerebral se liga à estrutura mental e vice versa.
As possibilidades da tese da continuidade foram amplamente exploradas depois de James, na inteligência artificial, no funcionalismo
homuncular de Lycan, nos veículos de Braitenberg, na sociedade da
mente de Minsky e na teoria dos esboços múltiplos de Dennett, entre
outros.
São muitos os aspectos da consciência que James investiga: arquitectura fenomenológica da consciência, atenção, estrutura do self,
memória e, até, como se sabe, formas alteradas de consciência. Apenas
as reflexões que contribuem para o esclarecimento do problema duro,
na acepção aqui adoptada – é pensável o mundo sem consciência, é
pensável o ser humano sem conteúdos fenoménicos, – serão de
seguida analisadas.

Somos autómatos?
A primeira formulação do problema duro da consciência feita por
William James está ligada à teoria do autómato 2. Assim, afirma James,
«o que existe que nos impede de supor que até mesmo onde sabemos
que a consciência está presente, a ainda mais complicada acção
neuronal que acreditamos que é o seu companheiro inseparável é o
agente único … de quaisquer feitos inteligentes que possam aparecer?»
(p. 129). Responder a esta questão seria suficiente para ocupar todos
os filósofos da mente durante muitos anos (ainda nos ocupa). James
não se alonga em detalhes que indiciem o modo como sabemos que a
consciência está presente. Não propõe critérios que identifiquem essa
presença e que decidam em situações de dúvida. A consciência pres————————
2 Milic Capek, «James’s Early Criticism of the Automaton Theory», Journal of the
History of Philosophy, XV: 2 (1954), pp. 260-279.
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supõe comportamentos públicos, a produção de enunciados verbais e
critérios médicos neurológicos? Esta questão não é formulada. O problema não é ainda o dos critérios de identificação da presença da consciência, assunto caracteristicamente cartesiano e com longa posteridade em situações de teste de Turing e nas situações médicas em que
a determinação da morte cerebral se torna importante. Noutros locais
da sua obra, James aborda rapidamente o tema do critério de identificação, quando introduz a indiscernibilidade no argumento da Namorada Automática, num dos ensaios de The Meaning of Truth.
Não é proposta, também, uma teoria que demonstre que os neurónios causam os eventos mentais. A relação do mental com o cerebral
é apresentada de um modo muito frágil: acreditamos que. A questão de
James é mais simples. Supondo a existência da consciência, no próprio
sujeito ou noutros seres, é fortemente plausível que todos os eventos
mentais possuam uma explicação neuronal. Esta é uma formulação
do problema duro. É pensável que a explicação do comportamento
humano se encontre no nível cerebral; não é necessário recorrer ao
nível mental. Dentro deste ponto de vista, o mental está esvaziado de
importância. Tudo o que há para descrever são os eventos neuronais
ou as relações que os eventos neuronais possuem com o ambiente.
O contrafactual desta situação não chega a ser formulado. Apesar de
James utilizar o verbo to believe para caracterizar a relação dos eventos
mentais com os neurónios, aceita que é mais plausível considerar que
a mente é um efeito secundário de estruturas biológicas do que considerar que as estruturas biológicas são um efeito secundário de uma
realidade com um estatuto ontológico superior aos neurónios, a mente.
James não tem possibilidade de substituir o verbo ‘acreditar’ pelo verbo
‘demonstrar’. Todavia, parece mais razoável olhar o assunto segundo
uma relação de dependência do mental em relação ao neuronal.
A hipótese do ascendente dos neurónios sobre os eventos mentais
não é igualmente clara no que concerne à quantificação universal.
Todos os eventos mentais são acompanhados de eventos neuronais;
estes única e exclusivamente produzem todas as manifestações
mentais. Curiosamente, o contrafactual desta situação é mais plausível
do que contrafactual em que a mente tem um ascendente ontológico
sobre o cérebro. Uma situação em que parte do cérebro deixa de funcionar é uma banal situação neurológica ou psiquiátrica. Por exemplo,
uma lesão no centro de Broca perturba a linguagem do indivíduo mas
não coloca a sua vida em perigo. James tinha um conhecimento vasto
destas situações. O paralelo mental desta situação é fácil de estabelecer. Por hipótese, alguns eventos mentais (não todos) não possuem
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base neurofisiológica. Se algumas peças do conjunto neuronal podem
deixar de funcionar, é plausível imaginar uma situação em que uma
pequena parte do mental não possuísse base neurofisiológica. James
apresenta a hipótese do autómato sem este contrafactual; todos os
eventos mentais possuem base neurofisiológica (sem excepção).
Uma outra formulação do problema duro da consciência, que
enfatiza a possibilidade de esta ser epifenomenal e causalmente impotente, é a seguinte: «qual poderia ser a função da própria consciência?
Função mecânica não teria nenhuma … Mas esta seria uma cadeia de
ocorrências bastante autónoma, e qualquer mente que a acompanhe
existiria apenas como um ‘epifenómeno’, um espectador inerte, um
tipo de ‘espuma, aura ou melodia’ … cuja oposição ou cujo auxílio
seriam igualmente impotentes sobre as próprias ocorrências» (p. 129).
James faz um inventário muito completo dos aspectos do
problema da consciência. A linha principal do seu argumento é muito
forte. (1) Coloquemo-nos num cenário de perfeição epistémica em que
tivéssemos um conhecimento completo do cérebro. (2) Coloquemonos num cenário de perfeição epistémica em que tivéssemos um
conhecimento perfeito do ambiente que envolve o cérebro. (3) O
cenário (1) e o cenário (2) estão unidos em conjunção, isto é, esta só é
verdadeira quando ambos os cenários são verdadeiros. (4) A conclusão
de James é surpreendente: apesar dos cenários de perfeição epistémica
e da sua conjunção constituírem um ponto de vista muito generoso
sobre o problema, mesmo assim ainda existiria uma história a explicar!
O argumento de James é directo e não faz concessões a situações
ambíguas. As possibilidades ‘conhecimento completo do cérebro’ e
‘conhecimento completo do ambiente’ não são explicadas. Estas situações pressupõem um futuro em que existirá mais conhecimento do
que alguma vez se pensou existir sobre esses objectos? Estas situações
pressupõem o alargamento das capacidades intelectuais do humano
ou permitem a utilização de próteses inteligentes (os humanos do
futuro não conhecerão aspectos do ambiente mas terão supercomputadores para estudar esses aspectos)? James não se apercebe que a
postulação do conhecimento completo de um objecto é um empreendimento intelectual momentoso e, provavelmente, desprovido de significado. Só se podem aceitar estas situações possíveis a benefício do
argumento e com suspensão da crítica.
Se conhecêssemos completamente o sistema nervoso de Shakespeare, e
tão completamente todas as suas condições ambientais, seríamos
capazes de mostrar por que é que a certo ponto da sua vida a sua mão
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chega a traçar sobre algumas folhas de papel aquelas intrincadas pequenas marcas pretas que a benefício da concisão chamamos o manuscrito
de Hamlet (p. 132).

Este conhecimento perfeito do sistema cerebral e do ambiente
permitiria a transparência completa dos sinais exteriores da mente
humana. O demónio de Laplace proporciona um argumento semelhante (com igual suspensão de crítica). Se se conhecessem todos os
aspectos de uma dada secção temporal, poder-se-ia fazer uma previsão
verdadeira sobre o futuro. O modo como James equaciona a hipótese
do autómato é determinista; supõe que os estados futuros do sistema
possam ser previstos. Supõe, também, que o nível de descrição do
humano pode ser reduzido a partes constituintes. O nível de descrição
mais fiel aos eventos seria o neuronal. James poderia, é óbvio, supor
que existiria ainda um nível de descrição mais elementar do que o
neuronal. Se conhecêssemos a posição de todas as partículas de
matéria, conheceríamos também todos os seus efeitos macroscópicos.
Não são estes os aspectos do problema que James sublinha. O que está
em causa é o modo como uma descrição retira importância a uma
outra descrição. É uma versão incipiente de eliminativismo. Se possuirmos uma ciência total do cérebro, compreenderíamos que todas as
nossas psicologias (popular, filosóficas, religiosas e também as científicas) poderiam ser afastadas como descrições erradas, na maior parte
dos casos, e redundantes, nos outros casos. Não precisaríamos de uma
teoria da tradução porque um dos pólos da situação de tradução – os
discursos sobre a mente – estaria completamente errado. O exemplo
semiótico que James utiliza é oportuno. A eliminação da descrição
redundante ou errada produziria um conhecimento em que os signos
nada significam para além deles mesmos.
Compreenderíamos a razão de cada rasura e alteração aí feita, e compreenderíamos tudo isto sem que reconhecêssemos minimamente a existência dos pensamentos na mente de Shakespeare. As palavras e as frases
seriam tomadas não como sinais de qualquer coisa para além de si
mesmas, mas como pequenos factos exteriores, puros e simples (ibid.).

Esta formulação da teoria do autómato humano, contra a qual
James argumenta, é muito rica de consequências. James resiste à
sedução de um cenário de perfeição epistémica. O surpreendente
no argumento de James sobre os vários modos de conhecimento do
cérebro de Shakespeare é a suposição de que mesmo que esse conhecimento fosse exaustivo, algo ainda faltaria à explicação – o que é para-
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doxal. Uma estratégia de perfeição epistémica de um objecto é absurda
perante a incomensurabilidade dos pontos de vista neuronal e psicológico: «poderemos escrever exaustivamente a biografia dessas duzentas
libras, mais ou menos, de acalorada matéria albuminóide, sem sugerirmos alguma vez que sentiu» (pp. 132-133, itálico nosso). O conhecimento perfeito do sistema cerebral (e ambiental) não permite inferir
nada sobre a subjectividade do ser humano em causa. Que este possua
emoções, sensações, pontos de vista, crenças, fé religiosa, preferências
literárias, planos para as férias de Verão, etc., não pode ser derivado de
um conhecimento perfeito do sistema que supostamente permite todos
esses eventos mentais e que os acompanha na mais mínima alteração.
Se não é possível esgotar a descrição do mental numa descrição do
neuronal e se não é possível fazer corresponder uma descrição a outra,
existe no nível mental algo que não pode ser compreendido numa
descrição de nível inferior.
Como é possível, porém, descrever exaustivamente (o advérbio é
jamesiano) a vida do corpo de Lutero sem descobrir que ele tinha
sentimentos ou fé religiosa? O que significa este cenário que horroriza
James? Parece simples o ponto que o argumento procura alcançar.
Com um exemplo mais contemporâneo, é fácil reconstruir o que está
em causa. De um conhecimento total da física do carbono, não poderemos inferir classes vastas de conhecimentos regionais. O conhecimento dos processos geológicos que produzem diamantes não é
derivável do conhecimento proporcionado pela física. Afinal, existem
modos não geológicos de produzir diamantes (em fábricas especiais,
no espaço, feitos no futuro por processos que hoje desconhecemos,
feitos por seres alienígenas com os quais ainda não entrámos em
contacto, etc.). A história geológica do diamante possui uma autonomia em relação à história física dos átomos de carbono. Muitos
processos diferentes dos geológicos poderiam produzir o diamante
cuja beleza nos seduz. A autonomia da descrição geológica é dada,
neste exemplo, pela possibilidade de outros processos produzirem o
mesmo efeito, nomeadamente, o diamante. Há aqui, igualmente, uma
aposta na indiscernibilidade: não seríamos capazes de discernir um
diamante geológico de um diamante espacial, industrial ou alienígena.
O advérbio de James continua, porém, a fazer dano. Exaustivamente é exaustivamente. Esta tautologia reforça a preocupação sobre a
semântica correcta que atribuímos a esta palavra. Uma descrição
exaustiva (em sentido total ou não generoso) da física de um conjunto
de átomos de carbono não permitiria uma decisão sobre a indiscernibilidade do diamante geológico em relação ao diamante industrial?
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Se o advérbio significar numa versão não generosa, incluirá mundos
possíveis em que algum ser possuirá um critério in extremis para
apartar as duas classes de diamantes (talvez existam subtis diferenças
entre os contínuos espácio-temporais ocupados pelos diamantes geológicos e industriais, uma física superior seria capaz de discernir essas
diferenças subtis). Este é um cenário inaceitável. O advérbio ‘exaustivamente’ é apoucado nos sentidos ‘quase-exaustivamente’ e ‘numafísica-superior-exaustivamente’. Parece não ser possível sair deste
colete de forças. Um idêntico constrangimento aparecerá no argumento da namorada automática.
A dificuldade do exemplo de James é aumentada com a introdução
do ambiente. Uma ciência cuja perfeição incluísse o ambiente permitiria separar as duas classes de diamantes. A descrição dos átomos que
participaram nos processos geológicos que produziram um diamante
é uma descrição diferente da descrição dos átomos que participaram
nos processos industriais de produção de outro diamante. Sob este
ângulo, o problema formulado por James quando dá expressão aos
teóricos do autómato humano é verdadeiro. Um conhecimento que
incluísse o ambiente parece proporcionar uma situação em que a
história geológica do diamante (ou a história emocional de Lutero) se
torna inútil ou redundante. Sem uma grave violação dos princípios da
argumentação racional, parece ser impossível recusar que a inclusão
do ambiente permite esboçar um modo de tornar inútil a história
emocional de Lutero ou a história geológica do diamante. O que vale,
porém, o recurso a uma situação de conhecimento cujo alcance não é
possível avaliar? Um cenário tão vasto ocupa na argumentação um
papel paternalista, algo semelhante às figuras do Criador e da natureza
sábia em Reid. O recurso a esses pontos de vista tem como significado
a crença (não a demonstração) emocional de que existe uma explicação última para tudo (mesmo que nunca possamos saber qual é).
A fé de Lutero ou o génio de Shakespeare encontram-se na mesma
situação da história geológica do diamante? Num mundo possível em
que o conjunto de átomos que fazem parte do processo geológico que
deu origem ao diamante fosse apartado do conjunto de átomos de um
processo industrial, seria possível discernir entre os dois diamantes.
A história geológica e a história industrial não precisam de uma narração autónoma porque a descrição física é suficiente. A fé e o génio
dificilmente possuem as mesmas propriedades das histórias geológica
e industrial. Há alguma coisa em Lutero que não pode ser descrita por
uma ciência fundamental (física, química ou, com alguma generosidade por não ser um nível de descrição fundamental, neurologia) do
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seu corpo e do ambiente que o envolve. É difícil caracterizar isso mas
uma boa aproximação seria a apreensão subjectiva da fé, como Lutero
viveu e sentiu a fé. A história das emoções religiosas de Lutero não
pode ser contada por uma ciência fundamental. James sabe que este é
um ponto do argumento importante contra os teóricos do autómato.
Uma descrição física completa do corpo de Lutero permite ainda
descrições de conteúdos subjectivos.
Este é o âmago do problema duro e, se fosse fácil decidir entre as
diversas perspectivas, não existiria nenhum problema a resolver.
James encontra uma instância intermédia entre a descrição física
do corpo de Lutero e de Shakespeare e a fé de um e o génio de outro.
Os escritos são a instância intermédia. Afirma o argumento, se tudo
soubéssemos do dramaturgo inglês, compreenderíamos os seus escritos como sinais puros, sem sentido, sem referência a algo para além de
si mesmos. Estaríamos perante a materialidade dos sinais, sem que o
sentido os acompanhe como um fantasma invisível. A intuição que se
encontra na origem deste argumento é mecanicista. Uma descrição
de uma locomotiva a vapor permite retirar o sentido da descrição de
alguns sinais da locomotiva. Se o indicador de temperatura for XYZ, o
maquinista não o interpreta de um modo excessivo; um ignorante em
locomotivas, pode interpretar por excesso o sinal de indicação de
temperatura; um sistema automático de controlo de temperatura (algo
como <Se XYZ, então diminuir combustível>) não acrescentaria
nenhuma interpretação. Os teóricos do autómato argumentam que é
possível chegar a uma descrição do humano em que não seja preciso
acrescentar nada. James opõe-se a esta perspectiva de um modo mais
tácito do que argumentativo. Quine e Putnam ainda estavam longe
no futuro e os ensaios «Translation and Meaning», do primeiro, e «The
meaning of meaning», do segundo, ainda não haviam sido escritos.
O que poderia decidir entre a plausibilidade dos teóricos do autómato e a recusa tácita de James? Uma interpretação pouco generosa
da figura do ambiente permitiria uma decisão. Uma descrição fundamental do cérebro de Shakespeare permitiria conhecer com detalhe
total a posição relativa das partículas físicas que o constituem e as
ligações dos neurónios no momento da escrita de Hamlet. Uma interpretação de ‘ambiente’ pouco generosa não poderia incluir um mundo
possível em que a mesma descrição fundamental do cérebro de
Shakespeare correspondesse não ao texto final de Hamlet mas ao texto
final de Otelo. Pelo contrário, uma interpretação generosa de
‘ambiente’ que incluísse todos os mundos possíveis poderia incluir
uma prova de que uma determinada configuração neuronal não
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corresponde ao Hamlet mas também ao Otelo. Esta interpretação generosa não pode, contudo, ser defendida porque alarga os princípios de
racionalidade a um horizonte demasiado vasto em que tudo pode ser
argumentado (algo semelhante às hipóteses do Criador e da natureza
sábia em Reid). A interpretação pouco generosa de ‘ambiente’ baseiase na dependência do significado em relação ao contexto. O mesmo
sinal pode possuir significados diferentes em contextos de espaço,
tempo e cultura diferentes. A autonomia do significado em relação
à materialidade do sinal permitiria a defesa do argumento de James.
As histórias da fé de Lutero e do génio de Shakespeare não poderiam
ser narradas do ponto de vista físico ou neurofisiológico.
James não adopta uma versão total do advérbio ‘exaustivamente’
com que qualifica a amplitude da descrição. Nesta versão, o advérbio
é limitado ao tipo de conhecimento científico disponível na segunda
metade do século XIX (a teoria da evolução não teorizava linhas de
evolução possíveis, a física alimentava fantasias como a do éter e a das
velocidades infinitas, a argumentação não utilizava instâncias contrafactuais, etc.). Nesta acepção de ‘exaustivamente’, a descrição fundamental de Lutero e do seu ambiente (biológica ou física) não permite
que num mundo possível exista o conhecimento suficiente para tornar
inútil a história geológica do diamante ou a história emocional de
Lutero ou a história artística de Shakespeare. Seria necessário contar
estas histórias regionais para construir uma teoria do diamante, de
Lutero e de Shakespeare.
A versão completa da incomensurabilidade é dada por um outro
cenário de perfeição epistémica. Mesmo que fosse possível um conhecimento completo da vida mental, acrescentado à perfeição epistémica
no conhecimento do cérebro e do ambiente, estes discursos seriam
intraduzíveis entre si. James adopta um polémico cenário de perfeição
epistémica ao postular (sem demonstrar como poderia ser conseguido)
uma narração completa sobre a vida interior do sujeito: «nada em tudo
isto poderia impedir-nos de dar uma explicação igualmente completa
quer da história espiritual de Lutero, quer da história espiritual de
Shakespeare, uma explicação na qual cada cintilação de pensamento e
emoção encontrariam o seu lugar» (p. 133). Mais uma vez, a interpretação a dar a ‘complete account’ é decisiva. Qual o significado de uma
descrição completa do pensamento e das emoções? É um cenário de
crença em que no limite isso é possível? É uma aposta num desenvolvimento futuro dos recursos expressivos da língua natural? É a manifestação do desejo na existência de uma língua perfeita? Se afastarmos
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estas possibilidades de interpretação generosa – nada há nos textos de
James que as justifique, – o argumento postula apenas uma descrição
em língua natural dos eventos mentais de Lutero e de Shakespeare.
Que tipo de texto poderia ser essa narração? Incluiria também o que
Lutero poderia ter acreditado, mas não acreditou, e o que Shakespeare
poderia ter escrito, mas que não escreveu, isto é, seria uma narração
positiva ou seria uma narração de um realismo contrafactual (na falta
de melhor termo) que incluísse possibilidades não realizadas nas vidas
destes dois vultos? Aproximar-se-ia de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf,
ou de Pedro Paramo, de Juan Rulfo, de A la recherche du temps perdu,
de Proust, ou de Steppenwolf, de Hermann Hesse? Não é possível
decidir em nenhuma destas questões. O argumento de James não
suporta este nível de análise. A intenção parece ser a de colocar duas
descrições completas uma contra a outra. O choque da incomensurabilidade de Reid é reconstruído com materiais novos.
A incomensurabilidade entre a série de eventos mentais e a série
de eventos cerebrais é caracterizada como um abismo absoluto. Não
existe solução teórica que seja suficientemente robusta para supe-rar
esse abismo. O problema duro da consciência é, em James, o problema
da incomensurabilidade e a história de tentativas frágeis para traduzir
duas narrações uma na outra. «Reconhece-se, de todos os lados, que
os eventos mentais e físicos apresentam o contraste mais forte de todo o
campo do ser. O abismo (chasm) que se escancara entre eles é menos
atravessado pela mente do que qualquer intervalo que conhecemos. Por
que não, então, chamá-lo um abismo absoluto, e não apenas dizer que
os dois mundos são diferentes, mas que são independentes?» (p. 134).
Esta é uma formulação cristalina do problema duro da consciência
e uma indicação de qual o curso de acção adequado. A história geológica
do diamante, a história da fé de Lutero e da arte de Shakespeare são
autonomizadas em relação às descrições de uma ciência fun-damental.
Ao avançar para este momento do argumento, James clarifica a interpretação a atribuir a ‘exaustivamente’ e a ‘descrição completa’. A interpretação destas expressões só poderá ser a que possibilita a autonomia
das ciências especiais, isto é, a interpretação pouco generosa. O significado de ‘exaustivamente’ não é tão amplo quanto o termo permite; e o
————————
3 Este termo é utilizado tendo em atenção a denúncia que Nancy Cartwright faz
da física e da economia enquanto ciências fundamentais e imperialistas, em The Dappled
World: A Study of the Boundaries of Science (Cambridge, Cambridge University Press,
1999), pp. 1-19.
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significado de ‘descrição completa’ não é imperialista 3. A autonomia
das ciências especiais não é, porém, um almoço grátis. Se existir a possibilidade de fazer uma narração da criatividade de Shakespeare que
não possa ser derivada da descrição de uma hipotética ciência fundamental, a autonomia desta narração tem de ser defendida de objecções
momentosas como a da causalidade mental e a da falta de conexão
entre físico e mental. Por que razão existe uma instância mental que
acompanha tão fielmente os eventos neurofisiológicos e físicos mas
que se pode descrever sem em nada invocar esses eventos? Mais, por
que razão uma natureza tão avara em recursos permite um nível de
descrição que nada influencia os eventos neuronais ou as hipóteses de
sobrevivência dos indivíduos e espécies? Estas questões reiteram o
problema duro que James apreende com precisão. A demonstração de
que uma descrição fisicalista completa ainda deixa por explicar algo
(a fé de Lutero o ponto de vista de Shakespeare, a história geológica
ou industrial do diamante, etc.) é paga a um preço elevado. A Cila do
problema duro é a descrição fisicalista total, a respeito da qual não é
possível avaliar as pretensões que faz à racionalidade. A Caríbdis do
problema duro é a autonomia das ciências especiais, assombradas pela
impotência causal e por falta de economia explicativa num mundo
em evolução.

Impotência Causal
Outras formulações do problema duro, com que facilmente se
identificariam Locke e Reid (e, obviamente, outros autores posteriores
a James, como Thomas Nagel, Joseph Levine e Frank Jackson), são
propostas: «todos admitem a incomensurabilidade total (entire incommensurability) da sensibilidade como tal com o movimento como tal.
‘Um movimento tornou-se um sentimento!’ – nenhuma expressão que
os nossos lábios podem formular é tão desprovida de significado
apreensível» (p. 146). O que seria a solução para o problema é visto em
traços muito gerais: construir uma ponte entre os dois mundos ou
entre as margens do abismo. Este é um programa de tradução. A autonomia do mental, susceptível de descrição numa linguagem não física
e não matemática, deverá ser ancorada de novo ao neurofisiológico,
em particular, e ao biológico e ao físico, em geral.
A falta de relação de causalidade entre mente e cérebro proporciona a James uma longa narração sobre essa impotência. Como é
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caracterizada a impotência causal? A sequência de eventos conscientes
em nada pode alterar a sequência de eventos neuronais. O diagnóstico
de incomensurabilidade adensa-se com a aparente ausência de relações de causalidade entre mente e cérebro. A consciência parece ser
epifenoménica. As imagens textuais a que recorre James para caracterizar o epifenomenismo são famosas. Numa argumentação que toma
a parte pelo todo, as emoções (feelings) de que somos conscientes
ocupam o lugar da consciência no seu todo: «as emoções, não importando o quão intensamente podem estar presentes, não podem ter
eficácia causal qualquer que seja, e comparando-as às cores colocadas
sobre a superfície de um mosaico, do qual os eventos no sistema
nervoso são representados pelas pedras. É óbvio que as pedras são
mantidas no lugar umas pelas outras e não pelas várias cores que
suportam» (p. 130). James recolhe em Thomas Huxley 4 muitas comparações com outros epifenómenos: «como o apito de vapor que acompanha o trabalho de uma locomotiva»; ou ainda «como a campainha
de um relógio para os trabalhos». É de Huxley também a interpretação
da relação constante entre cérebro e mente, cuja incomensurabilidade
impede a existência de relações causais: «as nossas condições mentais
são simplesmente os símbolos na consciência das alterações que acontecem automaticamente no organismo … somos autómatos conscientes» (p. 131).
O paralelismo psiconeuronal e o epifenomenismo da mente em
relação à actividade neuronal constituem o resultado previsível do
modo como James equaciona o problema da consciência. A estrutura
de tradução que torna inteligível a situação postula, como efeito secundário, a plausibilidade de duas séries de eventos sem ligação causal
entre si. Com o brilho literário que atravessa todos os seus argumentos, James nota que «a história da mente (mind-history) correria
ao lado da história do corpo (body-history) de cada homem, e cada
ponto numa corresponderia a, mas não provocaria uma reacção em,
um ponto na outra». Acrescenta imediatamente comparações inolvidáveis: «assim a melodia paira no ar desde a corda da harpa, mas nem
————————
4 O texto de Huxley, «On the hypothesis that animals are automata and its
history», Fortnightly Review, 22 (1874), pp. 555-589, foi muito influente no pensamento
de James sobre a consciência. O argumento do autómato de Huxley é ostensivamente
considerado nas Conferências Hopkins, de 1878, no artigo «Are we automata?», Mind, 4
(1879), pp. 3-4, e no importante capítulo 5, «The automaton-theory», de The Principles
of Psychology. Sobre este período da vida intelectual de James, ver Robert J. Richards,
Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior (Chicago,
University of Chicago Press, 1987), p. 430.
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limita nem apressa as suas vibrações; assim a sombra corre ao lado do
pedestre, mas de nenhum modo influencia os seus passos» (ibid.).
Num autor como Reid, a incomensurabilidade possui mais do
que um aspecto. James diagnostica exactamente a mesma estrutura.
A incomensurabilidade não acontece apenas entre a mente e o cérebro.
Os estados de consciência parecem estar justapostos entre si e não
possuírem nenhuma influência causal de uns sobre os outros 5. Cada
estado de consciência torna-se, deste ponto de vista, incomensurável
com qualquer outro estado de consciência. Se não existem nexos
causais entre estados de consciência aparentemente próximos, não
será possível traduzir uns nos outros. O estado de consciência <tenho
sede> não tem relação causal ao estado de consciência <a minha sede
foi saciada>. Apesar da relativa proximidade dos conteúdos dos dois
estados de consciência, é difícil traduzir o significado de um no significado do outro. A ausência de relação causal fragiliza a identificação
de elementos comuns entre os dois estados. A justaposição dos estados
não produz uma sequência susceptível de apreensão racional:
as sensações, ao não causarem acções nervosas, não se podem até mesmo
causar umas às outras … de acordo com a teoria do autómato, cada uma
das sensações … é apenas o correlato de algum movimento nervoso cuja
causa reside totalmente num movimento nervoso anterior … durante
todo o tempo, os itens da série nervosa eram os únicos em continuidade
causal; os itens da série consciente, apesar de interiormente racional a
sua sequência, eram simplesmente justapostos (p. 133).

A incomensurabilidade afigura-se inaceitável para James. É um
absurdo supor que duas séries de eventos que tão fielmente se correspondem não tenham nada a ver uma com a outra:
‘concomitância’ no meio de ‘separação absoluta’ é uma noção totalmente
irracional. É bastante inconcebível para a minha mente que a consciência não deva ter nada a ver com um assunto que tão fielmente acompanha. (p. 136).

Depois da identificação do problema, estruturalmente semelhante
————————
5 Este aspecto da causalidade mental tem sido amplamente investigado por
Jaegwon Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental
Causation (Cambridge, Mass., A Bradford Book/The MIT Press, 1998), pp. 30-33, e por
Josep Corbí e Josep L. Prades, Minds, Causes, and Mechanisms: A Case Against Physicalism (Oxford, Blackwell, 2000), pp. 193-232.
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ao problema de Reid (a que é possível acrescentar Locke e Descartes),
James propõe uma atenuação da incomensurabilidade. Tomando à letra
a possibilidade de construção de histórias ou narrações da mente e do
corpo, James propõe um esquema de tradução entre estas narrações.
Esta é a sua maior originalidade. Este esquema de tradução não faz
recurso a figuras plenipotenciárias como o Criador ou a Natureza
Sábia. O ponto de vista apoia-se na teoria evolutiva de Darwin 6.

O argumento darwinista de James
O argumento começa pela estratégia metodológica da suposição
do contrário do postulado pelo epifenomenismo e pela teoria do autómato. É plausível supor que existe uma influência causal entre a
história da mente e a história do cérebro. Argumentando Como Se,
afirma James que «devemos continuar a falar em psicologia como se a
consciência tivesse eficácia causal. Os particulares da distribuição da
consciência … apontam para que ela seja eficaz» (p. 138).
A estrutura do argumento de James desdobra-se de cima para
baixo. Depois de uma avaliação geral da situação, James avança para
um maior nível de detalhe. O problema da mente ou da consciência em
geral são transformados no problema da atenção selectiva e esta é
identificada como a principal estrutura da consciência. A sequência de
passos do argumento é antológica.
Momento 1: «É muito geralmente admitido, se bem que o assunto
seria difícil de provar, que a consciência torna-se tanto mais complexa
e intensa quanto mais alto subimos no reino animal. Que a de um
homem deve ir além da de uma ostra».
Momento 2: «Deste ponto de vista parece um órgão, acrescentado
(superadded) aos órgãos que mantêm o animal na luta pela existência;
————————

6 A proximidade da teoria da consciência em James à teoria da evolução de
Darwin é bem estudada em Robert J. Richards, «The personal equation in science:
William James’s psychological and moral uses of Darwinian theory», in Darwin and
the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior (Chicago, University of
Chicago Press, 1987), pp. 409-450. Ver, igualmente, Mark Nielsen e R. H. Day, «William
James and the evolution of consciousness», Journal of Theoretical & Philosophical
Psychology, 19: 1 (1999), pp. 90-113; e Ian Glynn, «The evolution of consciousness:
William James’s unresolved problem», Biological Reviews of the Cambridge Philosophical
Society, 68 (1993), pp. 599-616.
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e a presunção óbvia é que ela o auxilia de algum modo na luta, tal
como eles fazem».
Momento 3: «Mas ela não o pode auxiliar sem que seja de algum
modo eficaz e influente no curso da sua história corporal».
Momento 4a: «Se agora pudesse ser mostrado de que modo a
consciência o poderia auxiliar, e se, além disso, os defeitos dos seus
outros órgãos (onde a consciência está mais desenvolvida) são tais
que fazem com que eles necessitem precisamente do tipo de auxílio
que a consciência traria na condição em que fosse eficaz».
Momento 4b: «então a inferência plausível seria que ela apareceu
justamente devido à sua eficácia – por outras palavras, a sua eficácia
seria indutivamente provada».
Este argumento é muito frágil. Todos os momentos que o compõem baseiam-se em hipóteses plausíveis. Apesar desta fragilidade,
contudo, o efeito agregado que produz é poderoso. O Momento 1 é
intuitivamente óbvio. Se fosse feito um inquérito sobre a distribuição
da consciência no mundo natural, é previsível que o resultado corresponderia ao texto de James. Trata-se de puro senso comum. Porém,
contra isto surge a dificuldade de demonstração racional da tese.
Não é claro qual o critério de identificação da consciência nos seres e
são muitas as possibilidades de escolha: comportamento, raciocínio
inteligente, adequação ao contexto, linguagem, etc. A própria noção de
que existe um critério que avalie a presença da consciência no mundo
é um horizonte não visível a James. A noção de critério é intersubjectiva. James teria de acrescentar uma definição de consciência que não
apoucasse as características subjectivas. O que o Momento 1 propõe é
uma petição de princípio: supõe que é possível aceder à subjectividade
dos seres dotados de consciência, pelo menos de um modo incipiente
que permita a identificação. Não é claro de que modo a incomensurabilidade que aparta as consciências possa ser atenuada.
O Momento 2 possui várias sugestões interessantes; sugestões, não
demonstrações. Os problemas são vastos. Não é oferecida nenhuma
definição de órgão e não é explicado como um órgão não material
pode trabalhar em cooperação com órgãos materiais; isto, na suposição de que a hipótese de um órgão não material possua de todo
sentido – o que não é garantido. A relação (superadded) do suposto
órgão da consciência com os outros órgãos não é analisada. O leitor de
James é informado sobre o que diferencia essa relação do epifenomenismo dos teóricos do autómato: a eficiência causal. A consciência
seria benéfica para a sobrevivência do indivíduo e, para isso acontecer,
teria de influenciar a vida material e os comportamentos. A causali-
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dade mental não é demonstrada. James não oferece qualquer indício
de como pode ser realizada a causalidade de cima para baixo.
O Momento 3 é o mais frágil de todos. Tendo aceite que existe um
órgão não material que possui um papel não redundante quando comparado ao papel dos órgãos materiais, o modo como a eficiência
acontece é feito por alusão fraca (in some way).
James associa a eficiência causal da consciência à necessidade da
sua existência. Se a consciência existe necessariamente, então desempenha um papel capaz de influenciar causalmente os eventos biológicos. A relação entre estas ideias é problemática porque liga um
enunciado de existência ao desempenho de um papel causal. O enunciado de existência é qualificado modalmente por excesso (necessariamente) e é irmanado em importância à capacidade de exercer uma
intervenção causal. James não demonstra que esta associação de ideias
é plausível. Em abstracto, o argumento é inaceitável. Mesmo que se
aceite os enunciados de existência (por exemplo, ‘os seres humanos
são conscientes’), não é claro que possam ser qualificados modalmente
por excesso, i. e. ‘os seres humanos são necessariamente conscientes’.
O contributo devastador dos teóricos do autómato de várias épocas
(os analisados por James, como Thomas Huxley, ou evolucionistas
geniais como Samuel Butler, ou ainda algumas ciências contemporâneas como a inteligência artificial, a robótica, a teoria geral de
sistemas e a cibernética), é o de terem mostrado a plausibilidade de
seres desprovidos de consciência cujo comportamento é indiscernível
em relação aos únicos seres que sabemos com segurança que possuem
consciência, os humanos. A existência da consciência nos seres humanos não parece acompanhar o excesso modal que James coloca no seu
argumento. A consciência não é absolutamente necessária durante
muitos períodos da vida dos seres humanos, como a gestação in utero 7,
durante o sono (um terço da vida dos seres humanos!) e durante muitas
horas ao longo do dia (‘estava distraído e não reparei em…’). James
possuía, sem dúvida, noção da fragilidade deste argumento quando
————————
7 Alguns autores afirmam que é possível recuperar parte da ténue consciência das
experiências uterinas. Mesmo que isso seja possível, o que é discutível, a existir consciência durante esse período, não possui as características da consciência pós-natal. Ver,
a este respeito, Stanislav Grof, The Adventure of Self-Discovery (Albany, State University
of New York Press, 1988), p. 74; e Thomas Verny e John Kelly, The Secret Life of the
Unborn Child (London, Sphere Books, 1981).
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considerado em abstracto. O objectivo não é alcançado, porém, por uma
análise em abstracto. É outro. O golpe de génio que James introduz
no debate foi o de colocar o problema da consciência no contexto
evolutivo. O argumento tem, pois, de ser reconstruído a essa luz.
Como as muitas situações contrafactuais do Inquiry de Reid mostraram, é defensável interpretar todo o comportamento humano na
ausência de consciência. Este contrafactual é extremamente plausível. A teoria do autómato contra a qual James se volta não procura
demonstrar nada mais do que a elevada plausibilidade da ausência da
consciência; todo o trabalho por esta eventualmente desempenhado
pode ser realizado pela estrutura neuronal. A eficiência causal da consciência é proposta por James no contexto da teoria darwinista, a qual
representa a natureza como luta pela sobrevivência. Cada conquista
biológica é arduamente alcançada. James limita-se a retirar as consequências da teoria evolutiva de Darwin para a compreensão da consciência. Tudo na natureza parece ter uma função; mesmos os órgãos
que parecem desprovidos de função, são estruturas atávicas que já
possuíram uma função útil. Existem seres conscientes, verifica James.
A pergunta que alguém influenciado pela teoria da evolução deverá
colocar é óbvia: qual a função da consciência, tendo em atenção que a
natureza é avara e não produz estruturas cujo custo seja superior à
utilidade? A eficiência causal da consciência está intimamente unida
ao argumento contrafactual que a teoria do autómato proporciona.
A melhor estratégia para responder ao contrafactual <é plausível pensar um mundo de seres humanos na ausência de consciência> é mostrar que a consciência existe necessariamente. Uma descrição dos
seres humanos ou da natureza em geral sem a consciência seria uma
descrição pobre e incompleta. Se estivesse em causa a explicação de
um outro aspecto da mente, como a memória, a descrição contrafactual não seria plausível. Um mundo em que os seres não possuam
memória de eventos passados é um mundo absurdo, em que o conhecimento não evolui, em que não emergem estruturas sociais, em que
os indivíduos não aprendem com as experiências e se tornam presas
fáceis de outros indivíduos ou vítimas do ambiente, etc. A descrição de
um mundo sem estruturas mentais de memória seria incompleta e
inconsistente. A memória desempenha, pois, uma função útil. É possível identificar essa função, é possível afastar como incoerente uma
descrição do mundo que não tome em consideração a memória e é
possível inventariar alguns efeitos causais da memória para os indivíduos (aprender com a experiência, evitar situações perigosas conhecidas, potenciar a sobrevivência). A comparação com a memória ajuda

338

DIACRÍTICA

a compreender o caso da consciência. James é obrigado a construir um
argumento que mostre que os contrafactuais que a teoria do autómato
torna plausíveis são afastados pela existência necessária da consciência. O modo como a necessidade é demonstrada é claramente funcionalista: a consciência desempenha um papel útil numa hipotética
história do cérebro. Esta história ficaria incompleta sem o recurso à
consciência.
A construção de uma teoria positiva da consciência é um modo
importante de destruir a incomensurabilidade. Qual é o conteúdo positivo da teoria de James? A incomensurabilidade fica afastada definitivamente? Suponha-se que uma descrição mecanicista do cérebro é
uma descrição completa. (O adjectivo deverá ser interpretado segundo
os constrangimentos antes referidos.) O argumento é plausível se
apenas estiver em causa uma descrição; todavia, James insinua por
vezes algo mais do que uma descrição ao referir a possibilidade de
construção de sistemas nervosos: «podemos … construir um sistema
nervoso potencialmente adaptado» (p. 140). Esta alusão é menos um
programa de tecnologia futura e mais um indício de subavaliação
da complexidade da tarefa de construção de um sistema nervoso.
A distinção entre descrição e construção é de menor importância
porque ao supor que a descrição é verdadeira, supõe-se também a
possibilidade de executar a descrição. O paralelo tecnológico é óbvio:
uma boa descrição de uma casa supõe a possibilidade da sua construção. Como se sabe, no final do século XIX e no início do século XX,
a quase identidade entre descrição e construção era aceite sem problemas. A física quântica e a crescente importância de algumas conjecturas formais atenuarão essa crença. Como se mostrará à frente, os
argumentos por perfeição epistémica encontram ainda obstáculos que
os impedem de se transformarem em programas de execução efectiva.
Sendo assim, «um cérebro elevado pode fazer muitas coisas, e
pode fazer cada uma delas ao mínimo aviso. Mas esta organização de
gatilho rápido torna-o um assunto à sorte, de acertar ou não acertar. …
As realizações de um cérebro elevado são semelhantes a dados lançados para sempre sobre uma mesa. A menos que sejam viciados, que
probabilidade existe para que o número mais elevado apareça mais
frequentemente do que o mais baixo?» (ibid.). Esta descrição torna-se
incompleta se se conseguir mostrar que a consciência vicia os dados
em favor do cérebro. «Tudo isto é dito do cérebro como uma máquina
física pura e simples. Pode a consciência aumentar a sua eficiência
viciando os seus dados? Este é o problema» (ibid.). Este argumento
inova-dor tem como pedra angular uma teoria do cérebro. Se é acei-
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tável colocar a consciência num contexto evolutivo, por maioria de
razão o cérebro deverá ser igualmente compreendido a essa luz. A
interpretação evolutiva do cérebro não facilita o argumento que James
propõe. A complexidade da estrutura do cérebro depende do principío
de economia da natureza em evolução. Se o cérebro tem muitas partes
e se essas partes desempenham muitas funções, cada uma delas só
existe na natureza porque é útil à sobrevivência do indivíduo. A capacidade de construir cenários possíveis, fazer inferências e representar
o mundo pela percepção a partir de poucos indícios é uma estrutura
que só existe na natureza actual porque sobreviveu ao processo de
selecção. Quando James apouca esta estrutura ao caracterizá-la como
hair-trigger organization está a aproximar-se perigosamente de uma
contradição no seu próprio argumento. A teoria da evolução é uma
garantia que nada nos seres biológicos existe sem uma razão suficiente
outorgada pela luta pela sobrevivência. A aparente instabilidade do
cérebro, a existir, é um traço benéfico ao indivíduo. Este traço biológico não precisa de nada mais para ser completo. Os teóricos do autómato podem reclamar o argumento de James a seu favor. Invocar uma
realidade, ou desempenho funcional, diferente dos possibilitados pelo
cérebro é fragilizar a teoria da evolução.
James entende o cérebro como um sistema caracterizado pela
instabilidade. O reflexo automático da dor é um sistema simples
e James parece entender o cérebro como uma enorme colecção de
sistemas simples. Se o reflexo automático é estável, o aparecimento
da propriedade da instabilidade é um problema que merece ser equacionado. Com que número de sistemas simples surge a propriedade
da instabilidade? Porque surge? Se o agregado possui propriedades
diferentes dos elementos que o constituem, uma teoria do aparecimento da instabilidade na evolução dos sistemas nervosos seria preciosa. Mesmo que a intuição de James seja verdadeira, dificilmente a
instabilidade dos cérebros grandes pode ser considerada uma propriedade geral. Existem sistemas cerebrais que não são instáveis: controlo
do metabolismo e respiração, percepção, etc. Uma estrutura neuronal
como os centros de linguagem não parece também ser instável. Essa
estrutura pode ficar lesionada por vezes mas o comportamento
linguístico dos indivíduos ao longo da vida e das sociedades ao longo
dos séculos é muito estável (não são conhecidas sociedades sem linguagem e são raros os indivíduos que não possuam uma ou outra
forma de linguagem). A instabilidade a que se refere James deve, pois,
ser considerada uma propriedade parcial do cérebro. Alguns sistemas
neuronais seriam mais instáveis do que outros. A teoria da evolução
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poderia proporcionar um argumento a favor desta diferença: a evolução ainda não terminou e a aparente instabilidade dos cérebros
grandes e dos comportamentos que produzem deve ser perspectivada
à luz desse facto. Mais uma vez, os teóricos do autómato seriam favorecidos. A instabilidade abonaria a favor de uma interpretação exclusivamente materialista do comportamento dos indivíduos. A compreensão do modo como surge 8 a propriedade da instabilidade poderia auxiliar, por conseguinte, a compreensão do modo como surgem
outras propriedades. Eventualmente, a consciência poderia ser compreendida à luz de uma teoria da emergência de propriedades.
Não é esta a linha de pensamento que James persegue. As reacções
dos seres com cérebros grandes às solicitações do ambiente não são
tão determinadas e automáticas quanto as reacções de seres com cérebros menos desenvolvidos. A latitude de variação (vagueness) é especialmente clara quando se comparam as reacções produzidas pelo
cérebro com as reacções de reflexos automáticos de dor. Estas não
possuem a instabilidade que caracteriza um comportamento sofisticado e complexo. Os hemisférios dos cérebros muito desenvolvidos
«permitem aos seus possuidores adaptar a sua conduta às menores
alterações na circunstância ambiente, cada uma das quais pode ser
para ele um sinal que sugere motivos distantes mais poderosos do que
quaisquer solicitações presentes dos sentidos» (p. 139). A estratégia de
James é a de procurar descobrir um factor que potencie a capacidade
de variação frente aos desafios colocados pelo ambiente. A consciência
exerce a função de navegador num navio demasiado grande e complexo para se dirigir a si mesmo.
A noção de satisfação de interesses próprios desempenha um
papel muito forte na capacidade de viciar os dados do jogo da sobrevivência. James entende a consciência como uma lutadora por fins,
como a instância que pela primeira vez na evolução das espécies
inventou a categoria do fim a alcançar.
————————
8 É tentador utilizar aqui o termo ‘emergência’. No final do século XIX e nas
primeiras décadas do século XX foram propostas muitas teorias da emergência da consciência em relação à natureza, nomeadamente C. Lloyd Morgan, Emergent Evolution
(London, Williams & Norgate, 1923), e C. D. Broad, The Mind and Its Place in Nature
(London, Routledge and Kegan Paul, 1925). Todavia, James não propõe nenhuma teoria
da emergência. Ver, a este respeito, Brian P. McLaughlin, «The Rise and Fall of British
Emergentism», in Ansgar Beckermann, Hans Flohr e Jaegwon Kim, eds., Emergence or
Reduction? Essays on the Prospects of Nonreductive Physicalism (Berlin, Walter de
Gruyter, 1992), pp. 49-93.
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Falamos … quando estamos a darwinizar, como se o mero corpo que é
dono do cérebro tivesse interesses. … Esquecemos que na ausência de
alguma inteligência comentadora acrescentada … as reacções não
podem propriamente ser descritas de todo como ‘úteis’ ou ‘dolorosas’.
… no momento em que se traz a consciência para o meio, a sobrevivência deixa de ser uma mera hipótese. Não mais é, ‘se a sobrevivência
é para acontecer, então o cérebro e outros órgãos deverão trabalhar
assim e assim’. Tornou-se agora um mandamento imperativo: ‘A sobrevivência tem que acontecer e, por conseguinte, os órgãos deverão trabalhar
de tal modo!’ Fins reais aparecem agora pela primeira vez no palco do
mundo (p. 141).

James precisa com mais detalhe o papel positivo da consciência.
Por que razão em situações novas e difíceis se sente um aumento da
consciência? James verifica este aumento de intensidade da consciência quando o perspectiva em contraste com a sua intensidade
normal durante o quotidiano. A associação entre as situações e a intensidade da consciência é um problema interessante à luz da teoria da
evolução. Porque acontece essa associação? A situação estruturalmente contrária – diminuição da intensidade da consciência em situações novas e difíceis – poderia hipoteticamente acontecer. O ponto de
vista evolutivo apoia-se num princípio de economia. Se existe a
associação de situações novas e difíceis com o aumento da intensidade
da consciência, é provável que ela desempenhe um papel benéfico na
sobrevivência das espécies.
Cerca de cinquenta anos depois de James, Erwin Schrödinger
popularizará este trabalho da consciência nas suas conferências
Tarner. Schrödinger selecciona na biologia humana três grupos de
processos: os monótonos e que não necessitam de decisões conscientes
e que não dependem do ambiente, como os batimentos do coração e
os movimentos peristálticos; os que ocasionalmente necessitam de
decisões conscientes, como a respiração em atmosferas de risco; e os
processos quotidianos, ligados ao hábito e à inovação. Num espírito
claramente jamesiano, Schrödinger argumenta em defesa do papel
evolutivo da consciência: «só se tornam conscientes aquelas modificações que ainda se estão a pôr à prova, até que, depois de muito tempo,
se convertem num bem experimentado património inconsciente da
espécie fixado hereditariamente».9
————————
9 E. Schrödinger, Mente y Materia, trad. J. Wagensberg (Barcelona, Tusquets,
1985), p. 18.
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Funções para os Qualia
O contributo mais importante de James para a teoria do problema
duro da consciência é o de ter aberto o caminho da explicação funcional dos conteúdos fenoménicos ou qualia. O drama da filosofia da
mente de Reid era o de poder pensar o mundo, o ser humano e o
seu comportamento na ausência da consciência. A subjectividade das
sensações parecia um luxo inútil a Reid porque não encontrou na
subjectividade nenhum desempenho funcional sem o qual a descrição
do processo perceptivo ficasse incompleta. Os qualia pareciam a Reid
não possuir uma função que se possa incluir na análise da percepção.
Como esta é uma das partes principais do problema duro da consciência, é importante analisar com detalhe a proposta de James de um
papel funcional para os qualia. O ponto de partida é o de a consciência
ser uma estrutura funcional que possui eficácia causal. Assim, «é um
facto bem conhecido que os prazeres estão geralmente associados
com experiências benéficas e as dores com as prejudiciais» (p. 143).
O problema continua a perplexidade de Reid e segue uma sugestão de
Locke. Está em causa encontrar um modo de explicar por que razão
os seres humanos têm as sensações que têm e não outras.
James consegue avançar ligeiramente na questão da atribuição
de função às sensações subjectivas, em particular, e à consciência, em
geral, e na questão da eficácia causal mas não consegue atenuar a
plausibilidade dos contrafactuais de Reid. Os conteúdos fenoménicos
continuam inexplicáveis. A dor é desagradável e o prazer agradável.
Ambas poderiam estar presentes de muitos modos diferentes. A ênfase
de James é colocada na eficiência causal das sensações subjectivas
sobre o comportamento. Com a clareza que atravessa todos os seus
textos, James apreende a dificuldade dos contrafactuais dos conteúdos
fenoménicos: «mas se os prazeres e as dores não têm eficácia, não se
vê … por que é que os actos mais nocivos, como a queimadura, não
dariam frémitos de deleite, e os mais necessários, como a respiração,
não causariam agonia» (p. 144).
Mesmo supondo que a eficiência causal melhora as hipóteses de
sobrevivência dos indivíduos, existe uma grande latitude de conteúdos
fenoménicos que poderiam influenciar essas hipóteses. James extrema
a situação normal. Onde existem sensações de prazer coloca sensações
de dor e vice versa. Porém, a situação normal pode ser alterada de
modos mais subtis. As classes da dor e do prazer são muito vastas.
A dor provocada pelas queimaduras poderia ser substituída pela dor
provocada pelos choques na cabeça; a eficiência causal que James

344

DIACRÍTICA

procura, a de alterar o comportamento e potenciar as hipóteses de
sobrevivência, seria respeitada. A dor provocada por choques na cabeça é igualmente desagradável e contribuiria para evitar comportamentos que conduzem a queimaduras. Por seu turno, a dor causada
por queimaduras contribuiria para evitar comportamentos que
conduzem a choques na cabeça. Os constrangimentos de James são,
pois, respeitados. Um conteúdo fenoménico desagradável acompanharia e desaconselharia alguns comportamentos; um conteúdo fenoménico agradável acompanharia e aconselharia outros comportamentos. Todavia, os constrangimentos de Reid continuam por satisfazer.
Por que razão o conteúdo fenoménico da dor da queimadura está
associado a queimaduras, quando poderia com plausibilidade estar
associado a choques com a cabeça? O contrário é igualmente plausível:
o conteúdo fenoménico <dor devido a choques com a cabeça> é desagradável e desaconselha com grande ênfase a experiência de queimaduras. A insatisfação com a solução de James aumenta quando se
estende a argumentação contrafactual de Reid a todos os conteúdos
fenoménicos e não se considera apenas a dor e o prazer. Tudo o que a
consciência é para o próprio sujeito parece, mais uma vez, incomensurável com uma descrição das funções evolutivas do cérebro. O filme
da consciência poderia ser outro e poderia ter uma eficiência causal
idêntica; a alteração não influenciaria as possibilidades de sobrevivência. James reconhece que não possui ferramentas teóricas para
explicar o como da consciência. Reivindica apenas ter demonstrado
a eficiência causal da consciência, isto é, que a existência desta
não é inútil.
A dificuldade em demonstrar que os conteúdos fenoménicos são
os que são e não poderiam ser outros é aumentada devido ao modo
como James os faz depender do estado do cérebro e das situações.
Os conteúdos fenoménicos dificilmente podem ser comparados
porque o cérebro a que estão ligados está em constante variação. Esta
circunstância faz com que sejam opacos ao inquérito racional. O ponto
de vista derivado da teoria da evolução de Darwin é interessante, é um
avanço em relação à perplexidade de Reid, mas não parece ser a
solução definitiva. Não possui recursos para as situações contrafactuais e não explica a diversidade dos conteúdos fenoménicos. James
reitera muitas vezes a impotência em comparar os conteúdos fenoménicos: «a história completa da Sensação é um comentário sobre a
nossa inabilidade para discernir se duas sensações recebidas separadamente são exactamente iguais» (p. 231); «nenhumas duas ‘ideias’ são
alguma vez exactamente semelhantes» (p. 235).
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O ritmo elevado de variação dos estados neuronais do cérebro
parece ser a causa da impossibilidade em se compararem os conteúdos
fenoménicos. O cérebro nunca está no mesmo estado em dois momentos temporais diferentes, mesmo que muito próximos. Os conteúdos fenoménicos não podem ser comparados mas também não podem
ser completamente descritos. A opacidade é resistente. Quando a
mente consciente quer falar sobre um conteúdo mental, rapidamente
está a falar de outros. James denomina com justeza esta situação de
falta de transparência dos conteúdos fenoménicos à linguagem e à
razão a falácia do psicólogo. Se desejássemos descrever um dos pensamentos da nossa corrente de consciência, rapidamente começaríamos
a descrever outro pensamento com o recurso ainda a outros pensamentos.
A impressão geral que o argumento de James transmite é a de ser
formulado num nível muito elevado do problema. O argumento
apreende o esboço geral do problema duro mas reconhece com honestidade a sua impotência para explicar alguns aspectos obrigatórios: o
modo em que a eficiência causal acontece (o como), o facto de serem
uns conteúdos fenoménicos mas não outros plausíveis (o talvez) e a
impossibilidade em comparar conteúdos fenoménicos (o que é a consciência). Apesar de o ponto de vista adoptado por James ser naturalista
e dependente da veracidade, susceptível de demonstração, da teoria
evolutiva de Darwin, compartilha com Reid a perene estratégia de
recurso, Deus. Uma mente omnipotente que fosse capaz de apreender
toda a história do contexto e dos sucessivos estados do cérebro, seria
capaz de reconstruir toda a história passada a partir de uma secção do
cérebro ou do seu contexto e, obviamente, seria capaz de comparar
estados mentais diferentes: «Cada estado cerebral presente é um
registo no qual o olho da Omnisciência poderá ler toda a história
passada do seu dono» (p. 234). Esta estratégia de recurso pode ter
um grande número de variações. A omnisciência pode não ser divina.
O que James supõe com este recurso argumentativo algo laplaceano é
o de uma perfeição epistémica poder esgotar completamente o assunto
consciência. A partir desse ponto de vista sublimado, tudo se torna
transparente, os conteúdos fenoménicos deixam de ser intratáveis para
se tornarem transparentes. Pelo menos a partir de um ponto de vista,
acredita James, não existirá nenhum problema duro da consciência.
————————
10

Thomas H. Huxley, Collected Essays, vol. 1 (New York, Appleton, 1896), p. 244.
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De volta aos teóricos do autómato
O que James parece fazer com as suas páginas maravilhosas a
respeito da consciência é um longo desvio para voltar à estrada que os
teóricos do automatismo já percorriam. Também estes afirmam que,
se possuíssemos toda a informação sobre o sistema cérebro e sobre o
ambiente, seríamos capazes de narrar a mais pequena variação dos
estados do cérebro, eventualmente fazer previsões verdadeiras sobre
os mesmos, sem qualquer compromisso com a existência de realidades
não materiais. O desvio é importante e muito original. Todavia, a estratégia geral é típica da mente tradutora. O choque causado pela incomensurabilidade faz nascer estratégias de aproximação das margens
do abismo entre discursos incomensuráveis e, se estas se mostrarem
impotentes em última análise, faz nascer a crença numa perfeição
epistémica a partir da qual não existirão opacidades residuais (porque
são os conteúdos fenoménicos como são, quando poderiam ser outros,
e porque existe consciência quando poderia não existir).
James procura com afinco a diminuição da incomensurabilidade.
Ao papel funcional da consciência na evolução das espécies e na sobrevivência do indivíduo, James acrescenta a exigência de continuidade
entre os níveis da natureza: «devemos … tentar todos os modos possíveis de conceber a aurora da consciência de tal modo que não possa
parecer equivalente à irrupção no universo de uma nova natureza, não
existente até essa altura» (p. 148). A solução de continuidade é um
sinal que denuncia o modo de inteligibilidade da mente tradutora.
Porém, é um recurso perigoso. James não se apercebe disso. As melhores páginas que dedica ao problema duro da consciência tomam como
ponto de partida a teoria dos autómatos. Todo o esforço de James
parece ser o de demonstrar que o slogan de Thomas Huxley «somos
autómatos conscientes» 10 não é verdadeiro. O recurso a soluções de
continuidade, como a continuidade de níveis da natureza, mostra que
James se limita a fazer desvios da teoria dos autómatos; por longo
que seja o desvio, volta sempre a enfrentar a possibilidade irritante de
o ser humano ser um autómato sofisticado. A consciência não paira
sobre as explicações mecanicista, neurológica ou evolucionista. Não
paira, igualmente, sobre o cérebro como um fantasma a assombrar um
————————
11 «The pragmatist account of truth and its misunderstanders», in William James,
Writings 1902-1910. Ed. by Bruce Kuklick (New York, The Library of America, 1987),
n. 1, p. 922.
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castelo medieval. A continuidade é perversa. Obriga a que o resultado
mais excelso da evolução, a consciência, de algum modo já esteja
presente no início e nos momentos intermédios. O teórico do autómato parece ter razão. Não são necessárias hipóteses epistemicamente
onerosas (explicam menos do que têm necessidade de elas mesmas
serem explicadas), como a da consciência, da identidade pessoal ou
da alma. Os resultados excelsos da evolução podem ser, de facto,
apenas uma hábil junção construída pela evolução de estruturas
simples. Muitas estruturas simples como a do reflexo de dor poderão
eventualmente fazer nascer a ilusão de que existe Qualquer Coisa
Mais. Não existe nada mais do que sistemas simples. Se, a respeito
destes, a descrição mecanicista, natural ou biológica é suficiente, não
se torna necessário um nível de explicação psicológico. Se existir,
terá apenas um papel de facilitador da compreensão, porque as leis
do comportamento mental humano podem ser inventariadas com os
recursos metodológicos parcos da explicação natural. A exigência da
continuidade revela a situação insuportável que o hiato entre mente e
cérebro criava a James. Com elegância literária, revela muitas vezes
o desejo forte da tradução e da continuidade: «a rapariga … não
poderia desculpar a ilegitimidade da sua criança dizendo ‘era uma
criança muito pequenina’. … Se a natureza trabalha suavemente,
alguma forma de consciência deverá ter estado presente na própria
origem das coisas» (p. 149).
A eficiência causal da consciência é uma conquista árdua da filosofia da mente. O que oferece em termos de compreensão é pago a um
preço muito elevado de aspectos que ficam por resolver. A benefício
do argumento, aceite-se que a leitura que James faz de Darwin é verdadeira. A tese é, de um modo simples, a seguinte: a consciência exerce
um papel benéfico na sobrevivência do indivíduo num mundo em
evolução; o papel benéfico só pode ser exercido se a consciência
possuir eficiência causal. Como acontece a causalidade? James oferece
um esboço de resposta a esta questão ao referir os fins e o interesse
como os elementos que viciam os dados da vida do indivíduo a seu
favor. A causalidade é teleológica. O indivíduo possui um sistema
que representa o fim que satisfará as suas necessidades; depois da
representação do fim a atingir, o indivíduo procede em conformidade
com essa representação. Como descrição geral de um processo, nada
há a objectar. Se procurarmos uma descrição mais detalhada da
eficiência causal, contudo, permanecem muitos problemas. Não é
claro qual o ponto de contacto entre a mente e a matéria.
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O Argumento da Namorada Automática
Hilary Putnam chamou a atenção, em The Threefold Cord, para
uma nota de rodapé de The Meaning of Truth 11, de James, que anuncia
uma situação típica do teste de Turing. Se a descrição feita do ponto
de vista mecanicista é suficiente, um autómato sofisticado passaria
facilmente por um ser humano. Um ser humano poderia mesmo
apaixonar-se pelo autómato se este fosse indiscernível do ser humano.
Ou não? Para que esta possibilidade não se torne muito abstracta,
James utiliza uma situação humana cujas propriedades parecem ser
impossíveis de simular por autómatos. Como simular a ternura da
primeira namorada? Como simular a sua beleza? Como simular os
sentimentos profundos que essa namorada faz nascer no íntimo do
apaixonado? James não recorre a um exemplo mecânico, como a
locomoção, ou cognitivo, como a capacidade de possuir um comportamento verbal inteligente, como fará Turing no seu teste de presença
da inteligência. James recorre a uma situação terna e utiliza cores
suaves para a caracterizar:
Pensei naquilo a que chamei uma ‘namorada automática’, querendo com
isso dizer um corpo sem alma, o qual seria absolutamente indistinguível
(absolutely indistinguishable) de uma donzela animada espiritualmente,
que se ri , que fala, que se ruboriza, que nos acalenta, e que realiza todos
os trabalhos femininos tão delicadamente e docemente como se uma
alma estivesse nela.

Esta é a aposta elevada que James formula. É, eventualmente,
mais elevada do que ele próprio se apercebe. Se o advérbio ‘absolutely’
for tomado seriamente, como deve ser feito, a situação que James
descreve é muito rica de significado. Um autómato que obedeça aos
constrangimentos desta descrição não possui nenhuma característica
que o identifique como autómato. O seu comportamento verbal será
indistinguível do comportamento verbal de um ser humano. Não
poderá ser uma versão melhorada do humano (mais inteligente, mais
rápido, mais bonito, mais qualquer outra propriedade). O constrangimento da aposta é claro e não possui ambiguidade alguma: absolutamente indistinguível. Como os seres humanos possuem capacidade
para amar e para estabelecer relações amorosas íntimas, a namorada
automática de James também faz o mesmo. Como os seres humanos
são capazes de se reproduzirem por meios sexuais, a namorada automática de James será capaz de dar à luz. Como os seres humanos
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possuem uma estrutura celular típica que se revela ao microscópio, a
estrutura celular da namorada automática será também indistinguível
da humana. A agenda da tarefa de comparação é monótona: tudo o
que verificarmos nos seres humanos, verificaremos no autómato
adolescente de James.
Se a indiscernibilidade é levada a este ponto (esta é a interpretação
banal e não enviesada do advérbio ‘absolutamente’), James poderia
ter feito uma outra formulação da aposta. Algo como: Tomemos uma
namorada da nossa adolescência, a respeito da qual não temos nenhum indício de ser um autómato ou um extra-terrestre, e nada
retiremos desse cenário. Esse é o cenário do humano típico. Não é
necessário retirar nada a este cenário porque a aposta de James coloca
o desafio do lado do autómato; este é que deverá ser absolutamente
indistinguível de um ser humano amoroso e adolescente. Colocados
lado a lado, o cenário de uma namorada humana, bonita, amorosa e
adolescente, e o cenário de uma namorada automática, bonita, amorosa
e adolescente, como decidir qual é a humana e qual é a automática?
Se James utilizou as palavras no sentido habitual e se os seus
leitores as interpretam também no seu sentido habitual, pura e
simplesmente nada há a decidir. Uma é a outra. Thomas Huxley tem
razão ao afirmar que somos autómatos conscientes. A fronteira da
indiscernibilidade é muito resistente e praticamente coincide com
uma afirmação de identidade, <A é igual a A>, <Bill Clinton é igual a
Presidente dos Estados Unidos de 1993 a 2001>, ou <A namorada
humana é igual à namorada automática>. Porque não coincide sempre
com uma afirmação de identidade? Porque em alguns mundos possíveis existiria alguém que se apresenta como autor industrial da namorada automática, mas não existe ninguém que se possa apresentar
como autor industrial da namorada humana. A relação de identidade
é mais forte do que a relação de indiscernibilidade. Não existe nenhum
mundo em que <A é igual a A> não seja verdadeiro. No mundo actual,
porém, não seria possível discernir entre uma namorada e outra. Tudo
o que uma é, é também a outra.
Alguém que se apresentasse como o autor industrial da namorada
automática e afirmasse <A história da namorada automática é diferente da história da namorada humana e só eu tenho conhecimento
————————
12 A originalidade do pensamento de Butler sobre a consciência é bem compreendida por George B. Dyson, Darwin Among the Machines: The Evolution of Global Intelligence (Reading, Mass., Addison-Wesley, 1997), pp. 15-34.
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disso> merecia, obviamente, como resposta <Só há um meio de saber
se a sua afirmação é verdadeira. Coloquemos as duas namoradas lado
a lado. Como os constrangimentos da aposta são claros, nada encontraremos numa que não esteja presente na outra. Teremos pois de
confiar na sua palavra. Todavia, como se sabe, não se pode confiar no
verbo ‘confiar’>.
A indiscernibilidade é uma fronteira tão resistente que nem a própria namorada automática saberia que é uma namorada automática,
porque nenhuma namorada humana tem habitualmente o pensamento <Sou uma namorada automática>. Mesmo que o tivesse, poderia ser facilmente simulado pela namorada automática, mas esse
pensamento não seria mais verdadeiro do que o pensamento que a
namorada humana tem quando pensa <Sou uma namorada humana>.
É óbvio que a namorada automática também poderia ter o pensamento <Sou uma namorada humana>. A aposta de James é, pois, um
teste de Turing total. No teste de Turing, a tarefa de destrinçar entre
um comportamento verbal de um computador e de uma máquina é
relativamente fácil porque a riqueza do humano é filtrada num único
parâmetro, o comportamento verbal. No cenário de James, não há
filtros facilitadores (a menos que se atribuam às palavras ‘absolutamente’ e ‘indistinguível’ significados não convencionais). Uma é a
outra. Nós somos os autómatos. No mundo em que existem namoradas automáticas, a indiscernibilidade coincide com a identidade. Se
encontrássemos robots femininos totalmente indiscerníveis de
mulheres bellissime, teríamos um caso muito forte para os considerarmos estas últimas. A beleza quase preternatural destas mulheres
não é uma fortaleza inexpugnável porque o argumento de James é
claro. Qualquer traço característico do humano (a beleza é apenas um
item de uma colecção vasta) é duplicado no argumento da namorada
————————
13 Samuel Butler, Erewhon, trad. Franco de Sousa (Alfragide, Galeria Panorama,
s/d), p. 180. Ver, igualmente, Samuel Butler, «Darwin Among the Machines», in Henry
Festing Jones, ed., The Shrewsbury Edition of the Works of Samuel Butler, vol. 1 (London,
Jonathan Cape, 1923), pp. 208-210.
14 A literatura desde meados do século XIX possui muitos exemplos desta suposição conservadora. Apesar de as representações ficcionais de autómatos procurarem
uma elevada semelhança aos humanos, existe sempre qualquer coisa que fragiliza a
semelhança. O inquérito sobre essa coisa que aparta autómatos de humanos não possui
resposta. Román Gubern faz um resumo dessa literatura em El eros electrónico (Madrid,
Taurus, 2000), p. 110.
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automática.
A resposta que James oferece ao desafio por ele mesmo formulado
é uma indicação preciosa de como contorna as exigências do argumento com o recurso a elementos não lógicos.
Alguém a consideraria como um equivalente total? Certamente que não,
e porquê? Porque, estruturados como estamos, o nosso egoísmo deseja
acima de todas as coisas simpatia interior e reconhecimento, amor e
admiração. O tratamento exterior é valorizado sobretudo como uma
expressão, como uma manifestação da consciência acompanhante em
que se acredita. … a crença na namorada automática não funcionaria, e
de facto ninguém a trata como uma hipótese séria.

Esta atitude é falaciosa porque não respeita os constrangimentos
do desafio. James recorre a entidades que não são susceptíveis de
verificação, como simpatia, reconhecimento, amor, admiração e consciência para contornar o constrangimento colocado pela expressão
<absolutamente indistinguível>. A distinção entre vida mental interior
e manifestação comportamental exterior está também presente como
modo de contornar a dificuldade. Existiria uma vida mental na namorada humana que não pode ser simulada na namorada automática.
É muito frágil esta suposição. Porquê? Um dos pontos que James
reconheceu no início do seu argumento contra os teóricos do automatismo concedia que qualquer alteração dos estados de consciência, por
mínima que fosse, deveria ter causa, manifestação e acompanhamento
de alterações neuronais. Se esta concessão deve ser tomada seriamente, a vida mental da namorada humana corresponderia a uma
determinada configuração neuronal; se a namorada automática fosse
de facto celularmente indistinguível da namorada humana, não é aceitável que os seus conteúdos mentais, a existirem, fossem diferentes.
A sua vida interior (o que quer que esta expressão signifique) seria
indistinguível da vida interior da namorada humana.
A atitude é também falaciosa porque se apoia num ponto de vista
de perfeição epistémica. Como se viu, tanto para Reid quanto para
James, a incomensurabilidade é composta. Um dos seus aspectos é
a incomensurabilidade entre mentes e não apenas entre mente e
cérebro. Se o adjectivo ‘humana’ em ‘namorada humana’ for utilizado
com o significado habitual, não é possível ter acesso à sua vida interior,
e, por razões amplamente justificadas a benefício do argumento, não é
igualmente possível ter acesso à hipotética vida mental da namorada
automática. Se possui uma vida mental ou se não possui, nunca o
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saberíamos e esta ignorância não altera os constrangimentos do argumento. A ignorância está, neste caso, a favor da namorada automática.
Não saber o que se passa na mente da namorada humana é um ponto
a favor da namorada automática; também não sabemos o que se passa
na mente desta. Esta ignorância aumenta a humanidade da namorada
automática.
Não é fácil sair do campo dos automatistas. A indiscernibilidade
impede que isso seja levado a bom porto. Como não é possível ter
acesso à vida privada das duas namoradas, a humana e a automática,
apenas é relevante o que se manifesta no exterior. Para não aceitar
este ponto do argumento, seria necessário demonstrar que não existe
incomensurabilidade entre mentes humanas e que, de facto, é possível
saber o que se passa numa mente humana. Todavia, isto é uma petição
de princípio porque, obviamente, a ignorância que as mentes têm umas
das outras é um aspecto do problema duro. Reid mostrou com
elegância que o problema das sensações conscientes, dos conteúdos
fenoménicos e da incomensurabilidade entre mentes estão interligados. A manifestação exterior permite a simulação de tudo, a duplicação num automatismo dos traços mais aparentemente pessoais e
intraduzíveis do ser humano. A lista deste traços pode ser preenchida
como o que se considerar não susceptível de simulação ou tradução: a
alegria de ter o primeiro filho, a ternura, a dor inenarrável da perda de
um ser amado, etc. Os teóricos do automatismo, contra os quais James
argumenta, sabem que a indiscernibilidade se joga na manifestação
exterior. Se algum conjunto de propriedades é exteriorizável, isso
acontece num cenário público e ao longo de unidades de tempo. É verdade que as manifestações exteriores podem ser consideradas sinais de
uma subjectividade irredutível e não susceptível de simulação. Porém,
devido à incomensurabilidade entre mentes, nunca o saberíamos.
A subjectividade terna da namorada humana só se pode manifestar
com os mesmos sinais exteriores que a namorada automática também
pode utilizar.

A Namorada Automática no Livro das Máquinas
James não poderia aceitar uma aproximação tão grande entre o
universo das máquinas e o universo humano, contra a evidência de um
argumento que ele mesmo formula. A resistência é mais emocional do
que lógica. Um paralelo entre James e Samuel Butler é oportuno para
ver como estes dois contemporâneos interpretam de modo muito dife-
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rente o argumento da namorada automática. A formação intelectual
de James era muito diferente da do autor de Erewhon, apesar de
ambos terem sido muito influenciados por Darwin. Os capítulos mais
importantes do romance Erewhon intitulam-se, precisamente, O Livro
das Máquinas. Nele, Butler antecipa com génio 12 as consequências
da indiscernibilidade entre humano e máquina: a consciência surge
na natureza a partir de materiais não nobres, a consciência existe na
natureza como resultado da evolução, a consciência humana é produzida por sistemas simples do cérebro (o cérebro é como uma enorme
colecção de sistemas de alavancas ou, como afirmou James, uma
enorme colecção de sistemas simples como o reflexo automático de
dor), os seres humanos descendem de seres que não possuíam consciência, o ser humano no futuro será um parasita da máquina e viverá
em simbiose com ela, o espírito do ser humano originou-se devido à
velha associação com as máquinas, as máquinas do futuro serão
capazes de se reproduzirem, a definição de máquina esta incluída na
definição da natureza física do homem, a diferença entre as máquinas
actuais e o ser humano é mais de grau do que de tipo, etc.
Muito antes do debate da primeira geração da inteligência artificial sobre se o termostato de McCarthy possui ou não um grau elementar de consciência, Butler, no século XIX, equaciona com força
cenários em que a linha de fronteira entre humano e máquina ou, para
utilizar as figuras jamesianas, entre a namorada automática e a namorada humana, é diluída: «Quem poderá dizer que a máquina a vapor
não tenha um certo grau de consciência? Onde começa e onde acaba a
consciência? Quem poderá traçar-lhe a linha divisória? Quem poderá
traçar alguma linha?» 13. James aceita que só se pode compreender a
presença da consciência num mundo em evolução se essa consciência
possuir poder causal. O argumento da namorada automática mostra,
contudo, como James não apreende o significado último da teoria da
evolução. A suposição conservadora de que existe uma diferença a
favor da namorada humana 14 contraria em parte o que a ligação da
————————
15 Daniel Dennett faz um bom resumo do estado da questão do problema do
enquadramento em «Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI», in C. Hookway, ed.,
Minds, Machines and Evolution (Cambridge, Cambridge University Press, 1984), pp. 129-151. Uma boa colecção de estudos encontra-se em Zenon Pylyshyn, ed., The Robot’s
Dilemma: The Frame Problem in Artificial Intelligence (Norwood, N.J., Ablex, 1987). Um
ponto de vista menos optimista acerca da possibilidade de se resolver o frame problem é
avançado por Larry J. Crockett, The Turing Test and the Frame Problem: AI’s Mistaken
Understanding of Intelligence (Norwood, NJ, Ablex, 1994).
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existência da consciência com a eficiência causal salvou. Esta ligação
é a garantia de que a consciência existe, exerce influência causal e
só se pode compreender numa natureza em evolução. A suposição
conservadora está em choque com esta ligação porque uma evolução
paralela das máquinas poderia produzir uma namorada automática
indiscernível da namorada humana. A teoria da evolução oferece argumentos fortes para a defesa da eficiência causal da consciência e para
a defesa da indiscernibilidade.
O que concluir? O argumento da eficiência causal da consciência
tem um preço. A consciência fica hipotecada a um mundo em evolução. Neste mundo, os organismos biológicos evoluem lado a lado
com próteses mecânicas e é previsível que existam no futuro formas de
simbiose entre humanos e máquinas. A discernibilidade entre humanos e máquinas, ou qualquer vantagem da namorada humana sobre a
namorada automática, deixou de ser argumentável.

Existem traços exclusivos do humano?
James fragiliza a sua posição geral ao propor um critério de existência externa de objectos. Se há vinte anos tive a percepção de uma
montanha, e agora volto a vê-la, como sei que é a mesma? Ou, numa
versão com vários agentes: Como sei que a montanha que ele vê é a
mesma que a montanha que eu vejo? Reid possuía uma resposta para
estas questões. A sensação subjectiva é acompanhada da crença muito
intensa na existência externa do objecto. Não é possível ter uma
percepção de um objecto sem ao mesmo tempo ter a crença na sua
existência. Existem, obviamente, casos limite que violam este princípio
geral e não seria difícil Reid tomar conhecimento deles. Alguns dos
argumentos contrafactuais que utiliza mostram como uma percepção
construída apenas por uma modalidade sensorial tem muitas dificuldades em identificar objectos externos. A história de Molineux é reveladora dessa situação. Um cego que volta a possuir a visão não é capaz
de apartar apenas pela visão uma pirâmide de uma esfera. A construção do objecto exterior e a crença na sua existência autónoma
parecem depender da acção colectiva dos órgãos dos sentidos. O exterior parece, mesmo em Reid, ser um efeito da comunidade, pelo menos
————————
16 H. Putnam, «Why functionalism didn’t work», in Words and Life (Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1994), p. 446.

A NAMORADA AUTOMÁTICA DE JAMES

357

da comunidade dos órgãos de percepção externa.
James equaciona o mesmo problema da existência autónoma dos
objectos fora da mente. A solução que propõe faz recurso a conteúdos
diferentes dos de Reid; porém, a estrutura da resposta é a mesma.
A exterioridade do objecto é construída através da comparação de
várias impressões que o sujeito experiencia em diferentes momentos
da vida ou através da comparação de vários relatos interpessoais.
A crença forte na existência de objectos exteriores, que a análise das
sensações feita por Reid oferece, é substituída em James pela comparação de sensações. A evidência da existência autónoma dos objectos
exteriores é conseguida por modos diferentes mas com resultados
idênticos. Afirma James que
a razão devido à qual todos acreditamos que os objectos dos nossos
pensamentos têm uma existência duplicada fora de nós, é que existem
muitos pensamentos humanos, cada um com os mesmos objectos …
O juízo de que o meu pensamento tem o mesmo objecto que o pensamento dele é o que faz com que o psicólogo considere o meu pensamento
conhecedor de uma realidade exterior. … Mesmidade numa multiplicidade de aparências objectivas é então a base da nossa crença em realidades fora do pensamento (p. 272).

A sensação de Reid transporta no seu interior a evidência da existência do objecto. Como Reid não se alonga na explicitação da natureza da evidência, esta parece ser uma luz preternatural que liga a
sensação ao mundo. O ponto de vista de James não possui nenhum
traço preternatural. O objectivo é o de explicar uma estrutura cognitiva: a ligação de eventos mentais (conteúdos fenoménicos, pensamentos) a objectos exteriores. A solução de James para o problema da
representação do objecto é uma triangulação: «o juízo de que o meu
próprio pensamento passado e o meu próprio pensamento presente
são do mesmo objecto é o que faz com que eu tome o objecto a partir
de qualquer um deles e o projecte por um tipo de triangulação para
uma posição independente, a partir da qual possa aparecer a ambos»
(ibid.). Uma sensação irrepetível não permite a produção de enunciados de existência. Se não fosse possível comparar pensamentos
de vários indivíduos e sensações de um mesmo indivíduo, nunca se
saberia se as sensações pessoais são ou não uma alucinação. A comparação retira a sensação do campo da subjectividade; todavia, é uma
estrutura difícil de compreender. Em certo sentido, o ponto de vista de
James não afasta o traço ominoso da evidência em Reid.
Não é fácil construir um sistema que realize automaticamente
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a estratégia de triangulação que James formula. Não era possível no
tempo de James e não é possível cem anos depois fazer um cérebro
com capacidade de representar objectos e de discernir entre objectos
(o frame problem da inteligência artificial). Esta possibilidade deriva,
como se disse, de uma retórica de perfeição epistémica. Todavia,
mesmo que fosse possível fazer um cérebro biológico, a dificuldade
desta tarefa seria pálida quando comparada com um sistema artificial
de triangulação. Suponha-se que um indivíduo A deseja saber se as
percepções que está a experienciar são ou não são objectos reais com
existência autónoma fora da sua mente. (A situação é plausível: alguém
perdido num deserto pode perguntar se o oásis que vê existe mesmo;
De Quincey poderia ter perguntado se os objectos que o ópio fez nascer
no seu cérebro existem fora do seu cérebro; etc.) Pergunta, pois, a um
indivíduo B o seguinte: ‘O céu em chamas que agora vejo está mesmo
em chamas?’. B pode responder de dois modos: ‘Sim, o céu está mesmo
em chamas e eu próprio vejo que isso acontece’; ou ‘O céu nunca
está em chamas e você está alucinado’. Este breve diálogo enferma
de problemas graves da teoria da racionalidade. A indeterminação da
tradução, de Quine, exerce o seu papel terrível nesta troca de palavras.
A não tem um modo neutro de confirmar se o que B quer dizer com
‘céu’ e com ‘chamas’ é a mesma coisa que ele quer dizer quando utiliza
essas palavras. Talvez B as utilize de um modo muito subjectivo e
lúdico; talvez B esteja a ter alucinações, de modo que ambos concordam nos enunciados mas os enunciados não são descrições fiéis da
realidade; talvez A e B habitem galáxias diferentes e muito distantes e
o diálogo se realize com a mediação de radiotelescópios (a resposta
que B oferece à questão de A pode ser um mero exercício de construção gramatical, porque B deixou de ter acesso a planetas com céu e
com chamas); etc.
O problema do enquadramento na ciência da computação e na
robótica 15 também exerce aqui o seu papel destruidor. A separação do
objecto ‘chamas’ do objecto ‘céu’ exige uma especificação algorítmica
longa. Essa especificação não é suficientemente plástica para ser aplicada em vários contextos diferentes. O enunciado <O céu está em
chamas> pode ser aplicado em contextos tão diversos quanto um
incêndio florestal, na teoria da arte (o céu em chamas na pintura de
Van Gogh, por exemplo), nos desaires amorosos (um adolescente pode
afirmar ‘O céu ficou em chamas quando ela me abandonou’), em fenómenos de patologia psiquiátrica (o céu em chamas em desenhos de
esquizofrénicos), nas narrações de criação do mundo em povos primitivos (‘Quando o céu estava em chamas, o Criador fez…’); interac-
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ção de dois computadores A e B sem acesso a ambientes exteriores
(por exemplo, os computadores analisam textos em que aquele diálogo
acontece); etc.
Construir uma especificação lógica de todos os contextos possíveis
onde a espressão ‘céu em chamas’ pudesse ser utilizada é uma tarefa
utópica. Putnam tem razão ao afirmar que essa classe de tarefas exigiria uma teoria geral da racionalidade humana 16. A indeterminação
da tradução, o problema do enquadramento e a falta de sentido no
projecto de uma teoria geral da racionalidade humana são, pois, indícios de como a triangulação é também uma estratégia retórica de
perfeição epistémica. James não conhecia estas dificuldades. A comparação das sensações do sujeito e entre sujeitos é uma estrutura dinâmica. A representação subjectiva parece ‘saltar’ para fora do sujeito.
James apreende esta dinâmica nos seus traços mais fortes mas não
propõe nenhum modo de resolver estes problemas de maior finura.
Todavia, mesmo que estes argumentos não influenciem a
avaliação da proposta de James, a triangulação enferma do seu
carácter estatístico. Esta objecção, acessível no tempo de James, é tão
d
i
f
í
c
i
l
de contornar quanto os argumentos da indeterminação da tradução
e do problema do enquadramento. Com uma sensação apenas não é
possível fazer a comparação e a triangulação não acontece. Quantos
eventos dialógicos alguém terá que fazer para confirmar a existência
autónoma de objectos? Questionar uma pessoa parece ter menor
força probatória do que questionar dez pessoas. A triangulação é frágil
devido ao carácter estatístico e contextual da intersubjectividade.
A intersubjectividade, por sua vez, exige uma teoria que a explique
exaustivamente porque a intersubjectividade de pares dentro de uma
comunidade científica não possui as mesmas propriedades da intersubjectividade normal da vida social das comunidades. Além disso,
qualquer que seja o veredicto da intersubjectividade, esse resultado é
sempre susceptível de revisão crítica. ‘Tu pensaste que aquela pedra
era ouro; posteriormente, todos nós pensámos que aquela pedra era
ouro; pensámos todos que a pedra era ouro durante muito tempo;
acabámos, finalmente, por descobrir que a pedra não é ouro’.
A benefício do argumento de James, mesmo que a triangulação
fosse interpretada com a mesma generosidade que a possibilidade de
construção de um cérebro artificial ou de uma namorada automática,
o carácter público dos processos intersubjectivos abonaria a favor dos
teóricos dos automata. Um hipotético adepto de Reid poderia argumentar in extremis que a evidência é uma luz não natural que liga a
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mente subjectiva ao mundo exterior. Não se avançaria muito com esta
linha de pensamento: o problema continuaria a existir. A naturalização
que James faz da ligação dos conteúdos da consciência ao mundo não
melhora, todavia, a compreensão desse processo. O argumento a favor
da namorada automática pode ser aqui reiterado. Se não é possível
aceder ao interior da subjectividade da namorada humana, esta ignorância coloca o critério de diferenciação entre as duas namoradas
em sede pública; apenas é relevante o que expressam e como se comportam. A ligação da consciência ao mundo é, deste ponto de vista,
fragilizada devido à mediação de elementos intersubjectivos (enunciados e comportamentos públicos). A comparação acontece não entre
sensações irredutivelmente subjectivas mas entre enunciados sobre
sensações. A subjectividade torna-se uma parte menor da triangulação.
O problema de Reid é substituído. Não se trata já de a sensação subjectiva ser acompanhada da evidência do objecto exterior; o problema
é o de como enunciados públicos criam objectos públicos. Mesmo que
a namorada automática tenha que resolver ainda os problemas do
enquadramento, da indeterminação da tradução e da referência (ou
co-referência), a construção de objectos exteriores na representação
não depende da existência de uma subjectividade irredutível. A triangulação não é um argumento a favor da namorada humana. A existência de objectos exteriores não se decide no campo de sensações
totalmente subjectivas mas no campo de sensações tornadas públicas
pela expressão.
O ponto de vista evolutivo, porém, mostra que James tem razão
em parte. A questão «Qual a função evolutiva dos conteúdos fenoménicos ou da subjectividade das sensações?» pode ser facilmente substituída pela questão «Qual a utilidade evolutiva da triangulação?».
O processo evolutivo não poderia estar sistematicamente errado se a
projecção das percepções subjectivas no exterior não favorecesse a
sobrevivência dos indivíduos. Processos de intersubjectividade que sistematicamente conduzissem a maus resultados em termos de sucesso
evolutivo não permitiriam a existência de indivíduos complexos e de
sociedades. A triangulação vista a partir do evolucionismo torna-se um
argumento plausível e a sua fragilidade é atenuada. Um dos aspectos
da incomensurabilidade que chocou Reid foi o problema das outras
mentes. A triangulação jamesiana atenua essa incomensurabilidade.
James não propõe nenhuma solução mística para uma mente tomar
conhecimento do que se passa na mente de outro indivíduo. A proposta é mais razoável: a evolução das espécies mostra que os processos
intersubjectivos (ou subjectivos, quando são as impressões do próprio
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indivíduo que são comparadas) possuem uma lógica interna. A sua
eficiência é garantida por um contrafactual poderoso: se fossem sistematicamente errados, a questão nem se poderia colocar.
A construção perceptiva do mundo exterior possui, pois, o mesmo
padrão de explicação das emoções conscientes e dos qualia. O que
consegue James com a adopção do ponto de vista evolutivo? O problema duro da consciência revela-se mais tratável teoricamente. James
consegue mostrar que a consciência (construção perceptiva do mundo,
qualia, emoções conscientes, atenção) tem que existir por razões evolutivas. O contrafactual «É pensável a evolução sem o papel funcional
da consciência» tornou-se inaceitável.
Porém, o problema duro resiste mesmo em James. Os conteúdos
fenoménicos (cor, prazer, dor, etc.) poderiam ser diferentes. Aliás,
James sabe que esta possibilidade de diferença é muito forte: um
simples fármaco altera esses conteúdos, sem que as hipóteses de sobrevivência do indivíduo sejam significativamente alteradas; a utilização
de óculos altera os conteúdos fenoménicos ópticos sem que as hipóteses de sobrevivência do indivíduo sejam significativamente alteradas; o contexto altera o significado relativo das sensações (a luz de
um fósforo possui um grande relevo na escuridão total, mas nenhum
num ambiente iluminado pelo sol do meio dia), etc. As estruturas
lógicas dos processos de intersubjectividade poderiam também ser
diferentes. Quando dois indivíduos dialogam, ou quando uma comunidade dialoga, estão presentes estruturas cognitivas como a categorização dos eventos e dos objectos, a prototipicalidade, a construção
frásica, etc. Estas estruturas podem mesmo ser diferentes ou até radicalmente diferentes. Não são precisos grandes feitos de imaginação
para verificar como os povos utilizam estruturas cognitivas muito diferentes; por exemplo, a categorização dos objectos é susceptível de
grande latitude. Uma modesta informação historiográfica ou antropológica pode oferecer exemplos conspícuos da latitude ampla da categorização e das outras estruturas cognitivas. O contrafactual dos conteúdos da consciência é o aspecto mais difícil de explicar. Porque são
————————
17 Andrew R. Bailey, «Beyond the fringe: William James on the transitional parts
of the stream of consciousness», Journal of Consciousness Studies, 6: 2-3, (1999),
pp. 141-154.
18 Daniel C. Dennett, «Multiple drafts versus the Cartesian theater», in Consciousness Explained (Harmondsworth, Penguin Books, 1993), pp. 101-138.
19 Bernard J. Baars, In the Teather of Consciousness (New York, Oxford University
Press, 1997).

362

DIACRÍTICA

como são, quando poderiam ser de muitos outros modos, como
também é possível verificar que acontece? Aliás, uma das estruturas da
consciência que James identifica com finura é a da vicariação (vicarious function). Sem que seja necessário fazer recurso a cenários muito
diferentes dos existentes, a vicariação indica que a possibilidade de
diferença na organização da consciência é muito plausível. Algumas
situações de perda ou dano que o organismo sofre podem ser compensadas. A plasticidade vasta que a consciência aproveita em benefício
do indivíduo é, ela própria, reveladora de como a organização da consciência pode ser diferente. A possibilidade da diferença de estruturas
da consciência e de conteúdos fenoménicos tem, pois, de ser melhor
explicada.
A inovadora proposta de James para que se faça uma «história
natural da consciência» (p. 142) demostra que existe consciência, mas
não demonstra o porque não da consciência. A linha geral da proposta
é fácil de compreender. A consciência vicia os dados em favor do indivíduo ou da espécie que a possui. É, assim, o que garante «os interesses
mais permanentes do dono do cérebro» (p. 140). O problema duro
continua a incomodar, apesar da força do ponto de vista darwinista.
A satisfação do interesse dos indivíduos pode ser realizada com muitos
conteúdos fenoménicos. A proposta jamesiana é, eventualmente,
verdadeira; todavia, é fragilizada pela possibilidade de os conteúdos
fenoménicos serem diferentes e pela possibilidade de existirem namoradas automáticas sem conteúdos fenoménicos. Só é possível mostrar
que o problema duro foi solucionado quando forem compreendidos
os contrafactuais da evolução de seres conscientes. É necessário compreender por que razão existe consciência quando é pensável a sua não
existência e a sua existência com conteúdos fenoménicos diferentes.
James oferece argumentos a favor da demonstração da existência, da
eficiência causal e contra a possibilidade de não existência dada pela
teoria do autómato e pela namorada automática; falta o argumento
sobre os conteúdos fenoménicos.
Existe sempre uma estratégia de recurso para auxiliar a preencher
os espaços vazios de um argumento. Se o rosto retórico das estratégias
————————
20 Georges Bataille, La Part maudite, in Œuvres complètes, VII (Paris, Gallimard,
1976), pp. 17-179.
21 Tor Nørretrandres, «Throwing away information», in The User Illusion. Cutting
Consciousness Down to Size, trad. Jonathan Sydenham (London, Penguin Books, 1998),
pp. 23-44; Tom Siegfried, The Bit and the Pendulum. From Quantum Computing to M
Theory: The New Physics of Information (New York, John Wiley & Sons, 2000).
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de recurso é o Criador ou a Natureza Sábia, em Reid, ou a Omnisciência, em James, não é difícil encontrar outras instâncias do mesmo
papel funcional na explicação do problema da consciência: a transparência lógica do humano, em Hobbes, e a máquina universal de
Turing, nos teóricos contemporâneos do funcionalismo. Uma mente
omnisciente poderia compreender o aspecto contrafactual que impede
James de elaborar uma teoria total da consciência.
Não é difícil mostrar o que poderia fragilizar o argumento de
James mesmo que seja acompanhado pela figura de uma mente omnisciente. Se existir algum estrato da natureza que não possa ser descrito
racionalmente (a mente omnisciente possuirá propriedades diferentes
da mente humana), o modo como James equaciona o problema da
presença da consciência no mundo deixará de fazer sentido. O argumento de James pressupõe mais do que auxilia a compreender. O almoço que oferece não é totalmente grátis. James pressupõe a
conti-nuidade do tempo e das leis da natureza; pressupõe que o ponto
de vista omnisciente não tem relações causais com os objectos que
apreende; etc. Dentro da teoria positiva da consciência que propõe,
James enfrenta outros obstáculos. Mesmo que existisse uma mente
omnis-ciente que fosse capaz de reconstruir todo o passado dos
estados mentais a partir de uma secção da corrente da consciência de
estados mentais (stream of consciousness), a análise que James faz da
consciência é famosa por ter mostrado como a consciência não se
pode dividir em partes. É impossível fazer uma secção do fluxo do
pensamento. O fluxo de um rio é a imagem que melhor representa a
consciência. Esta, afirma James, «não aparece a si mesma cortada em
pedaços. Palavras tais como ‘cadeia’ ou ‘comboio’ não a descrevem
adequadamente … Ela não é nada unido; flui. Um ‘rio’ ou uma
‘corrente’ são as metáforas pelas quais é mais naturalmente descrita»
(p. 239). A propriedade fluida do fluxo da consciência é reforçada com
a teoria dos sobretons psíquicos (psychic overtones). Conteúdos da
consciência que estejam na periferia do foco da atenção podem
influenciar o pensamento. A hipótese de uma mente omnisciente não
melhora, pois, a capacidade de solucionar o problema duro.

Atenção e teatro da mente
James propôs mais um contributo para uma teoria positiva da
consciência que não depende da hipótese epistemicamente onerosa de
uma mente omnisciente. É um contributo tão inovador quanto os
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argumentos da eficiência causal da consciência e da namorada automática. Este argumento procura dar satisfação a algumas dificuldades
contrafactuais dos conteúdos da consciência.
A estrutura mais importante da consciência para James é, como se
sabe, o aspecto fluido, como se a consciência de um indivíduo fosse
um rio em constante fluxo e alteração. Reid conhecia a possibilidade
de construção de línguas perfeitas que representassem com maior fidelidade a consciência. Apesar de conhecer, afastou essa possibilidade.
Não o fez, porém, sem dar alguns exemplos de como a língua poderia
ser mais fiel aos eventos mentais. James encontra-se numa situação
semelhante. Reclama a utilização da linguagem do senso comum e
parece ser céptico a respeito de uma linguagem que só por si solucione
o problema da consciência e represente com fidelidade o seu aspecto
fluido. O primeiro facto da vida mental é o de que algo se passa. Uma
forma de expressão mais correcta seria afirmar de modo impessoal
‘pensa-se’, ou ‘algo pensa’ ou, ainda, ‘isso pensa’. O primeiro momento
do inquérito sobre a consciência é a verificação de que algo se passa e
de que existe algum tipo de consciência; o segundo momento é a investigação do que se passa quando esse algo se passa.
O fluxo da consciência é estruturado. Cada estado mental é parte
de uma consciência pessoal, dentro de cada consciência pessoal os
estados mentais estão sempre a mudar, cada consciência pessoal é
sensivelmente contínua e cada consciência possui um foco de atenção
e uma periferia ou franja 17 de conteúdos, isto é, está interessada em
algumas partes do seu objecto com exclusão de outras e está permanentemente a escolher. Como se estrutura este fluxo? Numa curiosa
alteração de roupas num mesmo corpo, a velha comparação que Reid
faz da consciência com um drama teatral é reactualizada por James
(como será reactualizada por Dennett 18, Baars 19 e muitos outros).
A consciência é para James um teatro de possibilidades simultâneas
(a theatre of simultaneous possibilities). A existência de possibilidades
simultâneas desloca para o interior da teoria positiva da consciência
parte do problema dos conteúdos fenoménicos contrafactuais. O ritmo
elevado de objectos que passam pelo foco de atenção é amplamente
ultrapassado pelo número de objectos que poderiam passar. James não
soluciona o problema de Locke e de Reid dos conteúdos fenoménicos
(seria possível alterar a distribuição dos qualia). Todavia, discerne na
organização do stream of consciousness uma estrutura com propriedades semelhantes.
James mostra que a consciência é uma desperdiçadora de informação: «a consciência é a todo o tempo sobretudo uma actividade
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selectiva» (p. 139). O foco da consciência, a atenção, não pode ter
conteúdos infinitos. É isso que propõe numa definição inesquecível
da atenção: «Todos sabem o que é a atenção. É a tomada de posse
pela mente, de forma clara e vívida, de um dos que parecem ser
vários objectos ou comboios de pensamento simultaneamente possíveis. A focalização e a concentração da consciência são da sua essência. Implica afastamento de algumas coisas para lidar eficientemente
com outras» (pp. 403-404). A selecção é habitualmente perspectivada
do lado daquilo de que se apropria; o que afasta e deita a perder não
é considerado. A desproporção é, todavia, astronómica. A perda de
informação é uma característica maior em James e pode ser facilmente verificada por qualquer ser humano. Basta esta questão: quais
foram as matrículas automóveis que viu desde que viu pela primeira
vez um automóvel? A dramática experiência da perda é comum a todos
os seres humanos. Num tempo em que existem automóveis com matrículas, passam pelos olhos milhões delas. Dificilmente conseguiremos
fazer uma lista de mais de uma dezena.
A perda de experiências ou de informação é uma característica
importante da consciência. «Milhões de itens da ordem exterior são
presentes aos meus sentidos, os quais nunca entram propriamente
na minha experiência. Porquê? Porque não têm interesse para mim.
A minha experiência é aquilo a que concordo em prestar atenção a»
(p. 402). A estrutura da consciência em James faz com que a perda
de informação não conduza a situações em que o sujeito fique sem as
vantagens do conhecimento de experiências passadas. A perda de
informação é organizada de modo a potenciar o sucesso do indivíduo.
A essência da consciência é a perda. A estrutura da atenção é reveladora do modo como James inverte os dados aparentemente óbvios do
problema. A experiência subjectiva do indivíduo parece ser constituída
por uma colecção infinitamente expansível de eventos, como se cada
um fosse um museu Guggenheim susceptível de alargamento sempre
que necessário. James sublinha na consciência a mesma estrutura
que, muitas décadas depois, Georges Bataille sublinhará na economia
política 20, e que a física da computação contemporânea 21 colocará
na agenda da investigação – a perda.
A informação é seleccionada através do interesse e de filtros categoriais. Quando se entra numa sala, é mais fácil afirmar que dentro
dela se encontravam seres humanos, mesas e cadeiras, do que inventariar exaustivamente os elementos dos conjuntos de seres humanos,
de mesas e de cadeiras, ou adoptar uma teoria de mesologia matemática que inventarie objectos híbridos como humano-mesa, cadeira-

A Moralidade em Maquiavel
NUNO PERES MONTEIRO
(Universidade do Minho)

«Convém que, quando o acto o acusa,
o resultado o desculpe, e quando o resultado
é bom […], desculpá-lo-á sempre: porque
devemos repreender o homem que é violento
com o objectivo de arruinar as coisas, não o
que o é para as consertar.» 1
MAQUIAVEL, Discursos, I:9
«Devemos, então, conhecer dois modos
de combater: um com as leis, o outro com a
força: o primeiro é próprio dos homens, o
segundo dos animais: mas, como o primeiro
muitas vezes não basta, convém recorrer ao
segundo.» 2
MAQUIAVEL, O Príncipe, XVIII

Se tentarmos compreender conceitos morais recorrendo a um
dicionário contemporâneo, rapidamente nos deparamos com uma
ambiguidade aparentemente incontornável.
————————
1 «Conviene bene che, accusandolo il fatto, lo effetto lo scusi; e quando sia bono
[…], sempre lo scuserà: perché colui che è violento per guastare, non quello que è per
racconciare, si debbe riprendere.» Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di
Tito Livio, I:9, in Il Principe e altre opere politiche, p. 132.
2 «Dovete adunque sapere como sono dua generazione di combattere: l’uno com
le leggi, l’altro can la forza: quel primo è proprio del uomo, quel secondo delle bestie:
ma, perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo.» Niccolò
Machiavelli, Il Principe, XVIII, in Il Principe e altre opere politiche, p. 67.
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A ‘moralidade’ é definida 3 como ‘conformidade com as regras de
conduta recta, moral ou virtuosa’, e também como ‘doutrina ou
sistema moral’. O leitor é, assim, levado a consultar as entradas ‘recto’
e ‘moral’, de forma a conhecer o conteúdo de um tal sistema de regras.
Mas a confusão aumenta mal começamos a tentar clarificar o interior
deste conjunto conceptual. Porque, se ‘recto’, o adjectivo, pode ser algo
‘de acordo com o que é bom, próprio ou justo’, também pode significar
‘de acordo com os factos e a razão’, ‘adequado’, ‘mais conveniente,
desejável ou favorável’, ‘socialmente aprovado ou influente’. E a ‘moral’
é definida como sendo o conjunto de ‘princípios ou hábitos que
respeitem à conduta recta ou errada’. Mais: ‘recto’, o nome, pode significar ‘aquilo que é moralmente apropriado’, tornando-se um sinónimo
de ‘moralidade’, e deixando-nos de novo onde começámos.
‘Virtude’, a outra qualidade da conduta moral, conduz-nos a um
beco semelhante, pois pode querer dizer ‘bondade’, ou ‘rectidão’, mas
também pode significar ‘força eficaz’, ‘poder ou potência’, ou ainda
‘excelência humana’. Dois caminhos distintos se tornam claros na
mente inquisitiva. E de facto duas palavras na língua inglesa derivam
da mesma raiz latina, virtú: ‘virtuous’ e ‘virtuoso’. A primeira atribui
‘rectidão’, a segunda ‘perícia’. Uma refere-se ao que deve ser, a outra
ao que é.
Neste ponto, um estranho às mœurs do Século XX que mantenha
a vontade de melhor apreender estes conceitos fará melhor em deixar
o dicionário e buscar conhecimento na história da ética. A moralidade
contemporânea – como quase todos os outros conceitos que usamos –
é o produto de uma longa série de desenvolvimentos históricos e
filosóficos; uma sequência de moralidades sobrepostas em camadas,
ou de perspectivas diferentes mas complementares sobre os temas
éticos. E, se tentarmos ajudá-lo a encontrar a causa da ambiguidade
contemporânea, poupar-lhe-emos muito tempo ao encaminhá-lo para
o autor certo, Maquiavel. Antes dele, a ambiguidade moral era mais
velada; depois dele, tornou-se uma realidade explícita.
Uma citação sobre o uso que Maquiavel faz da palavra virtú
confirmará esta escolha:
«Ocasionalmente, significa ‘virtude’ (o oposto de vizio, ‘vício’).
[…] O plural, le virtú, refere-se habitualmente às ‘boas qualidades’
ou ‘virtudes’.
————————
3 As seguintes definições são traduzidas do Webster’s Encyclopedic Unabridged
Dictionary of the English Language, Nova Iorque, Random House, 1996.
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Apesar disto, virtú tem, com muito mais frequência, vários
sentidos (que são por vezes contraditórios): ‘capacidade’, ‘perícia’,
‘energia’, ‘determinação’, ‘força’, ‘brio’, ‘coragem’ ou ‘proeza’.» 4

Para Maquiavel, parece, estes dois diferentes conjuntos de significados são redutíveis a uma única palavra, virtú, a chave para a sua
moralidade.
A civilização Ocidental, até à modernidade, cresceu num contexto
moral de filiação Grega, ou, mais precisamente, Aristotélica. A própria
ética da Cristandade, coluna dorsal do Ocidente, desenvolveu-se
num contexto moral originalmente criado por Aristóteles. Maquiavel
cria um novo sistema moral contra esta tradição profundamente enraizada, inspirando-se, se nalguma coisa, na virtude romana.
Mas voltemo-nos primeiro para a moralidade Aristotélica. Aqui
não existe um significado contraditório para a moral, porque não
existe um significado contraditório para a virtude – o conceito central
na ética clássica. A virtude moral, que se adquire pelo hábito, depende
da virtude intelectual, que se alcança pela contemplação e pela razão.
Mas a virtude moral desembaraça-se desta dependência e torna-se um
fim em si. Podemos, então, ser moralmente virtuosos também como
um fim em si. Para o conseguirmos, deveremos desempenhar actos
virtuosos por motivos virtuosos: aparentar virtuosidade é uma
condição necessária mas não suficiente para ser verdadeiramente
virtuoso. O homem Aristotélico vê a virtude por dentro; deseja tornarse parte dela. O vício está claramente de fora.
O homem virtuoso cessará de adquirir propriedade logo que
possua o suficiente para se permitir a desocupação que possibilita a
virtude. Terá assim assegurado a sua dignidade, mas não a felicidade,
pois esta requer fortuna e não apenas virtude. Enquanto a propriedade
permitir a desocupação, a necessidade não condiciona a virtude, e a
moralidade pode deixar de se preocupar com as suas pré-condições.
Aristóteles acompanha cada virtude, cada ‘disposição que
louvamos’, com um par de vícios. Um corresponde a uma falta da
atitude virtuosa, o outro a um também prejudicial excesso da mesma.
————————
4 «Occasionally, it signifies ‘virtue’ (as opposed to vizio, ‘vice’). […] The plural, le
virtú, usually has the sense of ‘good qualities’ or ‘virtues’. Much more often, however,
virtú has various senses (which are sometimes combined): ‘ability’, ‘skill’, ‘energy’, ‘determination’, ‘strength’, ‘spiritedness’, ‘courage’ or ‘prowess’.» Niccolò Machiavelli, The
Prince, Cambridge, Cambrigde University Press, «Appendix B – Notes on the vocabulary
of The Prince», pp. 103-104.
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O homem virtuoso é, por isso, um seguidor da teoria da ‘média’, da
via del mezzo. Mas esta ‘média’ clássica é uma atitude estática: com a
natureza e os fins humanos dados fixos como são, a virtude é em si
um conceito equilibrado. Não há papel para a novidade. O télos do
homem – a bondade e o auto-aperfeiçoamento – é atingido pela manutenção constante de uma atitude virtuosa. Quando várias ‘virtudes
cardeais’ precisam de ser balanceadas, a prudência preenche a função
moderadora. Então, a prudência deve também ser um conceito ético,
ou a moralidade estaria subjugada à astúcia – abrindo a porta a uma
ambiguidade então ainda largamente inexistente. A coerência do sistema assenta na definição de prudência como um ‘guia moral da moralidade’, se é que se pode sustentar um tal conceito.
Os Antigos concebiam a racionalidade como divina. A alma
– anima – explica porque seguimos uma conduta moral, pois torna-nos
capazes de ser virtuosos, permitindo-nos escolher, pensar e agir voluntariamente. A virtude é a perfeição da alma, mas a felicidade depende
ainda de uma benção. Por isso, a moralidade – em Aristóteles, pelo
menos – é um tema que inclui a esfera divina, na medida em que as
bençãos não são tarefas humanas.
A moralidade Cristã substituiu o divino Antigo por um único
Deus. Os actos virtuosos são ditados pela consciência, que está ciente
do poder avassalador de Deus. Os Cristãos também assumem que o
Amor é o princípio básico da humanidade. Devemos aprender a amar
Deus pois
«Deus é o nosso pai. Deus ordena-nos que lhe obedeçamos. Devemos
obedecer a Deus porque ele sabe o que é melhor para nós, e o que é
melhor para nós é obedecer-lhe.» 5

Tal como na moralidade Antiga, a virtude Cristã é de novo a
finalidade da acção, o fim da vida terrena em si.
Maquiavel constrói a sua proposta contra estas concepções de
sistemas morais auto-contidos – o fim da sua moral, a aquisição, é
amoral. Para tal, afirma que se baseou em valores Antigos, e por
‘Antigos’ significa mais uma ética guerreira do que uma moralidade
contemplativa. Maquiavel inspira-se mais nos Romanos do que se
apercebe conscientemente da influência dos Gregos. A sua moralidade
————————
5 «God is our father. God commands us to obey him. We ought to obey God
because he knows what is best for us, and what is best for us is to obey him.» Alasdair
MacIntyre, A Short History of Ethics, p. 111.
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é uma moralidade activa, eficaz – uma moralidade para homens que
não podem escapar aos assuntos mundanos, e os homens, todos os
homens, na sua concepção, nunca tal conseguem. É uma moralidade
pragmática avant la lettre, fornecendo aos homens instrumentos para
agir em tempos de permanente mudança. E, mais ainda, é uma moralidade radicalmente terrena: um sistema de regras para a acção
centrado no indivíduo. O homem é o princípio e não a conclusão da
moralidade. Emerge uma ‘nova identidade para o agente moral’ 6:
«Maquiavel é, […] o teórico político do ‘homem sem mestre’, de uma
sociedade em que o indivíduo está só, sem mais motivos ou interesses
do que os fornecidos pelo seu egoismo.» 7

Adaptando a caracterização que MacIntyre faz da ética Luterana,
podemos iluminar a novidade radical na moralidade de Maquiavel:
Maquiavel dá sentido à experiência social e política do seu público e,
ao fazê-lo, leva à aceitação de um quadro em que essa experiência
passa a ser interpretada de acordo com os preceitos de Maquiavel 8.
Estes preceitos consubstanciam uma ‘transvaloração de valores’, como
aquela em que incorre Lucrezia na Mandragola 9. Num mundo conduzido por uma natureza implacável e por uma fortuna imprevisível,
devemos estar preparados para optar por nós próprios, e por isso
devemos ser desinibidos – devemos, diz-nos Maquiavel, estar preparados para ser ‘totalmente maus’. Porque,
————————
6 «new identity for the moral agent», Alasdair MacIntyre, A Short History of
Ethics, p. 124.
7 «Machiavelli is, […] the political theorist of the ‘masterless man,’ of a society in
which the individual stands alone, with no motives and no interests except those
supplied by his own egoism.» George H. Sabine, e Thomas L. Thorston, «Machiavelli»,
in History of Political Theory, p. 317.
8 A frase original é: «Luther makes sense of the moral experience of his hearers,
and in so doing, leads to the acceptance of a framework in which their experience comes
to be interpreted in stock Lutheran ways.» Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics,
p. 125; os itálicos indicam alterações introduzidas por mim.
9 A explicação de Lucrezia para a sua alteração de comportamento moral é-nos
dada pelo relato de Callimaco na abertura da Cena 4, Acto V, da peça: «Poiché l’astuzia
tua, la sciocchezza del mio marito, la semplicità di mia madre e la tristizia del mio
confessoro mi hanno condutto a fare quello che mai per me medesima arei fatto, io
voglio giudicare che venga da una celeste disposezione, che abbi voluto cosí, e non sono
sufficiente a recusare quello che Il Cielo voule che io accetti.» Niccolò Machiavelli,
Mandragola, p. 71. Lucrezia é seduzida porque é moral.
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«considerando bem tudo, encontrar-se-á qualquer coisa que parece
virtuosa mas nos levará à ruina, bem como outra que parece vício e da
qual resulta apenas segurança e bem-estar próprio.» 10

A característica crucial desta nova experiência é ser a experiência
de alguém que está só sem Deus. O homem está sempre só – ele é
uno solo. Maquiavel atribui uma origem humana a todas as religiões.
O Céu é natural; apenas os homens criam o sobre-natural:
«Maquiavel não era um fanático; apenas observou a verdade sobre a
humanidade sem a adição da Graça sobrehumana.» 11

Para Maquiavel, a moralidade medieval – Cristã – tem uma qualidade dúplice: é fraca porque não consegue evitar que os homens
façam o que é necessário; é forte porque obriga os homens a disfarçar
as suas necessidades de deveres morais para as poderem satisfazer.
Tal moralidade serve a necessidade que os seres humanos sentem de
acreditar que superaram a sua natureza, as suas necessidades primárias – de acreditar que ascenderam da sua natureza semi-animal. Aqui,
há um sentido contraditório para a moral, porque há um sentido
contraditório para a virtude. De modo a satisfazer as nossas necessidades, devemos desempenhar actos que pareçam virtuosos – e a
aparência de virtuosidade torna-se suficiente para se ser verdadeiramente virtuoso. «A ilusão da moralidade é a sua realidade.» 12
Muitos antes dele tinham mais ou menos encapotadamente referido a virtude no sentido amoral que veio a ser imputado ao nome de
Maquiavel. Mas este autor foi o primeiro a falar dele claramente.
Substituindo a verdade – quer a verdade Clássica, quer a verdade
Cristã – pela verdade eficaz – a verdade do resultado aparente das
nossas acções –, Maquiavel recomenda que os homens ajam de acordo
————————
10 «se si considerrà bene tutto, si troverrà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la ruina sua, e qualcuna altra che parrà vizio, e seguendola ne riesce la
securtà et il bene essere suo.» Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII, in Il Principe e altre
opere politiche, p. 61.
11 «Machiavelli was no fanatic; he merely observed the truth about humanity
without the addition of superhuman Grace.» T. S. Elliot, «Nicollo Machiavelli» in For
Lancelot Andrews, Garden City, New York, 1929, pp. 62-63, citado em Niccolò Machiavelli, Mandragola, New York, Macmillan, 1957, tradução e introdução por Anne e Henry
Paolucci, «Translator’s Introduction», p. xiv.
12 «The illusion of morality is its reality.» Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s
Virtue, p. 25.
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com a sua natureza (pelo menos) semi-animal. A verdade ou é eficaz
ou é imaginária. Assim, Maquiavel retira uma lição moral da imoralidade – e torna-a ‘publicamente defensável’ 13.
O seu sistema ético é baseado na natureza, que é em simultâneo
o limite das possibilidades humanas e a fonte da virtude humana.
A natureza humana, diz Maquiavel, é agressiva e apenas parcialmente
maleável. A natureza de cada homem define as suas virtudes individuais. Se cada um pudesse mudar inteiramente a sua natureza de
acordo com os requisitos de cada situação, então a fortuna poderia ser
totalmente ultrapassada, e deixaríamos de ter uma necessidade permanente de adquirir. Mas, na realidade, estamos limitados a ter sucesso
apenas em momentos que requeiram as nossas virtudes específicas, a
nossa natureza específica. Podemos sempre utilizar a nossa dotação
natural de prudência – isto é, se tivermos sido suficientemente afortunados para ter sido dotados dessa virtude que apenas a natureza pode
fornecer – para definir e perseguir os melhores resultados possíveis
em cada situação. E, no caso de possuirmos «uma virtude ou prudência extraordinárias, ‘Ser’ e ‘Dever Ser’ coincidem» 14. Para a maioria
dos seres humanos, no entanto, a natureza é mais dura do que isso
e não os dota com a mais elevada das virtudes – a prudência. Esses,
diz-nos Maquiavel, serão seguidores – homens que acreditam na virtude Cristã. Entre eles e os poucos que estão equipados para se tornar
líderes, não são possíveis quaisquer intercâmbios:
«E existindo uma proporção entre quem força e quem é forçado, cada
homem permanece fechado na sua própria ordem.» 15

A natureza em geral – não apenas a natureza humana – cria uma
necessidade infindável de aquisição nos seres humanos. A fortuna,
essa parte da natureza que os homens não podem controlar totalmente, encarrega-se de assegurar que não tenhamos nunca propriedade suficiente para podermos cessar de nos preocupar com a aquisição, pois «se algo de bom te acontece, algum mal te acontecerá em
————————
13 «publicly defensible.» STRAUSS, Leo, «Niccolo Machiavelli», in History of
Political Philosophy, Leo Strauss, e Joseph Cropsy, Eds., p. 297.
14 «extraordinary virtue or prudence, ‘Is’ and ‘Ought’ coincide.» Leo Strauss,
Thoughts on Machiavelli, p. 246.
15 «Ed essendo […] proporzione da chi sforza a chi è sforzato, stanno fermi gli
uomine ciascuno negli ordini loro. Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di
Tito Livio, I:55, in Il Principe e altre opere politiche, p. 228.
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seguida» 16. Nem mesmo os homens prudentes se podem livrar do
risco – todos são compelidos a continuar a adquirir. Mas, aos que têm
a necessária prudência, a fortuna proporciona a oportunidade para
as mais elevadas façanhas. Segundo Maquiavel, devemos dar o nosso
melhor na utilização de tais oportunidades de modo a superar a fortuna e deixar de depender dela – apenas então podemos adquirir ilimitadamente.
Por outro lado, a dureza da natureza e as marés da fortuna desenvolvem o medo humano da morte. O homem é sempre um ser inseguro, e deve lutar continuadamente, pois
«o tempo não pode esperar, a bondade não é suficiente, a fortuna varia
e a malícia não conhece dom que a refreie.» 17

Sobre o medo humano, a fortuna e a natureza, prospera a necessidade. Para Maquiavel, a necessidade faz a virtude – e a virtude deve
sempre preocupar-se com a necessidade, levando-nos à aquisição.
Logo que o homem reconheça isto, passará a ver a necessidade como
uma força criativa – pois é a necessidade que faz o homem ter um
desempenho que aproveite todas as suas capacidades. Vivemos, diznos Maquiavel, num estado permanente de necessidade e devemos,
por isso, usar a virtude – no sentido Antigo – e o vício para adquirir
continuamente. Não há lugar na natureza humana para a desocupação, que leva à corrupção. Aqui, Maquiavel opõe-se a Aristóteles na
medida em que não vê a desocupação como uma pré-condição da
virtude, mas antes como uma causa do seu declínio:
«Para se manterem à frente dos que não têm, os que têm devem pensar
e comportar-se como os que não têm.» 18

Se precisamos sempre de adquirir, a necessidade condiciona o
uso da virtude, tornando a prudência una com a astúcia. Mas a prudência não é inteiramente determinada pela necessidade, pois o ani————————
16 «la non ti fa mai un bene, che, a l’incontro, non surga un male.» Niccolò
Machiavelli, Mandragola, Acto IV, Cena 1, p. 49.
17 «il tempo non può aspettare, la bontà non basta, la fortuna varia e la malignità
non truova dono che la plachi.» Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito
Livio, III:30, in Il Principe e altre opere politiche, p. 424.
18 «To keep a step ahead of the have-nots, the haves must think and behave like
have-nots.» Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s Virtue, p. 181.
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mo19 é outra matéria-prima da virtude. O animo é essa força interior
que dá a alguns homens o poder de alcançar grandes feitos. Não é uma
entidade divina, como a anima em Aristóteles ou a alma Cristã, mas
uma base para a racionalidade humana.
A prudência é a racionalidade aplicada à condição humana.
Permite à virtude prever as necessidades vindouras. Isto é essencial
segundo Maquiavel, pois a falta de visão prospectiva implica a incapacidade de mudarmos a nossa natureza de acordo com os tempos e
impede-nos, por isso, de sermos donos do nosso destino. A prudência
leva a cabo os cálculos de acordo com a necessidade. Torna-se, assim,
num guia interior da virtude, levando à sua eficácia – a aquisição.
Mas, para a prudência ser um guia da virtude, Maquiavel reconhece
que a prudência deve ser uma qualidade pré-ética. Assim, a prudência
não é submetida às mesmas restrições da virtude – manipula a virtude
e o vício aristotélicos de acordo com a necessidade, sendo ela mesma
sempre necessária.
A prudência e a necessidade permitem o livre arbítrio, prerrogativa dos homens virtuosos que lhes permite agir prudentemente.
A necessidade força o homem a agir adequadamente, mas apenas a
escolha lhe permite fazê-lo. A necessidade condiciona a metade mais
básica da natureza humana; a escolha permite à metade mais elevada
florescer.
«O homem está pois sujeito à natureza e à necessidade de um modo tal
que, em virtude do ‘cérebro’ que é uma dádiva natural e através do
conhecimento da natureza e da necessidade, lhe é permitido usar a
necessidade e transformar a matéria.» 20

A escolha possibilita ao homem ambicioso determinar o que a
fortuna deixa indeterminado. A sua ambição leva-o a optar livremente
por aquilo que, acredita, o colocará numa posição melhor em relação
às necessidades futuras. Apenas os sábios são, de acordo com Maquiavel, capazes de optar pelas melhores possibilidades, prevendo o
mal que inevitavelmente está relacionado com cada bem. Para Ma————————
19 Várias traduções diferentes são usadas para animo. Strauss sugere ‘força da
mente, vontade ou temperamento’ (‘strength of mind, will or temper’). Outros usam
‘mente’, ‘coração’, ‘coragem’, ou ‘força interior’.
20 «Men is then subject to nature and necessity in such a way that by virtue of
nature’s gift of ‘brain’ and through knowledge of nature and necessity he is enabled to
use necessity and to transform matter.» Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli, p. 253.
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quiavel, a bondade e a crença são apenas o refúgio dos fracos, dominados pelo medo.
Os poucos que têm uma natureza virtuosa podem prosseguir a
aquisição por si sós. Devem impressionar, devem exibir a sua virtude,
e devem ser reconhecidos – a virtude deve ser visível para ser reputável. Ao fazê-lo, praticando a arte da virtude, tornam-se moralmente
eficazes, e obtêm a sua recompensa da vida – a aquisição. Apenas uma
virtude eficaz permite uma verdadeira moralidade, pois a virtude é o
instrumento do virtuoso na moral maquiavélica. Esta virtude não
existe para alcançar os fins da natureza ou de Deus, mas antes para
permitir ao homem ser aquisitivo. Por vezes a virtude assenta em actos
bons, por vezes assenta na fraude. Apenas escondendo a sua força
pode cada um atingir posições elevadas, pelo que a fraude se torna
necessária à virtude, sendo «tanto menos merecedora de condenação
quanto mais é encoberta» 21. Maquiavel incita o homem a aprender
a utilizar quer a sua natureza humana, quer a sua natureza animal.
O homem deve ser flexível, e a sua virtude também.
Para Maquiavel, todos os assuntos humanos estão em fluxo. A flexibilidade torna-se uma característica necessária da virtude. Apenas
sendo flexível – mudando de acordo com as situações e os tempos –
tem a virtude uma hipótese de vencer a fortuna. O homem deve adaptar-se incessantemente: a necessidade requer que assim seja. Maquiavel pretende que o homem tente mudar a sua natureza. Para tal,
incita-o a assumir diversas atitudes – uma raposa hoje, um leão
amanhã. Um homem virtuoso deve estar
«disposto a comportar-se de acordo com os comandos dos ventos e das
variações da fortuna, e […] não se desviar do bem, se possível, mas
sabendo entrar no mal, se necessário.» 22

A virtude eficaz depende do contraste entre o vício e a virtude.
A aquisição requer que o vício seja uma possibilidade constante e uma
realidade ocasional. A virtude Aristotélica torna-se um extremo
quando recontextualizada na moralidade maquiavélica – agora não
está entre dois vícios, mas é o oposto do vício. O panorama em que
Maquiavel constrói a sua ética é mais amplo e permite-nos incluir quer
————————
21 «la quale è meno vituperabile quanto è più coperta». Niccolò Machiavelli,
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II:13, in Il Principe e altre opere politiche, p. 280.
22 «disposto a volgersi secondo ch’e’ venti e le variazoni della fortuna li comandono, e, […] non partirse dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, necessitato.»
Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII, in Il Principe e altre opere politiche, p. 69.

r

A MORALIDADE EM MAQUIAVEL

377

a virtude Clássica, quer o seu oposto – o vício – dentro do conceito de
moralidade. Por isso propõe uma nova média, uma nova via del mezzo.
O homem exceder-se-á se combinar a humanidade com a desumanidade. A média não é mais um caminho estável e antecipadamente
conhecido para a felicidade ou a perfeição, mas uma adaptação dinâmica da natureza humana a circunstâncias em permanente alteração
com o objectivo de manter a aquisição. A virtude torna-se um processo
de aprendizagem que utiliza a prudência e a experiência para
melhorar o seu detentor e o animo deste.
Maquiavel não pretende reprimir a natureza humana. Pelo
contrário, concentra-se em utilizar a sua faceta mais básica – a animalidade do homem – para tornar a sua faceta mais elevada – a humanidade do homem – mais eficaz. Utilizar a nossa animalidade significa
utilizar a nossa capacidade de assumir o carácter de várias bestas
diferentes em momentos diferentes – por exemplo, o leão e a raposa.
A animalidade do homem pode ser racionalmente manipulada. A virtude passa então a ser uma forma de alcançar o bem comum num
sentido amoral, num sentido natural. A moralidade, a sua busca pela
verdade do humano, é um processo natural.
«A verdadeira via é a que imita a natureza. Mas a natureza é variável
e não estável como a virtude. A verdadeira via consiste então na alternância entre virtude e vício: entre seriedade (ou total devoção a grandes
coisas) e leviandade, constância e inconstância, castidade e lascívia, e
por aí fora.» 23

Mas esta ‘nova virtude’ é eficaz apenas se a maioria da humanidade – aqueles que a natureza não dotou com prudência – continuar a
conceber a moralidade como foi uma vez concebida: como a prossecução da ‘virtude anterior’. A nova moralidade deve coexistir com a
moralidade anterior. De facto, a sua existência depende da manipulação dos que continuam a reger-se pela moralidade anterior.
«A verdade sobre a virtude inclui o facto de a maioria das pessoas não
poder aceitar a verdade sobre a virtude.» 24
————————
23 «The true way is the way which imitates nature. But nature is variable and not
stable like virtue. The true way consists therefore in the alternation between virtue and
vice: between gravity (or full devotion to great things) and levity, constancy and inconstancy, chastity and lasciviousness, and so on.» Leo Strauss, Thoughts on Machia-velli, p. 241.
24 «The truth about virtue includes the fact that most people cannot accept the
truth about virtue.» Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s Virtue, p. 19.
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Então, como se articula a virtude em Maquiavel com as moralidades Aristotélica ou Cristã? Através da necessidade, que reforça o
medo do terror nos homens ordinários – e o medo, prossegue Maquiavel, está subjacente à bondade, pois o homem bom está, na sua
opinião, sempre receoso que a bondade não seja suficiente. Os bons
ficam, por isso, gratos se forem deixados sossegados, pois a sua natureza leva-os a tentar uma fuga pacífica dos dítames da necessidade
e da aquisição.
A bondade nos homens ordinários permite à ‘nova virtude’ nos
homens extraordinários impressionar. Os homens prudentes manipulam a bondade – chocando-a com o uso alternado do vício e da
virtude. O vício faz os homens bons aperceberem-se das suas necessidades; fá-los sentir dependência dos homens virtuosos; inspira o medo
do terror. A bondade subjaz aos sentimentos religiosos dos homens
comuns – pois a religião, para Maquiavel, serve como um refúgio para
os receosos. Serve ainda para fortalecer a sociedade, permitindo à
larga maioria gozar a vida em conjunto sem criar perturbações.
«[E]nquanto a virtude é um requisito de governantes e soldados, a
bondade é um requisito, ou uma característica, do povo envolvido em
ocupações pacíficas; a bondade passa a significar então algo como
obediência ao governo inspirada pelo medo, ou mesmo vileza.» 25

A bondade é organizada pela religião, que cria reverência pela
presença de Deus. O homem teme a Deus e pede-lhe misericórdia – o
que para Maquiavel é um modo de pedir a misericórdia dos homens
virtuosos sem sentir necessidade de o fazer directamente. A religião dá
poder aos que reclamam possuir um conhecimento do outro mundo,
pois apenas esses podem levar um homem receoso a tomar as acções
que o levarão à redenção da sua condição humana – e, por isso, ao fim
do medo. Como se vê, Maquiavel entende a religião como uma
fraqueza que pode ser manipulada pelos virtuosos.

————————

25 «[W]hile virtue is required of rulers and soldiers, goodness is required, or
characteristic, of the populace engaged in peaceful occupations; goodness comes to
mean something like fear-bred obedience to the government, or even vileness.» Leo
Strauss, «Niccolo Machiavelli», in History of Political Philosophy, Leo Strauss, e Joseph
Cropsy, Eds., p. 301.
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«Maquiavel, com a sua virtude oculta, apropria a virtude Cristã que
venceu a antiga virtude [romana], e usa-a contra os Cristãos, invertendo
assim a boa fortuna destes e levando a melhor.» 26

Esta apropriação da virtude Cristã é operada pela intrumentalização da crença religiosa dos homens: se o povo assume que o que lhe
acontece é vontade de Deus, submeter-se-á irremediavelmente ao que
quer que a fortuna lhe traga, facilitando a acção dos virtuosos – e a sua
finalidade, a aquisição. Maquiavel, então, vai para além de uma crítica
à moralidade Cristã, apropriando-se dela para os seus fins. Para ele,
«o Cristianismo é a verdade eficaz da filosofia moral tradicional» 27.
Nos Discursos, Maquiavel afirma claramente as diferenças entre o que
pode ser alcançado pela virtude Cristã e o que pode conseguir o tipo de
virtude Antiga que ele tenta revitalizar:
«A nossa religião [Cristã] glorificou mais os homens humildes e
contemplativos do que os homens activos. Para além disso, definiu a
humildade, a abjecção e o desprezo das coisas humanas como bem
supremo: aquela outra [a religião Antiga romana] definia-o pelo ânimo,
pela força do corpo e por todas as outras coisas que tornam os homens
fortíssimos.» 28

Sobre a bondade e a religião floresce a consciência, o processo
pelo qual os homens ordinários filtram os seus pensamentos, intenções
e acções – preenchendo nestes o papel que a prudência tem nos
homens virtuosos. A consciência – o censor interno de cada um, que
assegura a adequação das suas acções à vontade de Deus – é o receptáculo para a impressão da ‘nova virtude’; é o elo que submete a
‘virtude anterior’ à ‘nova virtude’. Impede os homens ordinários de
adquirir livremente, pois fá-los submeter o seu interesse pessoal ao
interesse contrário de Deus. Na realidade, segundo Maquiavel, fá-los
submeter o seu melhor interesse ao daqueles que afirmam conhecer
————————
26 «Machiavelli with his hidden virtue appropriates the Christian virtue that won
the victory over ancient [roman] virtue, and he uses it against the Christians, thus reversing their good fortune and taking it for himself.» Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s
Virtue, p. 50.
27 «Christianity is the effectual truth of traditional moral philosophy». Harvey C.
Mansfield, Machiavelli’s Virtue, p. 36.
28 «La nostra religione ha glorificato più gli uomini umili e contemplativi che gli
attivi. Ha dipoi posto il sommo bene nella umiltà, abiezione, e nil dispregio delle cose
umane: quell’altra lo poneva nella grandezza dello animo, nella fortezza del corpo ed in
tutte le altre cose atte a fare gli uomine fortissimi.» Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra
la prima deca di Tito Livio, II:2, in Il Principe e altre opere politiche, pp. 251-2.
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o interesse de Deus. Torna-se uma grande restrição à acção virtuosa
do sujeito.
Apenas os homens virtuosos estão conscientes que Deus não lhes
fornece tudo o que precisam. Por isso, dedicam-se à aquisição – a finalidade da moralidade maquiavélica. Lutam para adquirir, manipulando o que os Antigos consideravam virtudes mas também o que
consideravam vícios. São independentes, tanto quanto um ser humano
o pode ser. Apenas a fortuna e a natureza condicionam as suas acções,
não um qualquer pré-conceito moral. Reconhecem na aquisição
contínua o único modo de vida prudente, pois descortinam o engano
inerente a uma política de mera preservação. Agem de acordo com o
que Maquiavel considera serem as necessidades humanas, e fazem-no
utilizando as suas características naturais de animalidade e humanidade. Adaptam-se.
Para estes poucos homens privilegiados, as virtudes – as virtudes
Clássicas – tornam-se qualidades que tentam manipular o melhor que
podem. A moralidade maquiavélica cria, assim, uma sociedade radicalmente politizada, na medida em que toda a interacção humana tem
um motivo, um motivo político. A ordem política torna-se cada vez
menos um palco inalterável e é vista como uma matéria-prima, a
matéria-prima da suprema arte maquiavélica – a arte da virtude. Mas
apenas os escassos privilegiados que compreendem a novidade do
ensinamento moral de Maquiavel poderão ver isto. Apenas eles reconhecem que, em tal sistema,
«os fins da vida social e política são dados. […] As regras morais são
regras técnicas sobre meios para estes fins.» 29

Maquiavel assume que os homens não são naturalmente bons.
Tenta mostrar como a virtude Antiga e a virtude Cristã pressupõem
uma sociedade política; como a virtude Aristotélica e a virtude
medieval podem apenas existir numa sociedade em que um determinado fim é reconhecido como o bem comum. Maquiavel tenta mostrar
que toda a moralidade se baseia na imoralidade; que é precedida por,
e baseada em, homens pré-éticos, ou mesmo sub-éticos.
«A moralidade apenas é possível depois de as suas condições terem
sido criadas, e estas condições não podem ser criadas moralmente: a
moralidade assenta no que para homens morais tem de parecer imora————————
29 «the ends of social and political life are given. […] Moral rules are technical
rules about means to these ends.» Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics, p. 127.
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lidade. […] A moralidade apenas pode existir numa ilha criada ou, pelo
menos, protegida pela imoralidade.» 30

A moralidade em Maquiavel é, então, uma moralidade política.
Aqueles que acreditam na possibilidade de viver em privado, sem qualquer envolvimento na esfera política, estão a iludir-se. Não poderão
conseguí-lo, pois não sabem como ser virtuosos. E, se o soubessem,
não mais quereriam esse modo de vida.
«A arte de saber viver ou de saber governar […] é a mesma, já que a
finalidade do homem na sociedade é governar sobre os outros independentemente do modo, e os mais astutos governarão sempre.» 31

No entanto, uma questão permanece em aberto: se devemos ser
virtuosos, se devemos aprender a adquirir incessantemente, se devemos ser capazes de perseverar, perseveraremos como quê? Que natureza estamos a realizar? Que desígnio estamos a cumprir? É que a
moralidade maquiavélica define um objectivo claro para a acção –
adquirir; mas não se ocupa do objectivo último da aquisição – o objectivo do homem em si. Proclama um método – a flexibilidade – para a
obtenção de um fim – a durabilidade. Mas não vai ao ponto de a
definir como o fim último, nem sequer a proclama fim intermédio.
Como questiona Mansfield, «A flexibilidade é necessária para a durabilidade – mas durabilidade como quê? Como homem?» 32
«A virtude maquiavélica é a virtude de quê? […] Não é a virtude da
alma, mas do corpo e do espírito – a virtude do corpo e do que o
defende e nunca dele se separa. O que torna os corpos merecedores de
serem defendidos não é especificado. A glória? Mas a glória de quê?» 33
————————
30 «Morality is possible only after its condition has been created, and this condition cannot be created morally: morality rests on what to moral men must appear immorality. […] Morality can exist only on an island created or at any rate protected by
immorality.» Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli, p. 255.
31 «The art of knowing how to live or of knowing how to rule […] is all one, since
the end of man in society is to rule over others in whatever mode, and the most cunning
always rules.» Giacomo Leopardi, Tutte le opere: Le poesie e le prose, Verona, Mondadori,
1962, citado em Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s Virtue, p. 20.
32 «Flexibility is necessary to durability – but durability as what? As man?»
Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s Virtue, p. 38.
33 «What is Machiavelli’s virtue the virtue of? […] It is not the virtue of the soul
but of the body and the spirit – the virtue of the body and that which defends the body
and is never detached from it. What makes bodies worth defending is left unspecified.
Glory? But the glory of what?» Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s Virtue, p. 52.

382

DIACRÍTICA

Maquiavel participa no processo de retirar a moralidade humana
de sob a sombra de Deus. Mas baseia o seu sistema ético numa
essência comum do humano – essa parte da natureza humana que
nem sequer a virtude pode mudar. Compreender tal essência ou
averiguar da necessidade da sua existência tem sido uma das principais ocupações do pensamento ético. A resolução destas questões
poderia levar à dissolução da ambiguidade moral contemporânea.
Mas se a filosofia moral alguma vez as resolver, sobre que temas
poderá então reflectir?
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Cartas Italianas de Verney
ANA LÚCIA CURADO
&
J. M. CURADO
(Universidade do Minho)

Nota de tradução
O universo da cultura portuguesa é mais vasto do que o da língua
portuguesa. Ao longo dos séculos, muitos autores lusos utilizaram
outras línguas para se expressarem. A lista inclui o latim, obviamente,
mas também o castelhano, o francês, o inglês e o italiano. Luís António
Verney usou na sua correspondência esta última língua. O argumento
que justifica a tradução da correspondência italiana de Verney é de
peso. É inaceitável que existam documentos ainda por traduzir de uma
figura tão importante da cultura portuguesa. O pequeno detalhe da
falta de uma tradução não afasta os eruditos, certamente, mas tem
uma grande repercussão ao contribuir para o desconhecimento que
um público mais vasto tem da sua vida e obra. É necessário, pois, fazer
desaparecer esse detalhe incómodo.
Seria lamentável que a ausência de uma tradução da correspondência de Verney dificultasse o acesso a uma descrição inigualável dos
costumes e do pensamento do século XVIII. As Cartas Italianas de Luís
António Verney são náufragas de um tempo estranho em que impunemente se podia falar de ‘queima de pessoas na fogueira’, em que o
sonho de vida das figuras da boa sociedade era o de conseguir uma
medalha ou comenda, em que a justiça demonstrava que Kafka pode
ser considerado sem ironia um autor realista e em que a universidade
portuguesa perdia os seus melhores talentos porque sempre teve uma
relação difícil com o mérito. A descrição que Verney fez da sociedade
portuguesa da época continua a ser incómoda por estas razões. Como
se estas não fossem suficientes, existe ainda outra que obriga o leitor a
DIACRÍTICA, n.º 16 (2001), 385-451
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considerar uma das narrações mais subtis, perversas e difundidas da
auto-imagem que os portugueses possuem de si mesmos. Os portugueses gostam de contar a si mesmos a história fantasiosa de como são
um povo tolerante. É uma história para lotófagos. Verney aborda a
questão judaica em linhas de arrepiar. Depois de ler as cartas de
Verney é difícil aceitar sem reservas o mito português da tolerância.
Os portugueses tiveram dias invernosos e soalheiros na mesma proporção de outros povos.
Conscientes de que este argumento obriga qualquer amante da
cultura portuguesa, lançámo-nos à tarefa de tradução das cartas de
Verney. O texto foi transcrito do original manuscrito pelo Doutor Luís
Cabral de Moncada em dois apêndices da sua obra Um Iluminista
Português do Século XVIII: Luís António Verney (Coimbra, Arménio
Amado Editor, 1941). A tradução não se ocupou, pois, da fixação do
texto encontrado no Arquivo Colonial. O exercício consistiu somente
em duas partes: a identificação da língua das cartas e, obviamente,
traduzir. A primeira parte não é um pormenor sem interesse e tão
evidente que não mereça ser mencionado. Tem interesse e não é
evidente! A língua híbrida das cartas de Verney possui uma natureza
fascinante. É italiano? É latim? É italiano latinizado? É latim italianizado? Inclinamo-nos para a terceira hipótese e foi sobre ela que
construímos a tradução que a seguir propomos: cartas italianas com
traços de latim. Os parêntesis rectos foram por nós acrescentados para
maior inteligibilidade do texto. As expressões e frases em latim e em
francês são traduzidas no corpo do texto; a indicação das línguas originais é feita em rodapé. As notas têm como objectivo contextualizar as
figuras da sociedade setecentista. Como, a nosso conhecimento, não
existe nenhum Who’s Who da Europa do tempo de Verney, o aparato
erudito limitou-se às figuras com obra publicada.
As Cartas Italianas de Verney são como um palácio que, à noite,
olhamos de fora. Portugal é esse palácio e pelas janelas iluminadas
através da escrita do estrangeirado luso é possível discernir a riqueza
da sua vida civil e intelectual. Não existem máquinas do tempo para
voltar à Lisboa de Setecentos; o melhor que temos para compreender
esse período são as descrições dos seus actores maiores. Verney pronuncia-se sobre alguns dos mais importantes temas da época, como o
papel do rei, os autos-de-fé, a questão judaica, a organização dos tribunais portugueses, a melhoria do processo penal, a representação diplomática de Portugal no estrangeiro e o peso da Igreja Católica nas
políticas públicas. Estas são as ‘janelas maiores’. Verney abre, além
delas, umas ‘frinchas’ mais pequenas para mirar de fora o País. Uma
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mente do Iluminismo não podia, na sua correspondência, deixar de
fazer observações de detalhe. Verney dá, pois, conselhos sobre as
comendas, as medalhas, as cores das faixas, o serviço postal entre
cidades portuguesas, a hora de os monges se levantarem da cama, o
dote para as meninas pobres se casarem, o número de filhos aconselhado para as famílias portuguesas, os apelidos a usar nos nomes, a
violência das praxes académicas, o porte de armas, a presença de
médicos nas partes mais pobres do território, a necessidade de virem
mestres estrangeiros educar os estudantes nacionais, a localização
de aglomerados de habitações, a protecção aos viajantes e turistas, o
tipo de rodas das viaturas de transporte e, irónico detalhe ainda para
nós importante, o estado das estradas (sic). Em muito destes temas é
difícil deixar de sorrir perante a sua surpreendente actualidade.
Existe, porém, um tema em Verney que não convida ao sorriso.
Nesta correspondência não surge nenhuma alusão à hipótese de
acabar com a Inquisição. Fica bem a Verney propor o fim imediato dos
hediondos autos-de-fé. Não fez o mesmo a respeito da Inquisição como
instituição. Verney parece acreditar que seria possível reformar o
monstro. Não se deu conta de que não há forma de fazer isso: os monstros não se reformam, matam-se.
Por que razão Verney não apresenta a solução óbvia para a Inquisição que tanto dano fez à sociedade portuguesa? Apesar de escrever
de além fronteiras, Verney não está fora da sociedade. As observações
que faz sobre os políticos civis e sobre a politiquice da Cúria Romana
mostram a complicada rede de interesses à volta do Tribunal do Santo
Ofício. Acabar com a Inquisição significaria acabar com um modo de
vida social e Verney não tem a audácia suficiente para esboçar essa
hipótese. Do ponto de vista desta correspondência, um mundo sem o
Santo Ofício é tão impensável quanto um mundo sem ordens militares
e sem catolicismo. A grande actualidade de muitos dos seus conselhos
para Portugal faz com que apressadamente o consideremos um pensador com ideias utópicas para o tempo. A ideia de reformar o que não
pode ser reformado revela o extraordinário realismo deste autor.
A proposta de melhoria de muitos aspectos do processo penal é,
igualmente, sugestiva para os leitores contemporâneos. Verney enfatiza os direitos dos acusados se defenderem e inventaria alguns pormenores da vida dos tribunais e das prisões que poderiam garantir esse
direito. Estas são ideias simpáticas para nós. O que temos dificuldade
em compreender é a inclusão de categorias como as de ‘sangue
impuro’ e de ‘judaísmo’ no processo judicial. É verdade que Verney é
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do seu tempo e a História ainda não tinha mostrado com força suficiente o absurdo de tais categorias.
A quem escreve Verney? Estas questão erudita tem sido vivamente
debatida. Como os manuscritos não revelam o destinatário e como
apenas uma das cartas está autografada, os argumentos apresentados
defendem, por um lado, que Verney as endereçou a Francisco de
Almada e Mendonça (tese de Luís Cabral de Moncada), e, por outro
lado, a Aires de Sá e Melo (tese de Alberto Banha de Andrade). Existe,
todavia, um detalhe incómodo que não é justificado por nenhuma das
teses – a língua das Cartas. É estranho considerar que o italiano foi a
língua utilizada na correspondência entre dois portugueses. Os presentes tradutores consideram, por conseguinte, que a questão do destinatário continua sem resposta satisfatória, apesar da excelência dos
argumentos dos defensores de ambas as teses. A estranheza perante a
língua utilizada não é, obviamente, um argumento. Trata-se de uma
suspeita. O Leitor corresponder-se-ia com um seu concidadão numa
língua diferente da materna? Esta possibilidade depende de cenários
pouco habituais nas relações entre dois seres humanos: razões de
segurança, segredo, pedantismo, etc. Apesar do distanciamento de
Verney em relação à Pátria, trata-se de correspondência entre figuras
da elite portuguesa. Não existem cenários suficientemente excepcionais para justificar a adopção de uma língua estrangeira em cartas
sobre assuntos domésticos 1.

CARTA I

Excelência,
Na vossa amabilíssima folha de 20 de Junho leio, com desgosto, que não
gozais de boa saúde. Eu previ isto e mais, e não foi sem nenhum motivo que
vos disse, que deveríeis recordar-vos, por mais de uma vez, de Pizzo-Falcone.
Rogo que penseis seriamente na vossa saúde, sem a qual tudo é um nada neste
mundo, e eu, que a perdi totalmente, dela tenho nos olhos a dolorosa prova.
As vossas reflexões acerca da política dessa corte são sábias e verdadeiras.
A França convenceu-se de que levará sempre à sua vontade Madrid, como uma
————————
1 Em detalhes importantes da tradução tivemos o auxílio de Christel Henry, Pedro
Isidoro e Erwin Koller. Pedro Calafate apoiou com entusiasmo a ideia da publicação.
Muito lhes agradecemos.
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bola, e por agora não pensa noutra coisa. Para tanto a França baila 2 e a
Espanha há-de pagar sempre os violinos. Isto é um efeito necessário da
educação e do belo pensar da Espanha. Daí que pouco juízo e grande prejuízo
tornam inúteis todos os seus tesouros, mas isto é bom para os vizinhos.
Acerca dos poderosos e das manobras prejudiciais dos sócios 3, dir-vos-ei,
em poucas palavras, que os príncipes começam a descontar no presente, por
uma altíssima providência de Deus, o grande mal que fizeram e fazem aos seus
súbditos. Os soberanos rodeados de sócios, ou dos seus terciários, todos aduladores tolos e prejudiciais, não viam por outros olhos nem pensavam por outra
cabeça e alegravam-se em ser seus escravos. Depois abandonaram ao furor
jesuítico os homens de mais valor entre os seus súbditos: perseguiram-nos,
exterminaram-nos, inquietaram-nos também depois de mortos. Como sucede
em França àqueles grandes homens de Port Royal, cujos cadáveres foram
desenterrados e maltratados. Calcula-se com precisão que nos dois governos
de Luís XIV 4 e XV 5 foram expedidos, a pedido dos sócios, oitenta e quatro
mil ordens de prisão (maquinação diabólica e invento do despotismo, para
arruinar os homens sem processo, sem defesa, sem forma de justiça), com as
quais ficaram arruinadas outras tantas famílias. Só o cardeal de Fleury 6
expediu, no seu ministério, para cima de trinta mil ordens. Esta perseguição
jesuítica foi, e ainda é, mais violenta que a dos arianos no século IV que,
contudo, durou quase duzentos anos.
Ora, privados os reinos daqueles grandes homens, que só eles podiam
abrir os olhos aos seus nacionais e introduzir, com o bom gosto da ciência, o
recto pensar, sem o qual na política, nem em nenhuma outra matéria, se faz
alguma coisa boa; e aterrorizados os outros, que os podiam imitar, ficaram
no campo os sócios triunfantes, que mantinham todos na ignorância, para
eles poderem reinar sozinhos, como de facto reinaram, dando uma péssima
educação aos príncipes, só condizente à conveniência jesuítica. De maneira
que é um milagre se qualquer príncipe fez alguma coisa de menos mal. Uma
das suas maquinações favoritas era inspirar aos príncipes o espírito de desconfiança e perseguição, para lhes descrever qualquer novo sentimento como
herético e de os sócios aparecerem como únicos protectores do Catolicismo.
Se em França não fizeram mais, foi porque aí existiam as contra-intrigas dos
parlamentos, das universidades mais iluminadas, dos prelados bem instruídos,
que rebatiam estes golpes. Mas naqueles países onde faltavam todas estas
ajudas e defensivas, tudo se sujeitava à artilharia.
————————
2

Jogo de palavras entre baila (balla) e a anterior bola (palla). (N. dos T.)
Sócios são os Jesuítas. (N. dos T.)
4 Luís XIV (1638-1715) foi rei de França de 1643 até 1715 e é conhecido como Rei
Sol. (N. dos T.)
5 Luís XV (1710 -1774) foi rei de França de 1715 a 1774 e é conhecido como Bem
Amado. (N. dos T.)
6 O cardeal francês André-Hercule de Fleury (1653-1743) foi o ministro principal
do governo de Luís XV, de 1726 a 1743. (N. dos T.)
3
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Eu conheço um homem valoroso que, por repetidas ordens de um soberano, ocupada a pena em iluminar uma nação e tendo dedicado ao sucessor
dele parte da sua obra, por todos os estrangeiros muito elogiada, ainda que
não tocasse nos sócios, nem os ofendesse, de qualquer maneira prevendo eles
que perdiam grande terreno, o miserável de tal modo [caiu] em desgraça do
soberano que este o abandonou ao furor de tais inimigos. E sem fazer caso
disso, permitindo dilacerar com sátiras, calúnias e manejos, aqueles livros
óptimos em que havia o seu respeitável nome, fazia injúria a si mesmo.
Todavia, deixou que se lhe fizesse esta grave ignomínia, para contentar os reverendos. E quando o pobre letrado esperava ser ajudado e recompensado e,
mais do que nunca, protegido, encontrou-se num precipício de inquietações
que lhe fizeram todo o mal possível e, [além do] mais, arruinaram-lhe a
saúde, a bolsa e até a esperança. E hoje, com o pouco que tem de seu, vive na
obscuridade, chorando a loucura de confiar nos homens.
Ora com estes exemplos à mão, que são de fresca data, quem quer ela 7
que se sacrifique pelo público, mesmo estando animado do mais heróico espírito patriótico? Os letrados, e em proporção os outros, embora impelidos por
um espírito filosófico e não pensem nas honras, só podem cuidar dos meios
necessários para o fim proposto, que são, em primeiro lugar, a quietude, em
segundo, o ter suficiente dinheiro na mão, para livros, para ajudantes, para
copistas, para moldes, para gravadores de cobre, para um divertimento lícito
e repouso, sem o qual não se pode continuar, e, por fim, para comer, vestir,
habitar. Todas estas coisas não se fazem com esperanças, nem com meras
honras, mas com dinheiros reais, e muitos. E com isto deve começar tudo,
quando um príncipe quer verdadeiramente ajudar os seus. O contrário são
ideias metafísicas, que não se podem realizar, e vale o mesmo que o querer que
um embaixador, com uma ténue atribuição, faça boa figura, obrigatoriamente,
numa corte magnífica e querida. Nem nunca ela verá alguma grande coisa
feita neste género, em vantagem do público, que não começasse por juntar
dinheiro, ou por uma protecção, que subministrasse, dado que uma bolsa
privada não pode chegar a tanto e, quando pode, faria bastante melhor em
comer os seus tostões tranquilamente.
É coisa risível o ouvir dizer a certos falsos políticos que se deve servir a
pátria e o soberano por mera honra. Nunca vi nenhum rei, nem primeiroministro, nem secretário de estado, etc., etc., contentar-se com a honra, mas
todos querem os seus tostões, e muitos, para manter o decoro, donde todos
eles se contradizem na prática. Temos aqui um belo exemplo no marechal
Botta (que é um velho soberbo, ambicioso, avaro e cheio de ideias metafísicas).
Este homem, que oprime todo o estado injustamente para mandar dinheiros
para Viena, e com isto agradar à sua clientela, queria formar a corte dos
seus novos príncipes, sem gastar dinheiros, pretendendo que damas e cavalheiros o devessem servir de graça e por mera honra. Mas todos se riem dele
e nenhum quis dar o nome. Donde ele se lamentou em Viena. Mas toda aquela
————————
7 Verney refere-se, obviamente, à nação, já mencionada no parágrafo anterior.
(N. dos. T.)
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corte, também ela, bem dominada por semelhantes ideias, de qualquer maneira, julgou melhor atribuir salário a todos, com o título de Excelência e esperanças de prémio. Entretanto, o senhor marechal é o primeiro que se faz pagar
muito bem e procura remuneração e aumentos. Mas todos estes falsos raciocínios vêm desmentidos pelo rei David, que conhecendo melhor que todos o
que os homens são obrigados a obedecer a Deus, apenas pelo título de os ter
criado e mantido, ele dizia, de qualquer maneira, bem claramente: «Curvei o
meu coração para suportar as tuas justificações em vista da recompensa» 8.
Em suma, os príncipes não ouvem a importante verdade que já não são
senhores dos dinheiros públicos, mas meros administradores, unicamente
para vantagem dos povos. E não se encontra nenhum conselheiro, nem
confessor, que lhes explique e inculque esta verdade evangélica. Antes todos
lhes dão ideias contrárias desde a primeira infância e, com o devido respeito,
daí lhes querem fazer entender os casos necessários, de que nascem as
desordens que vemos hoje em dia e aquele espírito de despotismo e perseguição com que oprimem todos aqueles que não compartilham do seu sentimento. De facto, ela mete na cabeça a um soberano que ficou colocado, por
Deus, naquele lugar unicamente para proveito dos outros (como de facto é a
verdade), e verá imediatamente que não se achando capaz de fazer, por si,
todas as coisas necessárias, chama, em auxílio, de imediato, os homens mais
capazes, e manda embora todos os aduladores e promotores dos prazeres
inúteis e injustos. Aqueles dois milhões de florins que agora se vão despender
inutilmente na viagem de Insbruque, se se aplicassem em benefício deste
estado produziriam maravilhas. E não seria necessário impor um novo imposto para oprimir mais esta pobre gente.
Com esta falta de bons princípios dá-se origem a que em certos países
nenhum homem, e muito menos um letrado, pode dizer a verdade ao soberano
e pode fazer grandes coisas ao seu serviço e do público. Os homens doutos
encontravam-se de novo dentro de dois extremos perigosos: por um lado,
há alguma fortaleza, por outro, o Santo Ofício. Se alguém projecta qualquer
coisa para o bem público e para reformar as desordens, morre na fortaleza.
Se indica até onde se pode estender a liberdade do príncipe e a liberdade do
pensar, reduz-se à Inquisição, quer dizer, àquele tribunal, em que quatro
padres, que não sabem os princípios nem os limites da fé a julgam, e quatro
frades que não conhecem a verdadeira teologia juntam artigos ao Credo. Pelo
que daí se segue que, em semelhantes países, nunca se vêem florescer as ciências, nem a política, nem o comércio, nem outras coisas, que são disso consequência. Ao contrário, onde estas coisas são bem reguladas, vê-se outro
esplendor e poder, até durante o tempo de guerra. Esta matéria porém devia
————————
8 Em latim no original: «Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas
propter retributionem». A citação bíblica é do Salmo 119, 112 e está truncada: «Inclinavi
cor meum ad faciendas justificationes tuas, in aeternum, propter retributionem».
A tradução portuguesa da Nova Bíblia dos Capuchinhos propõe: «O meu coração decidiu
cumprir as tuas leis: seja essa para sempre a minha recompensa». (N. dos T.)
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ser mais elucidada, o que eu agora não posso [fazer], contentando-me em
indicar [apenas] as fontes.
Mas voltando ao homem valoroso acima referido, este caso, Excelência,
poupa-me o relatar-vos muitas outras coisas, deixando a aplicação ao vosso
juízo. Os jesuítas, que sabiam o seu efeito, serviam-se disso a tempo nas suas
artes. Os soberanos, sem se aperceberem, cortavam as mãos com as pernas
dos jesuítas. Estas injustas perseguições bradavam ao céu. E Deus justo faz
hoje descontar aos príncipes estes inconvenientes e fá-los encontrar nos
jesuítas os maiores inimigos das suas resoluções. E como as feridas são demasiado profundas, é preciso muito tempo para as curar, principalmente quando
não se sabem encontrar os verdadeiros caminhos.
Mas dir-me-á alguém, no presente, iluminados os príncipes e abatidos
os jesuítas, estará tudo mudado. Deus queira, mas a prática mostra o contrário. Aquele pensar jesuítico enraizado em todas as cabeças, desde a
infância, tornou-se numa outra natureza, e são necessários muitos anos, muita
leitura e excelente educação para o desenraizar. As paixões e a soberba
humana, que não quer humilhar-se, nem retratar-se, têm aqui um grande
papel. Isto é um mal crónico, inveterado, que dificilmente se trata. E esta é a
razão por que ela 9 experimenta agora os custos da poderosa direcção dos
sócios. Não pode ser de outro modo, nem nunca será, enquanto os príncipes
se entretiverem com ideias metafísicas e não tomarem as justas medidas sobre
aquilo que devem.
Em conclusão, Excelência, o vosso silêncio contou-me muitas e belíssimas coisas, e como, há muito tempo, estou acostumado a esta linguagem
eremítica, parece-me tê-las percebido todas. Na falta de vista corpórea (que
eu ainda por causa de um certo espírito patriótico consumi, inutilmente, à
mesinha de trabalho), substituo com a intelectual e tenho um telescópio
bastante, que me mostra também, a longas distâncias, cenas curiosas. Donde
plácido espectador desta grande comédia mundana, ora choro, ora rio,
segundo as várias cenas que se me apresentam. E disto basta.
Recordo-me, Excelência, que me haveis dito, uma vez, que ocorrendo-me
qualquer pensamento útil ao bem público, não deixasse de vo-lo dizer. Oh,
quantas belas coisas eu vos teria podido contar! Quantas anedotas preciosas!
Mas não é o momento. Escrevi na folha inclusa alguns pensamentos, que me
vieram à mente. Só que deviam estar desenvolvidos, mas nem eu tenho tempo,
nem há necessidade disso, e depois a verdadeira perspicácia suprirá o resto.
Peço-vos para queimar esta carta e conservai-me o vosso precioso afecto, que
eu estimo como devo. Declarando-me com a mais verdadeira e apaixonada
estima de Vossa Excelência.
Pisa, 17 de Julho de 1765
P. S. Veio aqui ter comigo o mês passado uma dama minha conhecida
com um seu parente chamado cavaleiro Roffi, que vai agora tomar, como
————————
9 Verney refere-se, obviamente, à nação, já mencionada nos parágrafos anteriores.
(N. dos. T.)
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coronel, posse do Regimento de Borgonha, na Sicília, o qual me disse que se
encontrava, frequentemente, com Vossa Excelência em casa de uma dama
espanhola. Ouvindo que eu era bom servidor do senhor, pediu-me que, ao
escrever-lhe, lhe enviasse os seus humildes cumprimentos.
Servidor devotadíssimo e muito obrigado
(Sinal)
Se Vossa Excelência julgar oportuno dar cópia da folha inclusa seria
conveniente que a desse como coisa única e pediria, depois, outra cópia para
queimar o original.

CARTA II

Excelência,
É verdade demasiado pura, e já passou a provérbio: «Que de uma desordem nasce uma ordem». A que eu posso acrescentar: «Que quando os
prejuízos chegam ao cúmulo, é preciso que a desordem seja desmedida, para
produzir um tal efeito». Nisto concordo convosco na estimada carta de 18 de
Outubro, em que prudentemente a discorreis. E parece-me que o mesmo
pensamento resulta daquele que tive a honra de vos referir na minha última
[carta]. Devo, porém, recordar-vos, sempre, que eu tive de me restringir à
minha solução meramente eclesiástica, mas que havia ainda duas outras
muito copiosas, que se poderiam aplicar em caso de necessidade. O que porém
não faz dano, nem no ponto principal, nem na vossa mente, que compreende,
num relance de olhos, todas as consequências que nascem das minhas
observações.
Aprovo ainda, Excelência, a vossa prudente resposta a esse cavalheiro.
Pelo que sejam nisto prevenidos alguns espanhóis (e somente espanhóis), a
grande maioria é desinibida. Lêem muitos livros que os iluminam e a verdade
sempre triunfa. O que, porém, está bem tomar, em tais circunstâncias, um
meio seguro que sem faltar à verdade, possa a tempo e logo ser interpretado
a favor. Posso atestar-vos, por experiência própria, que quando ouvia os sócios,
e outros insípidos aduladores, engrandecer a Pátria com mil mentiras palpáveis (o que me fazia…. envergonhar) 10 eu afastava-me logo deles, dado que
sempre percebi os mesmos forasteiros rirem-se disto depois e desabafarem, às
vezes, comigo, querendo tomar-me por árbitro da contenda, o que eu nunca
aceitava.
————————
10 O E. observa que os pontos correspondem à margem danificada do manuscrito.
(N. dos T.)
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Em 1741, reencontrando-me com um amigo, chegou depois o padre
Alexandre Duarte, que era substituído no ministério pelo padre Gomes, e que
morreu antes de o gozar, e pôs-se a sustentar que a sala das embaixadas estava
de tal modo carregada de caixas de ouro que deveriam escorá-la por baixo,
para que não caísse. Tendo-lhe eu, com toda a delicadeza, respondido que
talvez estivesse noutro lugar, enquanto no andar de baixo habitava o marquês
de Abrantes, que também não tinha medo que lhe caísse nas costas. O sócio
irado acusou-me ao Sinédrio Nacional, falou-se muito da minha temeridade
e foi necessário do belo e do bom, para me não fazerem um delito de estado.
O que facilmente poderiam por causa da sua teologia, pelo ingresso que
tinham e por causa da distância da corte, que sempre deu lugar a mil calúnias.
De qualquer maneira eu fiquei perpetuamente marcado no livro das vindictas.
Por aquela causa e outras semelhantes, eu fugia com todas as forças a esta raça
de gente que crendo engrandecer uma nação a metem a ridículo. Como se os
forasteiros não soubessem como deve ser aquilo que se fazia ou não fazia
naqueles lugares. Asseguro-vos que o sabem assim distintamente porque eu
fiquei mil vezes maravilhado.
Li ainda na vossa [carta], com muito gosto, os princípios das futuras
felicidades. Ninguém o deseja mais do que eu. Aquela das finanças era bem
necessária. E eu conheci uma personagem, outrora cabeça desta regência, que
o segurava com infinita facilidade dentro de um gabinete. Cada ramo das
finanças era expresso numa folha com a sua moldura como um quadro.
Noutro quadro havia o resultado de todos, que correspondia ao compêndio do
livro [de] razão. Assim, num momento e falando com os amigos ficava a saber
todos os interesses do erário. Este método chama-se o esquema do dar e haver.
Todas as outras coisas, Excelência, que me dizem favoritas, são belas e
boas. Mas o meu zelo encontra ainda dois obstáculos bastante grandes. Um é
a idade avançada do ministro, o outro é a Inquisição.
O ministro, que deveria viver muito, para vantagem do reino, é oprimido
por uma imensa quantidade de negócios, e devendo criar muitos de novo e
dirigir mil outros, não tem tempo para tudo. Como não consegue encontrar
nenhum que tenha a sua mente, a sua constância e as suas miras, e que possa
dignamente ajudá-lo; mas é preciso que os vá criando pouco a pouco, porém,
não poderá fazer tudo aquilo que só ele é capaz de fazer. Dado que, no estado
deplorável em que estava todo aquele reino, era preciso não menos que um
homem semelhante a ele, que pensa bem e executa melhor. Depois é necessário
que se façam várias coisas muito devagar. Entretanto, a idade corre, as fadigas
oprimem e as felicidades dilatam-se.
Verdade é que frequentemente me vêm à mente os milagres que em
poucos anos fez o czar Pedro I 11 que não só plantou princípios fecundíssimos
das felicidades futuras, mas tomou de tal modo as suas medidas, que viu ele
mesmo em pouco tempo o fruto. Enquanto apenas ouvia as necessidades de
uma coisa, imediatamente a executava. Deveis toda esta fortuna às sábias
————————
11 Pedro, o Grande (1672-1725), filho do segundo czar Romanov, Aleixo, e de
Natália Naryschkina, foi czar de todas as Rússias de 1682 a 1725. (N. dos T.)
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direcções de um bom amigo forasteiro12 que lhe vinha sugerindo as coisas
úteis, que ele depois, com a sua grande mente, percebia logo e executava sem
nenhum cuidado, e sem ter a vaidade de querer ser o inventor delas, porque
isto é um ponto essencial para os soberanos. Ele 13 ensinou aos monarcas
modernos (e alguém de melhor mente depois o imitou) a servirem-se não
daqueles homens ornados só de mérito metafísico, que não pesam nada, mas
do mérito físico e real, isto é, de homens capazes, a que depois acrescentou
todo o metafísico que quis. Conhecendo muito bem que os títulos e coisas
semelhantes são acidentes da fortuna 14, que devem essencialmente supor o
mérito e dependem dos soberanos, mas o mérito real não depende deles, e sem
isto não se faz nada que valha em vantagem da sociedade pública. Mas eu não
quero agora corrigir a mente dos homens, quero só desabafar convosco o
meu zelo e deixo, de boa vontade, aos outros governar as suas províncias,
como lhes parece e agrada.
O outro ponto da Inquisição será sempre, Excelência, um obstáculo
terrível ao bom gosto das ciências e ao progresso, e [à] introdução de muitas
outras coisas necessárias e úteis. Não é preciso iludir-se com os presentes regulamentos, se não se tomam as medidas justas para desenraizar as desordens,
após a morte do ministro e do rei, [elas] desenvolver-se-ão imediatamente.
Uma minoria, um governo feminino, e muito mais, quatro teólogos estrambóticos, e canonistas, e confederados mal instruídos, dos quais há ali aprovi————————
12 Foram vários os conselheiros do czar Pedro, nomeadamente o general escocês
Patrick Gordon e os igualmente estrangeiros Hamilton, Drummond, Crawford e Lefort.
A sua amante Ana Mons teve um grande papel na orientação da sua vontade. O desejo
de saber de Pedro era extraordinário. O sinete que usou durante o seu grand tour à
Europa ocidental tinha escrito ‘Sou aluno e procuro professores’. Esta viagem à Europa
culta da época iniciou-se em Março de 1697 e durou dezoito meses, passando por Riga,
Königsberg, Hanover, Amsterdão, Inglaterra, Leipzig, Dresden e Viena. Em 1717 fez uma
segunda viagem ao ocidente para visitar Paris. (N. dos T.)
13 É interessante que Verney indique o czar Pedro, o Grande, como modelo do
príncipe iluminado. Para a maior parte dos intelectuais da segunda metade do
século XVIII, esse papel foi desempenhado com génio inigualável por Frederico II de
Hohenzollern, o Grande, rei da Prússia (1712-1786). Talvez o que a seguir é referido
como ‘alguém de melhor mente’ seja Frederico II. Verney parece ter escolhido o czar de
todas as Rússias devido ao modo ‘musculado’ com que este exerceu o governo. Seria ele
uma antecipação do governo ‘musculado’ do marquês de Pombal? (N. dos T.)
14 Deste ponto de vista, o próprio lugar de czar foi um ‘acidente da fortuna’. O pai
de Pedro, o czar Aleixo, teve duas mulheres e catorze filhos. Depois da morte de Aleixo
em 1676, o sucessor natural deveria ter sido um filho da primeira mulher, Maria, da
família dos Miroslavski, nomeadamente Fiodor. Quando este morre, depois de seis
anos de trono, deve-se a Sofia, meia-irmã de Pedro, filha da mãe de Fiodor e regente de
1682 a 1689, que Ivan, irmão de Sofia e de Fiodor, seja colocado no trono, apesar de
Pedro já ter sido nomeado czar pelo patriarca em 1682. Verney podia, pois, afirmar, com
toda a propriedade, a respeito de Pedro, que «os títulos e coisas semelhantes são
acidentes da fortuna». A ascensão de Pedro ao lugar de czar ilustra a verdade dessa
observação. (N. dos T.)
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sionamento para muitos e muitos anos, podem fazer cair, em pouco tempo,
tudo quanto agora se dispõe. A mesma corte romana que, tantas vezes, tentou
inutilmente introduzir aquele tribunal em vários reinos, e não há muitos anos
em Nápoles, poderá também derrubar tudo para os seus fins. Os próprios
sócios para se vingarem, e para outros fins, podem de longe fomentar estes
pensamentos e dissensões. Não é preciso procurar exemplos antigos quando os
temos fresquíssimos.
Vós sabeis que o rei Carlos 15 tinha aí feito um édito célebre por não
aceitar as proibições romanas dos livros 16, sem os custos serem examinados
de novo. Roma, em tal caso, ganhava, docemente, com esperanças, o general
franciscano Frade Molina. Este frade ambicioso 17 persuade o tolo confessor
Alcantarino, e estes vos…18 nos o monarca, e eis, por um princípio de escrúpulo, revogado o édito. A Rainha Mãe nunca havia tido [um] confessor jesuíta.
Os sócios, temendo algum grande fracasso, compram com muito dinheiro o
médico, e eles persuadem a Rainha a tomar um jesuíta, e eis, outra vez,
suspensas as desgraças que eles temiam da Espanha. Omito mil outros semelhantes, que tenho na mão.
E que remédio me direis para estes inconvenientes? O remédio, Excelência, é facílimo. Eu assento, em primeiríssimo lugar, que é preciso conservar
aquele tribunal. Não porque eu o creia necessário ou útil, que pelo contrário o
tenho pela coisa mais inútil e prejudicial, bastando os bispos constituídos
pelos cristãos, perpétuos inquisidores da igreja (com tanto que se façam, como
manda Cristo, bispos capazes, e não por nascimento, ou somente amizade).
Mas porque, supostos os prejuízos da Nação, é preciso aquele pesadelo.
————————
15 Verney refere-se a um outro ‘déspota iluminado’ do século XVIII, o rei Carlos III
(1716-1788), rei de Espanha desde 1756, filho de Filipe V e de Isabel de Farnésio, de
Parma, senhora a quem se referirá a seguir, e casado com Maria Amália da Saxónia,
senhora que também referirá a seguir. Foi duque de Parma, por direito da sua mãe, de
1732 a 1734 e rei de Nápoles posteriormente. Quando, em 1759,morre o seu meio-irmão,
Fernando VI, torna-se rei de Espanha. O seu ministro italiano Squilacce, ou Esquilache,
é igualmente mencionado por Verney nesta correspondência. (N. dos T.)
16 Não apenas os livros. Carlos III não permitiu que as bulas e os breves do papa
entrassem em Espanha sem permissão real. (N. dos T.)
17 No Capítulo Geral da Ordem dos Frades Menores de 1750, presidido pelo papa
Bento XIV, foi eleito geral da ordem Pedro Joannetio de Molina, o único descalço que foi
geral. Desempenhou essa função até 1756, ano em que Carlos III chega ao trono de
Espanha vindo do de Nápoles. Molina foi novamente geral da ordem de 1762 a 1768.
Era, pois, o geral da ordem franciscana à data em que Verney escreve. A segunda eleição
para geral constituiu um evento absolutamente único na história da ordem, facto que
talvez tivesse impressionado suficientemente Verney para que mencione Molina na sua
correspondência e o descreva como ‘frade ambicioso’. O papel de Molina é tanto mais
notável quanto a ordem tinha passado por um infeliz período de muitas décadas de
disputas internas, apesar de, depois do Capítulo de Milão de 1729, Juan Soto ter reorganizado os estatutos da ordem. (N. dos T.)
18 O E. observa que esta frase está incompleta devido à margem danificada do
documento. (N. dos T.)
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Porém, é necessário dar-lhe uma tal providência que o súbdito tribunal, ao
menos, não possa fazer mal aos povos. Esta reduz-se a três coisas.
1. Um novo e óptimo regulamento.
2. Confirmá-lo com bula de Roma.
3. Dois senadores seculares de conhecida capacidade para inspectores
em cada inquisição. Explicar-me-ei sobre cada ponto.
Cinco espécies de delitos são os mais frequentes naquele tribunal.
1. Judaísmo.
2. Pacto com o diabo.
3. Blasfémia.
4. Bigamia.
5. Solicitação.
Suposto o presente regulamento, o regimento, o judaísmo, que é o mais
numeroso, nunca se extinguirá mas aumentará sempre. O método presente é
este. Não se revelam os nomes, nem o número das testemunhas. O réu, muitas
vezes, é inocente, muitas vezes, culpado. Mas, em qualquer suposição, é necessário todos os adivinhos, nomes, lugar, etc. Neste caso para ele se libertar e
muitas vezes não se recordando bem, nomeia quantos cristãos novos lhe vêm
à mente, que habitam dentro do reino, e com os quais por vezes nunca falou.
Se ao todo previu todas as testemunhas, abjura em forma, e sai-se com a
simples confiscação. Se depois não adivinhou todos e o número das testemunhas era pequeno, às vezes, com os tormentos, liberta-se e abjura acerca de
uma veemente suspeição 19. Se porém o número era mais que suficiente para
o queimar, nos termos do Regimento, também neste caso há um expediente
para não morrer queimado: é acusar a própria mulher, filhos, pais, e parentes
mais próximos. Deste modo, justifica-se relativamente ao olvido natural e
abjura em forma. E de vez em quando também aqui são necessários os
tormentos. E confessou-se nos três dias precedentes ao auto-de-fé, tempo em
que lhe ligam as mãos, [e assim] sai do fogo revolto. Mas se não os quer acusar,
infalivelmente, é queimado. Este percebe a primeira acusação. Como sendo
acusado por novas culpas (e não para diminuição das velhas) trata-se então de
preparar o espírito e sem outra cerimónia se queima. Omito outras coisas.
Em seguida, acontece que como os cristãos novos já sabem que não são
acusados senão por outros cristãos novos (noutros tempos admitiam-se por
testemunhas também os cristãos velhos e, outras vezes, estes foram acusados
por cristãos novos e castigados, como li em documentos autênticos), eles
acusam, porventura, quantos cristãos novos conhecem, ou tencionaram
nomear; o que sendo eles poucos, que não passam de trezentas famílias no
Reino, facilmente se tem êxito. Assim, por vezes, para se libertarem de seis ou
oito testemunhas, acusam trezentas. E como os outros todos fazem o mesmo,
porém aquelas trezentas pessoas encontram-se nomeadas por alguns e, em
consequência, encarceram-se e estas chamam outras em infinito, e desta
maneira vai crescendo o judaísmo, com eterna desonra do reino.
————————
19

Em latim no original: «de vehementi suspicione». (N. dos T.)
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Eu sei tudo isto pelos mesmos réus que, depois de castigados, fugiram e
alguns viviam como cristãos e outros declaravam-se hebreus. Por vezes um tio,
ou irmão, ou primo fazia-se [passar] por cristão e outro por hebreu. E aquilo
que é mais belo: algumas damas que se faziam de santonas (beatas) declaravam-se aqui hebreias. E compreendi há poucos anos que ali existia um que
era sacerdote e confessor, e aqui se revelou como hebreu e outras coisas deste
género. Destes depois soube a quinta-essência daquilo que faz o tribunal e
daquilo que eles faziam para se libertarem da morte. Contaram-me mil coisas
graciosas e secretíssimas, que no Reino nem se poderiam dizer, nem sonhar.
Donde, neste pormenor, falo com conhecimento de causa.
Obrigando depois o tribunal a comunicar ao advogado dos réus todo o
processo original, ora desaparece num abrir e fechar de olho[s] o judaísmo,
depois que se levanta aquela corrente de acusações injustas e se dá acesso à
defesa. Não é possível que um homem se possa defender correctamente, sem
examinar bem o seu processo. É uma barbárie inaudita que um tribunal, que
afecta justiça e misericórdia, esteja a queimar gente e a arruinar famílias,
porque não sabem adivinhar.
O mesmo se deve entender das outras quatro classes, que sem ideia do seu
processo, não se podem defender legalmente e, em consequência, não se
devem condenar. Aquilo do pacto com o diabo, já se sabe, que só se pode
acreditar em quatro padres e frades ignorantes. É coisa possível, mas nunca se
dá um em cem anos, nem Deus permite tais coisas, de outro modo, os príncipes cativos não teriam canudos, nem despesa, destruídos os outros e o
próprio género humano. Observou-se que os diabos têm grande medo dos
países em que se sabe bem filosofia, medicina, lei e teologia, porque nunca se
arriscam em tais lugares, em fazer pacto com nenhum homem.
O Imperador Leopoldo 20, que era bastante crédulo, tendo entendido que
na Boémia havia sete ou oito feiticeiros criou um tribunal de propósito para
os examinar e os castigar. Em pouco tempo houve mais de oitocentas pessoas
acusadas. Donde um dos juízes mais iluminado (coisa rara naquele tempo na
Alemanha) perguntou ao Imperador se ele queria aquele tribunal para extinguir ou para aumentar os feiticeiros, e relatou-lhe tudo. De que admirado,
Leopoldo facilmente se persuadiu a abolir o tribunal e não se ouviu mais falar
de feiticeiros. E em França, onde no princípio do século passado 21 queimavam
————————
20 Leopoldo (1640-1705) foi imperador do Sacro Império Romano Germânico, de
1658 a 1705. É considerado uma personificação excelsa da pietas austriaca, devido à sua
profunda devoção católica. (N. dos T.)
21 Algumas das melhores reconstruções deste momento da história europeia são
feitas por Jules Michelet, Sobre as Feiticeiras, trad. Manuel João Gomes (Lisboa, Edições
Afrodite, 1974); Aldous Huxley, The Devils of Loudun (Londres, Flamingo, 1994); e Marvin Harris, Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture (Nova Iorque, Random
House, 1974). A Bula de Inocêncio VIII, de 1484, legitimou aos olhos da Cristandade a
Caça às Bruxas. O texto mais representativo deste assunto continua a ser o Malleus Maleficarum, de Heinrich Krämer e de Johann Sprenger, trad. Montague Summers (Nova
Iorque, Dover, 1971).
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gente como feiticeiros, depois, renascida a filosofia e instituída a Academia
das Ciências, não se encontraram mais e só castigaram alguns, porque diziam
a mentira deles existirem.
I. Blasfemos e bígamos é justo que se castiguem, mas sempre com os
princípios da razão e justiça. Não se deve fazer mistério dos processos, não
se deve inventar uma nova lei para castigar no Santo Ofício, bastam as leis
comuns, que dão toda a comodidade à defesa. E um tribunal eclesiástico deve
usar mais cautelas, mais facilidade, mais misericórdia.
O mesmo, e com mais razão, se deve entender das solicitações. Este delito,
que se prova por testemunhas singulares deve ser menos credível que os
outros, e, em consequência, se nos outros são precisos dez testemunhas, neste
seriam precisas cinquenta, e depois muita paciência e cautela.
Nunca pude compreender as contradições daquele tribunal. Se ele é
instituído a fim de conservar a fé e ganhar as almas de Deus, para qualquer
causa não usa aqueles meios brandos, que ensina a religião e a prudência?
Era melhor avisar os homens já indiciados de qualquer delito, que o seu
processo começava, para que eles fossem acusar-se por si, evitassem o
processo e se emendassem. E isto faz-se às vezes em qualquer lugar de Itália.
Mas ele faz tudo ao contrário, deixa cada homem, e embrenha-se nos delitos,
para depois poder castigá-lo e arruiná-lo, confiscando-lhe os bens. Ainda hoje
o Alentejo chora os encarceramentos de Beja, onde aqueles que saíram inocentes, nunca tiveram os seus bens, e muitos ficaram a mendigar. Parece-me
[ainda] ver aqueles tempos bárbaros dos cardeais Ximenes 22 e Torrecremada 23,
inquisidores espanhóis, que baptizaram pela força milhares de mauritanos e
hebreus, e depois os queimavam a milhas, sem piedade.
————————
22 O cardeal Francisco Ximenes de Cisneros (1436-1517) foi confessor da rainha
Isabel. Deveu-se à sua influência sobre a soberana a revogação das cláusulas da capitulação de Granada, que permitiam à população muçulmana o livre exercício da sua religião. Foi elevado a cardeal em 1507 e, logo depois, foi nomeado inquisidor-geral. O lado
obscuro da actividade como inquisidor e como Regente de Espanha (desde Janeiro de
1516), a que se refere Verney, manifestou-se na perseguição fanática de judeus e de
mouros; o lado luminoso deste estadista revelou-se na actividade de conquista de praças
no norte de África (Mers el Kebir, 1505, Oran, 1509), no apoio à Universidade de Alcalá de
Henares e no incentivo à publicação da famosa Bíblia Poliglota Complutense. (N. dos T.)
23 O dominicano Tomás de Torquemada (1420-1498) foi o primeiro grande inquisidor de Espanha. Confessor de Fernando II e de Isabel I, influenciou a sua política a
respeito dos marranos, mouriscos e mouros. Foi nomeado grande inquisidor de Castela
e Leão em Agosto de 1483 e, em Outubro desse ano, viu os seus poderes alargados a
Aragão, Catalunha, Valência e Maiorca. A Inquisição Espanhola, que existia em Castela
desde 1484, foi reorganizada por Torquemada, criando tribunais em Sevilha, Jaén,
Córdoba, Cidade Real e Saragoça. O número de mortes na fogueira durante o período
de Torquemada foi avaliado em duas mil. É provável que a hostilidade de Torquemada
em relação aos judeus tenha influenciado os Reis Católicos a promulgarem o Édito de
31 de Março de 1492, o que fez com que mais de cento e sessenta mil judeus abandonassem Espanha. (N. dos T.)
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Em suma, Excelência, é melhor que alguns delitos fiquem impunes,
quando não são totalmente públicos, do que castigar os inocentes e não dar
toda a vantagem a uma defesa bem pensada. E isto é aquilo que não se faz no
Santo Ofício e dever-se-ia fazer, para avançar para o juiz justo e cristão.
Donde no Regulamento se deveriam prescrever estas coisas.
1.º A comunicação de todo o processo ao advogado do réu.
2.º Não impedir que os réus possam falar com aquelas pessoas que lhe[s]
fossem necessárias, ou pelas grades interiores, ou perante qualquer ministro
subalterno. Censuro como se costuma fazer nos cárceres seculares.
3.º Se o réu está convicto, dar-lhe a pena merecida, mas secretamente.
4.º Expedir logo os processos e mandar embora os réus.
5.º Nunca fazer auto-de-fé público, nem imprimir listas.
6.º Alargar os cárceres dos réus, dar-lhe[s] mais luz e polícia, e melhores
leitos.
7.º Tratá-los melhor a comer.
8.º Abolir inteiramente os tormentos.
9.º Não fazer processos por acusações de meras palavras ou coisas
dúbias, mas quando os testemunhos fossem graves, convocar secretamente os
acusados e fazer-lhe[s] uma repreensão; se não fossem graves e muitos, não
fazer caso disso.
10.º Não fazer juramento de segredo em prejuízo dos réus, mas só em
vantagem dos réus, e para lhe[s] salvar a reputação, enquanto se pode.
Eu estou persuadido que só a execução do número primeiro extinguiria
três quartos das acusações. A maior parte dos processos nasce do segredo com
que se faz tudo.
O número dois é uma consequência necessária do primeiro. Nem se deve
fazer mais mistério dos réus, do Santo Ofício, que daqueles dos cárceres episcopais e seculares, se não se presta atenção à reputação.
O número três é de suma importância para a tranquilidade pública.
Dever-se-iam dar aos delitos eclesiásticos penas eclesiásticas, aos delitos
secretos, penas secretas. Se um homem, porém, pregasse publicamente uma
heresia, fizesse em público uma acção, quando herético ou maometano ou
judeu, então, como perturbador, castiga-se publicamente com o chicote, depois
galé, isto é, cadeia numa fortaleza, trabalhando em benefício do público, ou
mesmo exílio do Reino, conquistas, segundo as pessoas e circunstâncias. Mas
um delito menor e secreto deve-se castigar em segredo. Para coisas eclesiásticas, nunca a morte para ninguém.
Cristo nunca mandou que se matasse ninguém por delitos da religião,
nem durante muitos séculos os concílios, ou papas ordenaram tal coisa. Isto é
um invento do fanatismo dos séculos bárbaros, é uma imitação de Maomé, que
depois os portugueses e espanhóis aplicaram nas quatro partes do mundo,
matando cruel e injustamente milhões de homens, com o pretexto de os querer
tornar cristãos, mas, em verdade, para lhes arrebatar os tesouros e reinos.
Não são estas coisas que se devem permitir num século iluminado.
Aqueles títulos de lesa-majestade divina, de que fazem tanta pompa os
jurisconsultos, eram até demasiado conhecidos de Cristo e também nunca
o moveram a fazer, nem a martirizar, nem a matar ninguém por delitos de
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religião, declarando ele muito bem que todos os pecados mortais, embora
mais ou menos agravantes, de qualquer maneira, todos são delitos de lesa-majestade divina. E depois a mesma Inquisição contradiz-se, enquanto tanto
é hebreu aquele que confessa, como aquele que nega, e se aquele não se
queima, porque [é que] se tem de queimar um, que nega ter feito aquele delito
e constantemente quer morrer com sinais de cristão?
Mas mesmo que se declare hebreu público? Neste caso [deve] desnaturar-se e esconder-se no Reino, mas sem confiscação, e dar tempo ao arrependimento, que talvez Deus o iluminará um dia. Mas são estes casos que
nunca se dão.
Os números quatro, cinco, seis e sete foram já prescritos naquele tribunal
por Inocêncio XII, naquela bula que aboliu a Inquisição Portuguesa por não
querer obedecer ao papa, e depois confirmou-a e reformou-a em muitas coisas.
Mas os inquisidores não observaram nenhuma e desiludem a mente do papa,
que diz: «Que todos os processos se preparem, sem a esperada execução a que
chamam auto-de-fé» 24, relativamente a acumular muitos processos sem os
sentenciar, depois sentenciando-os nos últimos quinze dias, e assim dizem que
não fazem esperar, mas que se servem das ocasiões do auto. Deste modo
explicam aqueles hábeis e pios canonistas uma bula com tanta clareza.
Além disso, estas mesmas coisas vêm aconselhadas pela humanidade.
Porquanto seja delinquente um réu é um homem como nós, e antes da
sentença ninguém o pode maltratar. O cárcere foi feito unicamente para
custódia do corpo, ele por si mesmo não deixa de ser um castigo, mas não é
ainda a pena do delito, e porém deve-se mitigar quanto é possível. Em Roma,
onde a Inquisição é rigorosa, mostra-se todavia grande caridade para com os
réus. Não só lhes dão bom quarto, mas bem de comer, e nos dias solenes
aumentam-lhes os pratos, dão pastéis e coisas semelhantes, tudo grátis. Dão-lhes livros para ler. Dão-se-lhes bem frequentemente o cárcere no interior, por
castigo, mais ou menos tempo, mas estes tais estão à larga, passeiam no pátio
e jogam à bola. E de vez em quando vêm os cardeais inquisidores aliviar as
penas ou perdoá-las. Isto chama-se humanidade. Sei disto pelos mesmos
ministros interiores e pelos réus.
Aquela vã função de entregar os réus ao Tribunal da Relação e pedir-lhes
que não haja efusão de sangue, é o mesmo que atirar um homem a uma fossa
de leões e rogar, com muita submissão, aos leões que não os matem. Aqueloutra depois de condenar à morte os réus entregues, sem ver o processo, sem
examinar se foi bem feito, e sem sentir a defesa, mas queimar como judeu um
homem que clama que morre na fé de Cristo e se confessa sacramentalmente,
e queimá-lo sobre as palavras dos inquisidores. Esta é uma tal injustiça, que se
não se visse cumprir, não se poderia acreditar.
O número oito depois dever-se-ia tirar inteiramente de cada tribunal,
também por qualquer gravíssimo delito. Diz claramente um dos corifeus da
justiça pública: «Um réu mentirá, o que se poderá tolerar; mentirá, o que não
————————
24 Em latim no original: «Singuli Processus expediantur, non expectato actu, quem
vocant Actum Fidei». (N. dos T.)
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se poderá tolerar» 25. Uma pessoa débil, atormentada, confessa sempre o delito
que não fez. Vi-o duas vezes, em Roma, em que se descobriu a inocência no
acto da justiça, por causa da confissão sincera do outro réu, que se justiçou.
Também o ouvi de muitos outros. Pelo contrário, uma pessoa de forte musculatura e de dura face nega sempre o crime cometido. Vi-o, do mesmo modo,
diversas vezes e especialmente numa mulher acusada de envenenamento e
convencida pelas testemunhas e pela fama pública. E, todavia, nestas partes
os tormentos são assaz ligeiros e não fazem sangue, nem aleijam. Nem
desta maneira o Santo Ofício de Portugal, em que se dão tais tormentos que
sai às vezes o sangue pelas pontas dos dedos e ficam quase sempre estropiados
e isto em mulheres e meninas ou jovens, os faz confessar aquilo que os inquisidores querem.
E esta é a sentença dos melhores jurisconsultos. De facto, quando Deus
determinava leis à república dos hebreus e a guiou por meio dos profetas,
embora prescrevesse leis rigorosas e a lei de talião, «Olho por olho, dente por
dente» 26, todavia nunca deu leis para os tormentos. Não encontro este abuso
introduzido senão nos últimos tempos da república hebreia e depois [n]a
comunicação com os gregos e com os romanos, isto é, sob Herodes, o Grande,
e outros semelhantes. Cristo aliás, que era todo doçura e bondade, nunca
mandou que se atormentasse ninguém. Aconselhou-se bem consigo e por meio
dos Apóstolos a admoestação, a separação e coisas semelhantes, nunca
rigores, nem tormentos, nem morte por crimes de religião.
Deus, tendo criado os homens para a sociedade, deu-lhes todos os meios
para viverem felizes na mesma sociedade. A estrada de os encontrar é a boa
razão, que ensina outros modos de descobrir a verdade, e o réu sem vir para
esta crueldade e enquanto não o descobre, não pode martirizar um homem, a
título de conseguir encontrar o crime. Se Deus reconhecesse este meio dos
tormentos como único, tê-lo-ia persuadido com a luz da boa razão, ou tê-lo-ia
ele mesmo prescrito. Mas nós vemos tudo ao contrário, enquanto a razão
persuade a humanidade contra tudo, e ao mesmo tempo persuade-o [a] não
castigar o homem antes de estar convicto disso. E a lei divina prescreve
nos processos as testemunhas e outros meios: «Na boca de dois ou de três está
toda a palavra» 27.
Mas eu quero admitir que em qualquer caso não se possa convencer, totalmente, um réu. Muitíssimo bem, e que mal resulta daí para a república? Se há
grandes suspeitas, dê-se-lhe uma pena menor. Se não são grandes, liberte-se.
O povo nos delitos ocultos, como aqueles do Santo Ofício, não fica escandalizado, porque o ignora. Nem delitos públicos vê bem, que se queria castigar. E
a mesma razão ensina ser melhor que qualquer réu indeciso fique impune do
que castigar um inocente. Sendo este o máximo interesse da sociedade
humana: que ninguém injustamente seja vexado.
————————
25 Em latim no original: «Mentietur reus, qui ferre poterit: mentietur, qui ferre non
poterit». (N. dos T.)
26 Em latim no original: «Oculum pro oculo, dentem pro dente». (N. dos T.)
27 Em latim no original: «In ore duorum, vel trium stat omne verbum». (N. dos T.)
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Não quero aduzir outras razões, estas provam, por evidência, a injustiça
dos tormentos, e muito mais em matérias eclesiásticas. Basta-me dizer que
esta importantíssima matéria, mal entendida pela maior parte dos jurisconsultos, devia ser reformada por toda a sua parte.
II. Venho agora ao segundo ponto da Confirmação de Roma. Feito o sobredito regulamento, muito bem pensado, disposto e impresso, todo ele secretamente. Dever-se-ia também, sem conhecimento do tribunal e com qualquer
segredo, fazer confirmar por uma bula pontifícia e depois apresentá-lo ao
tribunal, para o executar, sem o revelar ao povo, mas deixá-lo no seu engano.
Entretanto, todos os velhos regimentos e acusações velhas e pendentes deverse-iam queimar secretamente pelos ministros, questionados por isto, e mandar
embora todos os presos até agora e começar nova vida. Desta forma, ficariam
aqueles inquisidores com as mãos atadas para sempre. E deste modo se fazia
justiça aos povos e se levantava a desonra do Reino.
Já noutra folha, Excelência, foi referida a superstição e desonra que
trazem em todo o reino aqueles autos-de-fé, aquelas queimas de homens,
aquelas listas que se espalham pelos reinos estrangeiros, aqueles hebreus
que gozam benefícios em Roma, que têm procurações de bispos, que têm procurações de beatificações, que tratam negócios régios e coisas semelhantes, que
confirmam todas as suspeitas dos forasteiros. E eu vi uma carta geográfica
de Portugal impressa em que, como distintivo da nação, havia um auto-de-fé
e um hebreu que ardia.
Que importa que João V andasse publicamente a ver o auto-de-fé e, em
seguida, disfarçado (mas por todos bem reconhecido), se dirigisse à Relação
para assistir à sentença dos réus e a seguir ao Campo da Lã para os ver
queimar? Depois de terminado isto, protegia-os publicamente? O seu advogado favorito em Lisboa era Miguel Lopes de Leão, que duas vezes tinha abjurado e a mulher tinha saído do fogo revolto, e toda a família já canonizada
como hebraica. E este, depois com todos os filhos e parentes (por aviso do
Monarca, que o queriam encarcerar) veio a terminar a vida em Roma, onde se
tratava com pompa e com pensões régias, que ainda se regozijam os filhos, que
vós haveis conhecido em Nápoles. E, todavia, asseguro-vos, Excelência, que
era um advogado assim vulgar, que não podia estar junto do outro advogado
régio José Correia Barreto. Mas a amizade do padre Martinho de Barros, e a
aura do palácio, levou-lhe muitos clientes e dinheiro.
O banqueiro que ministrava em Roma dinheiros aos embaixadores ficou
depois com as incumbências dos trabalhos régios e veio terminá-los em
Florença na Rotura de 1728. Com a aparência de ministro, existia Miguel
Lopes Rosa, outro hebreu, que abjurou no Reino com toda a família, e depois
se refugiaram em Roma, enquanto os cunhados, filhos e descendentes se regozijavam e fruíam bons benefícios no Reino. O qual depois faliu vergonhosamente com quinhentos e trinta contos de reis, que fez falar toda a Itália e fez
esmiuçar mais a matéria do judaísmo nacional. E isto mantinha e mantém
primos publicamente hebreus em Livorno, e outros em Génova, que se chama
a casa Rosa e Meneses, que também tinham fugido do reino. E estas coisas
são desta maneira conhecidas em Itália, que eu vi gazetas de Folinho, cidade
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do Papa, em que tratavam aquele de Roma como o hebreu Rosa. No entanto,
ele tinha toda a amizade do enviado Mota, que morreu secretário de estado e
era bem visto pelos outros ministros, era um dos deputados da Casa Nacional
e fazia grande figura na Nação.
O agente régio em Paris, a quem o vulgo ali chamava Enviado, era Francisco Mendes, que o foi por muitos anos, o qual também tinha estado em
Roma e era primo dos Trigueiros de Roma, hebreus que abjuraram, e parente
próximo de muitos outros canonicamente hebreus. E também isto se sabia em
Roma, enquanto os parentes o divulgavam para se engrandecerem.
O outro banqueiro, que ministrava os dinheiros ao conde de Tarouca 28
em Viena, era o Bivar, hebreu público. A quem o falecido Rei, para se vingar
do Conde, que recusava dirigir-se a Madrid, na mesma ordem em que negou
as mesadas àquele embaixador, igualmente benemérito do reino, mandou
ordem aberta para todas as despesas que o Bivar quisesse. Assim o escreveu
o próprio Tarouca para uma personalidade de Roma, minha amiga, que mo
confiou com sua grande admiração.
A congregação nacional que administrava a casa e hospital da Nação em
Roma, cujo chefe é o ministro régio, e que pelos estatutos devia ser composta
pelas pessoas mais dignas (como nas outras Nações), ou pelo menos deveria
ser só pelo ministro com dois ou três adjuntos dos mais capazes e respeitáveis,
esteve sempre e é também no presente composta por homens de famílias
conhecidas como hebreias, com restrição de três ou quatro cristãos-velhos.
Ora como naquela casa se vão deter os nacionais dispensados, os padres, os
frades, que vêm para negócios, e aí há sempre dezasseis ou dezoito capelães
portugueses, estes vendo-se governados pelos cristãos-novos e ultrapassados e
preteridos por eles nos simples benefícios, dizem coisas terríveis da congregação e deputados e espalham-no pela cidade, a qual, não distinguindo as
coisas, os crê todos hebreus ocultos.
O médico da Casa Nacional (que deveria ser um italiano dos mais
capazes) presentemente é um cristão-novo (e assim foi no passado) que fugiu
do reino com a mãe e mulher, que abjuraram. E estes sempre se introduzem
com os ministros régios e obtêm a protecção deles. Há também outros
médicos, fugidos com as famílias, que agora estão em vários lugares em redor
de Roma e todos o sabem, e estes esperam sítio em Roma.
O mesmo sucede na Dataria 29, sítio crítico, em que também os cristãos-velhos se injuriam, e muito mais injuriam os cristãos-novos que concorrem
————————
28 João Gomes da Silva (1671-1738), 4.º conde de Tarouca por casamento com
D. Joana Rosa de Meneses, 4.ª condessa de Tarouca. Este hábil diplomata conseguiu que
na liquidação da Guerra da Sucessão de Espanha Portugal fosse incluído no tratado de
paz entre a Inglaterra, a Espanha e França. Foi, igualmente, o plenipotenciário português na paz de Utreque. A permanência em Viena aconteceu na parte final da sua vida e
foi nessa cidade que morreu. (N. dos T.)
29 A Dataria Apostólica é um dos cinco ofícios da Cúria Romana. Teve origem no
fim do Cisma do Ocidente mas não é possível precisar o momento da sua criação, se bem
que seja certo que já existia no século XIV como secretaria independente. Deriva o nome
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e conseguem benefícios simples. De tal maneira que os oficiais da Dataria, que
ouvem esta música todos os dias, formam o mais pérfido conceito da Nação
e o divulgam, o que mil vezes ouvi.
O mesmo acontece no Palácio Apostólico, onde penetram os ruídos da
Dataria (que é dentro do Palácio) e onde se lêem as listas do auto-de-fé, que os
núncios transmitem imediatamente à Secretaria de Estado. E na antecâmara
do Papa falou-se sempre desta matéria com grande franqueza, e quando qualquer nacional se apresenta a falar ao Papa cortam-lhe atrás o fato, coisa nunca
entendida em nenhuma outra Nação.
Depois toda Roma vendo que os hebreus condenados por tais da Inquisição Portuguesa são assim lisonjeados e dotados de favores e de outros
empregos, vendo estes hebreus levados à presença e confidentes dos ministros,
e que por meio do dinheiro e protecção triunfam e oprimem os mais pobres
(Andrade, entre os outros ministros, obteve diversos favores para os filhos do
advogado Leão, e outros tais), acredita e diz, publicamente, que toda a Nação
é composta de hebreus mais ou menos públicos. Forma o mesmo conceito
das famílias dos ministros régios e às vezes até ataca com injúria os ministros.
De modo que quando os ministros falam ao papa, ou aos tribunais, sobre
matérias eclesiásticas ou do Santo Ofício, ou se fazem zelosos para as coisas
do Reino, todos eles se riem em seguida alegando estas contradições. E como
em Roma se fala mal do Papa nos cafés, diriam prudentes coisas dos forasteiros. Eu ouvi-o também muito e envergonhava-me disso. Pelo contrário,
observei que um que não seja cristão-novo também não se pode mesmo justificar e à Nação, enquanto o têm sempre por suspeito.
Ouvi, Excelência, alguns casos passados debaixo dos meus olhos. Havia
em Roma há poucos anos uma família Mendes de Estremoz, fugida do Reino
após terem abjurado quase todos. Ficou ali um filho encarcerado em Évora,
onde abjurou e imediatamente fugiu também para aqui. Este não podendo de
outro modo fazer-se sacerdote, fez-se beneditino de Carcassona, em França,
que são beneditinos não monásticos e vestem como padre com uma fita negra
de fora, e sendo abadias paupérrimas, com dinheiro o abade recebe-os (de que
há também em Portugal diversos frades para ela transferidos) e dá-lhes direito
de professar onde eles querem. Desta maneira, este Mendes, sem sair de casa,
professou em Roma, e com a renúncia do abade se ordenou não sem oposições
da Nação e depois com promessas perto do datário Millo e com a orientação
de um irmão, que é advogado em Roma, e naquela altura era procurador e
agente do falecido Infante Arcebispo de Braga teve dispensa apostólica para
poder obter no Reino duzentos mil reis de pensão, não obstante ser frade.
Posto isto, tendo o Sampaio instituídas na igreja nacional certas capelanias
de dez escudos ao mês, para se chamar como ministro régio conforme as
————————
de uma secção, anexa à Chancelaria Apostólica, que tinha a função de apor as datas aos
documentos pontifícios e de os autenticar. Esta opinião não é, todavia, consensual.
Outros pensam que o nome deriva do direito de atribuir e dar (dare) as graças e os
indultos a cada petição feita ao papa. Devido a estas funções, a Dataria gozou de grande
prestígio, de tal modo que o cardeal datário foi chamado o olho do papa (oculus papae).
(N. dos T.)
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circunstâncias 30, ou também como seus executores testamentários, que era
o velho cardeal Corsini 31, este Mendes apresentou-se audazmente a pedir a
supracitada capelania. Andrade não querendo, por causa de certos compromissos, recusá-lo e não o nomear também para não ser apedrejado pela
nação, negou o direito de nomear 32 ao cardeal Corsini. Este estava propenso a
nomeá-lo. Mas todos os capelães nacionais tendo à cabeça o Padre Figueiredo,
pároco dos Teotónios de Lisboa que veio ao capítulo geral, apresentaram-se ao
Corsini, no momento em que saía da Inquisição e representaram-lhe que
se um hebreu que tinha abjurado e por causa da sua sentença e das leis do
Reino não podia ter honra nenhuma, nem secular, nem eclesiástica, obtinha
uma tal capelania entre eles, todos renunciavam e se retiravam para Portugal.
O Corsini atemorizado com isto e com aquilo que a corte poderia dizer, não
o quis nomear. Mas o Mendes espera sempre a ocasião de reentrar e de ter
favores e pensões no Reino. Entretanto, o caso divulgou-se por toda a Roma e
todos se confirmaram, de novo, no Judaísmo secreto.
Eis outro caso. Um filho do advogado Miguel Lopes de Leão de que acima
se fala, e que hoje é guarda do corpo em Nápoles, talvez o tereis conhecido,
fez-se em Roma frade grilo e com tanto fervor, que porquanto lhe dissessem os
seus, não quis deixar de vestir-se frade. Passados poucos anos, arrependeu-se
do destino de tal maneira que quis desfradar-se de todos os modos. E como
não podia demonstrar violência aos pais, espalhou entre os seus frades, que
sendo ele de nação hebreia e seu pai e mãe hebreus, condenados pelo Santo
Ofício, e que tinham abjurado duas vezes em Lisboa, não podia pelas leis da
religião ser frade. (De facto, algumas religiões têm bulas, que anulam as profissões destes neófitos e os declaram ao professar que em cada ocasião, sendo
descoberto, seja nula a profissão.) Os superiores fizeram-no saber aos parentes
que procuraram dissuadi-lo, mas inutilmente. Ele, no entanto, fugido em
Itália, principiou o litígio perante o bispo de Catânia (que dizem tem este privilégio), obteve a sentença de nulidade e fez-se secular. Mas foi acusado à
Congregação do Concílio de Roma, a qual com medo de Nápoles, não quis
entrar neste exame e deixou-o passear por Roma. Ora como o pai se tinha
arruinado por um senhor conselheiro do falecido rei e seu favorito, com
dinheiro dava-se bom tratamento, dois filhos eram deputados da Casa
Nacional e bem conhecidos. Publicado este facto em Roma fez confirmar cada
vez mais o conceito que se tem da Nação.
Eis um terceiro caso. Monsenhor Pirelli 33, que hoje é secretário do
concílio, e brevemente será cardeal, e um dos mais capazes da prelatura, fazia
————————
30

Em latim no original: «pro tempore». (N. dos T.)
O cardeal Neri Corsini (1685-1770) será mencionado várias vezes. Foi um grande
adversário dos jesuítas e conhecido como o cardeal-patrão. Sobrinho do cardeal Lorenzo
Corsini, futuro papa Clemente XII, juntou no Palazzo Corsini uma importante colecção
de arte que, depois da passagem para o estado italiano, viria a constituir o núcleo principal da Galleria Nazionale d’Arte Antica, hoje no Palazzo Barberini. (N. dos T.)
32 Em latim no original: «Ius nominandi». (N. dos T.)
33 Cardeal Filippo Maria Pirelli (1708-1771). (N. dos T.)
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este raciocínio a um amigo meu: «Três são os autos-de-fé em cada ano nas três
Inquisições do Reino e em cada um saem sessenta, e até oitenta judeus, e isto
sempre há pelo menos duzentos e cinquenta anos atrás. Ora esta gente
casando-se sempre e os seus filhos ganhando dinheiro e fazendo melhores
casamentos, é impossível que em tantos anos não tenham corrompido todo o
reino e até as primeiras casas. E como os hebreus naquele Reino só são
hebreus em segredo e infundem, secretamente, a religião aos filhos, daí resulta
que quase toda a Nação é hebraica». E deste modo Monsenhor não a perdoava,
nem aos primeiros senhores e embaixadores, etc.
O mesmo raciocínio fazem muitos outros, o que serve sempre para desacreditar a Nação. O mesmo confirmam os núncios, músicos, comerciantes e
outros italianos que viveram anos no reino e viram autos-de-fé. E o mesmo faz
julgar aqueles hebreus que, fugindo do reino, se declaram em Itália como
hebreus e mantêm parentes em Roma que fazem de cristãos. Como todos os
romanos dizem que estes últimos fingem ser cristãos para poder ter favores,
pensões, procurações de bispos, etc., de outra forma eles ainda se manifestariam. Nesta mesma cidade, onde eu estou, há quatro famílias de hebreus
públicos, os pais dos quais fugiram do Reino, e eu conheci aqui um velho
nascido em Lisboa e fugido para aqui com a sua família que aqui viveu
quarenta anos [como] hebreu público e morreu o ano passado. Ele e outros
explicam bem aqueles mistérios do Reino e o modo com que os pais se
declaram para com os filhos até à idade de dezassete ou dezoito anos. Em
Livorno, a língua dos hebreus é a espanhola e portuguesa 34. Há alguns portugueses hebreus públicos em Livorno, Génova e outras partes. Muitos em
Languedoque e Baiona, de França, etc., que nasceram e viveram [como] cristãos no Reino e, fugidos dali, se declararam hebreus. Poder-vos-ia contar mil
coisas destas, públicas e conhecidas em Itália, mas quero-as omitir para vos
revelar um outro caso, célebre e engraçado.
A família de Pedro da Silveira da Gama, que abjurou no Reino, refugiouse em Roma. Um dos filhos, chamado Manuel, tinha nascido no Santo Ofício
de Lisboa. Este, que depois desposou a filha do célebre advogado Miguel Lopes
de Leão, de que se tem falado, e que viveu depois com grande pompa em
Roma, querendo adquirir uma certa cruz, não tendo a fé do baptismo, pediu
ao Papa dispensa dela. Porém foi-lhe dada; os romanos quiseram examinar por
que motivo não se encontrava, souberam-no e riram-se muito disso. Entretanto, ele era agente de diversos bispos de Portugal e, especialmente, do
Infante D. José, arcebispo de Braga e de muitas religiões, e era conhecidíssimo
em Roma. E o irmão dele, João Patrício da Gama, está agora em Nápoles.
O Figueiró, Excelência, que vós conhecestes em Nápoles, hebreu que
abjurou no Reino e fugiu de lá com duzentos mil cruzados pertencentes aos
————————
34 Desde o tempo de Fernando II, grão-duque da Toscana de 1587 a 1609, o porto
de Livorno, na região da Toscana, recebeu os refugiados católicos da Inglaterra e judeus
de Portugal e Espanha. Verney escreve algumas das Cartas Italianas nessa cidade,
durante o domínio dos príncipes de Habsburgo-Lorena, que sucederam aos Medici.
(N. dos T.)
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Assentos, no litígio que teve com o fisco de Nápoles acerca da empreitada do
tabaco que lhe levantaram mandou fazer num advogado uma escritura vulgar
em que se declarava uma das principais famílias do Reino. Esta escritura
correu toda a Itália e especialmente Roma, onde não só os romanos que o
conheciam fizeram um comentário, mas os próprios cristãos-novos portugueses, por inveja, diziam que era um deles, de modo que se confirmou cada
vez mais aquilo que [se] suspeita[va].
Não quero falar de Inglaterra e, principalmente, da Holanda em que o
falar português é sinal de ser hebreu, [é que] isto não entra no meu plano. Mas
não posso deixar de vos dizer que aquelas imagens dos hebreus queimados,
que se conservam na igreja de S. Domingos de Lisboa, são um eterno monumento da desonra da Nação. Recordo-me que quando se queimou Lisboa no
terramoto, certa personalidade, em Roma, a qual numa viagem tinha visto
aquelas imagens, perguntou-me com ironia e graça: «Se existiam ainda queimados aqueles originais de Rafael que se conservavam naquela igreja, e como
poderia a Inquisição reparar aquela perda gravíssima». Assim troçam da
Nação os forasteiros. Ora considerai, Excelência, que diriam estes homens se
soubessem que o falecido rei, por causa dos mútuos casamentos dos príncipes,
ficou em 1728 um pouco em Évora. Foi logo visitar não os cárceres do Santo
Ofício com o presidente José de Almeida do Amaral, mas publicamente até a
igreja de S. António Magno, que está na Praça Maior, a qual de alto a baixo está
cheia daquelas imagens e algumas de monjas, e deu a incumbência ao
primeiro-sargento Camões de mandar copiar todas as inscrições daquelas
imagens, o que se fez com grande divulgação. Mas regressemos uma vez mais
a Roma, onde os escândalos são maiores.
E, de facto, estas contradições ou negligências são inconcebíveis. Se a
corte quer que os hebreus portugueses tenham honras, os favores em Roma,
abula inteiramente no Reino a desonra de ser neófito ou cristão-novo, e habilite-os a tudo. Se depois quer conservar no Reino as leis, consagradas há
duzentos e setenta anos e confirmadas com muitas bulas pontifícias, dê
remédio a estas insolências, o que é facílimo (não dando no Reino posse, a não
ser a quem prova estar autorizado, e isto com uma lei geral) e não permita que,
por passar o mar, os hebreus se tornem capazes de tudo, daí se riam das leis
civis e eclesiásticas e desacreditem a Nação assim injuriosamente. Só que a
corte está às escuras nisto, como em muitas outras coisas, que era importante
saber bastante, para poder remediá-las. Mas não é culpa minha. Respondam
aqueles que para os seus fins particulares nunca daqui a quiseram informar.
E não acreditai já, Excelência, que o presente regulamento do Santo
Ofício prejudique só a Nação na honra, mas em muitas outras coisas. Sei por
gravíssimos testemunhos de vista que a Inquisição de Goa entre tantos outros
despropósitos faz isto que, quando os idólatras com um certo toque de tambor,
a que chamam bagata, invocam o diabo, a Inquisição encarcera-os como se
fossem cristãos, com o gracioso pretexto de que invocar o diabo seja contra a
lei natural. Bravo teólogos! Em consequência, os idólatras fogem para os
ingleses de Bombaim que se riem deles por causa da bagata, e os deixam
invocar todos os diabos juntos, e o comércio português sofre imenso. Esta
desordem unida a certas violências que os ministros da alfândega faziam,

CARTAS ITALIANAS DE VERNEY

409

cuspindo às vezes nos víveres que os idólatras transportavam (que têm um
horror incrível ao cuspo), fez uma vez fechar a alfândega de Goa.
III. O terceiro fim dos dois inspectores em qualquer Inquisição [é o de
que] não se deve tocar no regulamento, dado que em Roma dificilmente seria
concedido, mas é um golpe de reserva que o rei devia ter escondido para
intimidar com lei escrita os inquisidores no acto de lhes confiar a reforma,
declarando: «Que aí os mantém para que vigiem até à execução do novo regulamento, como procuradores fiscais do rei, que não só é defensor dos seus
súbditos, mas também das leis eclesiásticas (assim se faz em Veneza). Que
nenhuma sentença seja válida se não [for] dada em presença dos ditos inspectores laicos e após eles terem revisto o processo, se está bem feito. Que o
tribunal se mantenha só de manhã, para maior comodidade de todos, e tenha
um dia de descanso».
Em Lisboa seria fácil destinar dois senadores para este ofício que fossem
quatro manhãs na semana à Inquisição. Um deveria ser o juiz do fisco (o que
sempre há em cada Inquisição) com outro senador adjunto. Em Coimbra e
Évora, este segundo poderia ser um leitor da Universidade, mas sempre laico
e nunca padre, ou mesmo na ausência deles, o provedor da comarca. E para os
autorizar, queria que estes inspectores tivessem a toga e senhoria, e esta última
ainda para todos os inquisidores. Os inspectores não devem jurar segredo,
senão em vantagem dos réus, e vendo qualquer nulidade nos processos,
devem-na fazer corrigir imediatamente e não querendo os inquisidores, eles
inspectores, após terem protestado contra a nulidade, que dêem parte ao
Tribunal da Coroa [para] que chame logo a si o processo para o examinar.
Assim, os padres cumpririam o seu dever.
Este Tribunal da Coroa deveria ser composto de cinco senadores dos mais
capazes, incluindo o presidente. E era justo que o Tribunal da Coroa fosse
ainda Tribunal de Execução,35 e se congregasse, em determinados dias, e não
houvesse nenhuma outra inspecção, para poder despachar bem todas as
causas do Reino.
Prestando eu atenção aos livros por imprimir, devia-se moderar tudo.
Costumam ser seis aprovações: duas do Santo Ofício, duas do ordinário, duas
do Paço. Isto leva uma grande demora nas licenças e prejuízo aos autores.
Devia-se meter um só revisor ou qualificador do Santo Ofício. O ordinário
devia dar a licença sem outro exame que aquele do serviço oficial. E o Paço
que o mandasse verificar a um homem só, que examinasse se nada tinha de
contrário às leis do Reino. Mas não devia o Santo Ofício fazer rever o livro com
aquele segredo que costuma, mas expô-lo claramente a qualquer revisor e
confiar o manuscrito ao autor, para que lho levasse. Sucede, às vezes, que um
revisor, ignorante ou prudente, não entende um ponto (e isto em Portugal é
muito comum) e desenvolvendo as suas dificuldades ao autor, este pode
iluminá-lo e persuadi-lo, ou mesmo, se o ponto merece reforma, o autor
corrigi-lo-á por si, e assim será aprovado, sem que o Santo Ofício o saiba, para
————————
35

Em latim no original: «Exequatur». (N. dos T.)
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o qual somente se deve levar a aprovação original com o manuscrito para obter
a licença. Assim, se faz em Roma e noutras partes. De outro modo, nascem
dissonâncias e dá-se lugar às vinganças.
Vem-me também à mente, revendo o segundo ponto, que, sem mandar o
novo regulamento a Roma, se poderia obter uma bula directamente do núncio,
para o certificar com autoridade apostólica, e depois com carícias e presentes
obrigar o núncio a não mudar nem uma palavra. Haveria ainda outros meios,
mas estes bastam por agora. O ponto principal está nisto: que o regulamento
seja breve, claro, eficaz. Em suma, feito não por frades mas por homens de
cabeça e livres dos preconceitos nacionais, de outro modo, não teremos feito
nada. Sobre isto havia muito para dizer.
Contei-vos, Excelência, bastante para vos fazer compreender a necessidade e o remédio, e não posso dizer agora mais dado que a matéria é copiosa
e a carta começa a estar longa. E a minha cabeça e aborrecimento não me
deixam escrever de seguida, mas só com intervalos e em diversos dias, muito
mais porque não estou ainda curado de um longo incómodo e devo, em
diversas horas, quando posso, fazer outras coisas exactas, deste modo reclamando a minha infeliz situação. Relativamente à primeira ocasião, dir-vos-ei
outras de não menor importância. E esforço-me por fazer tudo isto não devido
à vaidade, de que estou bastante afastado (o que vos peço antes ardentemente
é que se sirvam disso sempre como coisa vossa e nunca me nomear, quando
tenho razões justificadíssimas), mas [tendo como] único fim o zelo pelo bem
público, e de vos fornecer aquelas notícias com que possais fazer favor aos
vossos nacionais e honra a vós mesmo. Ninguém melhor do que vós pode
adoptar estas notícias como suas, difundi-las a tempo, e logo tendo estado
nestas regiões.
Passo a outras coisas. Nunca haveis considerado, Excelência, as advertências36 dos parlamentos de Ruão e Pau e de forma suprema do de Rene ao rei,
que vêm nestas gazetas de Leida? Rogo-vos para as considerar, e vereis como
num reino, que ostenta tanto despotismo, falam com clareza ao rei que é
súbdito das leis e que, do mesmo modo, as conheceram muitos seus predecessores e se corrigiram. Não são os conselheiros, mas é a natureza humana, é a
nação inteira que fala pela sua boca.
Eu perdi inteiramente do duque de Choiseul aquele pouco conceito que
[d]ele tinha, quando o vejo, com violência manifesta, encarcerar e exilar os
maiores homens dos parlamentos, porque defendem, nos termos do seu juramento, os interesses dos povos e do próprio rei, e isto ao mesmo tempo que ele
devia erigir estátuas. Quando o vejo, por um ridículo interesse de quatro
milhões de liras, que queria do clero, e nada mudam o miserável estado
daquele reino, permitir que o clero manifeste, nos autos, que a constituição
Unigenitus 37 é regra de fé e isto contra a decretal encíclica do papa passado e
————————
36

Em francês no original: Les Remontrances. (N. dos T.)
A Bula Unigenitus Dei Filius, do Papa Clemente XI, foi publicada a 8 de
Setembro de 1713. Condenava as doutrinas do Jansenismo tal como foram expostas nas
101 proposições teológicas do livro Réflexions morales, do jansenista Pasquier Quesnel.
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a lei do silêncio, e anular os decretos do parlamento, que abolia esta temerária
declaração do clero, a isto se chama um ignorar os primeiros princípios da
política e um querer suscitar novos tumultos no reino, para comprazer a maior
parte dos bispos vendidos aos jesuítas. Em suma, é um contrariar abertamente
os mesmos éditos do parlamento e do rei que expulsaram os jesuítas como
perturbadores sempiternos. Choiseul, que não tem cabeça, devia informar-se
com outros homens que a têm, mas ele é um brulote cheio de si mesmo e esta
raça de homens não é boa para manter aquele cargo. Entretanto, os jesuítas
triunfam em tudo e riem-se do senhor Choiseul. E o reino arruina-se completamente ao mesmo tempo que o Choiseul, quimericamente, se ilude em reaver
o Canadá e humilhar os ingleses.
Desejo ainda saber, Excelência, quem é o vosso secretário de legação e
quem [é] o privado, e que é feito do Pagliarini.
Divulgou-se aqui que aqueles portugueses que ficaram em Roma ou a
seguir regressaram (que são quase todos; e à excepção de dois, todos os outros
são cristãos-novos), foram desnacionalizados pelo reino. Se isto é verdade,
deve ser por édito de secretaria de estado e tornado público. Mas como do
reino nunca escrevem nenhuma nova, nem boa, nem má, e nem sequer
escrevem, nem daqui se lhes pergunta nada, peço-vos porém, que se nisto não
há mistério, se me sabeis dizer os nomes dos desnacionalizados, para meu
governo.
Desejando-vos felicíssimo fim de ano, com uma longa série deles prosperíssimos, faço-vos humilíssima reverência e confirmo-me de Vossa Excelência.
Livorno, 25 de Dezembro de 1765
Servo devotadíssimo e muito obrigado
(Sinal)

CARTA III
Excelência,
Aos 25 de Dezembro passado, mandei-vos uma longa carta e prometi-vos
escrever uma outra em seguida. Mas os meus incómodos, aumentados por
causa dos terríveis frios que, fora do costume, aqui dominam, impediram-me.
Agora, um pouco aliviado, mantenho a palavra.
O facto de que vos devo falar, Excelência, é exactamente uma outra
desordem acontecida em Roma por culpa de alguns ministros subalternos
————————
A controvérsia sobre a Unigenitus atingiu o auge depois da morte de Luís XIV, em 1715.
Uma declaração real de 1730 tornou a bula lei do estado francês e punia os eclesiásticos
que a rejeitassem com a perda de terras. (N. dos T.)
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do Papa, e nunca observado por aqueles que o deviam ou logo fazer corrigir
em Roma, ou avisá-lo na corte, para que desse as oportunas providências.
Quando muito importa fazê-lo corrigir, por decoro e regalia da corte, que nisto
vem bastante deteriorada, o remédio é fácil, e pode-se fazer sem estrépito. Mas
para vos dar uma ideia clara, é necessário tomar as coisas do princípio.
Embora eu não tenha aqui os documentos para poder falar disso com
precisão, de qualquer maneira dir-vos-ei aquilo que me oferece a memória.
Todos os autores, que escrevem a história das ordens militares, v. g. o Giustiniani 38, o padre Eliot 39, e tantos outros 40, concordam nisto que o papa João
————————
38 Verney refere-se ao Abade Bernardo Giustiniani (fl. 1672), autor da Historia
generale della monarchia spagnuola antica e moderna, guerre, mutazioni e avvenimenti più
memorabili, nascimenti, matrimonij, discendenze e parentadi di que’ principi… sino l’anno
1674… Estratta dalle più autorevoli croniche spagnuole, ridotta in quattro libri (Venezia,
presso Combi & La Noù, 1674).
Verney tem aqui em mente a obra de Giustiniani como historiador das ordens militares, nomeadamente Historie cronologiche della vera origine di tutti gl’ordini equestri e
religioni cavalleresche … dove si contengono tutte l’imprese, croci, stendardi, habiti capitolari di ciaschedun’ ordine e religione (Venetia, presso Combi & La Noù, 1672), reimpressa
duas décadas depois com o título ligeiramente diferente, Historie cronologiche dell’origine degl’ordini militari e di tutte le religioni cavalleresche… Serie di tutti i prencipi Gran
Maestri, ordini di dame, e degl’infedeli &c. con le loro divise (Venetia, presso Combi & La
Noù, 1692).
Não confundir este autor com um outro Bernardo Giustiniani que viveu de 1408 a
1489. Ver, a respeito deste último, Historia di Bernardo Givstiniano cavaliere, et procvratore di S. Marco (Venetia, P. Dusinello, 1608). (N. dos T.)
39 Não conhecemos nenhum autor com o nome de Padre Eliot que se tenha dedicado ao estudo das ordens religiosas militares. É provável que se trate de um lapso na
cópia do manuscrito original ou, fazendo fé nas palavras do final do parágrafo anterior,
poderá tratar-se de um lapso de memória devido a Verney não ter à mão os documentos.
Julgamos, no entanto, que Verney se refere ao Abade de Vertot (1655-1735), autor de
Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellés depuis Chevaliers de
Rhodes, et aujourd’hui Chevaliers de Malthe, Nouvelle edition, augmentée des statuts
de l’Ordre & des noms des Chevaliers (A Paris, Chez Claude-Jacques-Charles Durand,
1772, 1778).
O Abade de Vertot era um grande conhecedor da história portuguesa e talvez fosse
ao seu trabalho nesta área que Verney se esteja a referir, nomeadamente a Histoire de la
conjuration de Portugal (Paris, Chez la veuve d’Edme Martin, 1689). A terceira edição
desta obra apareceu com o título Révolutions de Portugal, 3. ed., rev. & augm. (Paris,
Chez F. Barois, 1728) e, posteriormente, com o título Histoire des révolutions de Portugal
(Paris, Menard et Desenne, fils, 1819; 1846). Este texto foi, aliás, traduzido para português no século XIX, História das Revoluções de Portugal, 2 vols. (Lisboa, Typographia
rollandiana, 1815).
É ainda autor de estudos clássicos, como Histoire des revolutions arrivées dans le
gouvernement de la republique romaine ([s.l.] 1720; Paris, La Veuve Didot, 1752; Paris,
Babuty fils, 1767; 1830); Difficultez touchant la constitution du Sénat romain, proposées
par Milord Stanhope … et résolues, par Monsr. l’Abbé de Vertot (La Haye, H. Scheurleer,
1722); Origine de la grandeur de la cour de Rome ([s. l.], 1745); Histoire critique de
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XXII, residente em Avinhão, confirmou por instância do rei Dinis de Portugal,
a Ordem Militar de Cristo, creio 41 que no ano de 1319 ou 1320, e um ou dois
anos depois, com outra bula, instituiu outra Ordem de Jesus Cristo, para si, a
qual não está sujeita aos pesos que aquela tem em Portugal, nem aos processos
de nobreza, votos, etc., mas confere-se pelo papa, por breve, a quem ele quer.
Atribui-lhe outra cruz diferente, que consiste numa cruz toda vermelha, com
um bordo de ouro em volta, mas sem as vigotas da portuguesa, e sem estar
aberta em branco, justamente como vai aqui indicada à margem 42. Isso vem
bastante bem explicado, por uma testemunha, fora de excepção para os
romanos, que é o jesuíta Bonnani, que escreveu neste século e sob o pontificado de Clemente XI 43, creio por volta do ano de 1716, a História das
Religiões, em italiano e latim, em colunetas, e a publicou em Roma, o qual assinala, maravilhosamente, estas religiões militares 44, as duas bulas, os diversos
————————
l’établissement des Bretons dans les Gaulês (Paris, [s.d]); Histoire des révolutions de Suède,
où l’on voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume, au sujet de la religion & du
gouvernemens, nouv. éd. (Paris, Babuty fils, 1768; 1846). (N. dos T.)
40 É difícil saber que livros Verney teria em mente neste ponto. Todavia, os títulos
seguintes sobre ordens militares eram muito conhecidos na época e é provável que Verney
os conhecesse: Padre Jacinto de Deus (1612-1681), Escudo dos cavalleiros das ordens militares (Em Lisboa, na Officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1670); Andrés Mendo, S.I.
(1608-1684), De las ordenes militares : de sus principios, gouierno, priuilegios, obligaciones,
y de todos los casos morales que pertenecen a los caualleros, y religiosas de las mismas
ordenes (En Madrid, En la imprenta de Iuan Garcia Infançon, acosta de Gabriel de Leon,
1681); Jean Baptiste Christyn (1622-1690), Jurisprudentia heroica; sive, De jure Belgarum
circa nobilitatem et insignia demonstrato in commentario ad edictum serenissimorum
Belgii principum Alberti et Isabellæ, emulgatum 14 Decembris 1616 (Bruxelles, Typis
F. Foppens, 1689); Adriaan Schoonebeek (1660-ca.1714), Historie van alle ridderlyke en
krygs-orders; behelzende haar instellingen, plegtelykheden, gebruyken, voornaamste daden,
en levens der meesters; nevens desselfs dragten, wapens, en zinteekenen (Amsterdam, A.
Schoonebeek, 1697); Jean Hermant (1650-1725), Histoire des religions ou ordres militaires
de l’Église, et des ordres de chevalerie ([s.l.], 1698); Bernardino Antonio Francos y Valdés
(fl. 1740), Laurea legalis, decana salmantina D. D. Bernardini Antonii Francos Valdes … Pro
juribus, privilegiis, exemptionibus, jurisdictione spirituali, ac temporali gubernio quatuor
ordinum equestrium militarium, Divi Jacobi, Calatravæ, Alcantaræ, & Montesæ (Salmanticæ, ex officina S. Crucis, apud Antonium Villarroel & Torres, 1740-44).
41 A ordem de Cristo foi fundada em 1318 por Dinis, rei de Portugal, que lhe doou
os bens da ordem dos Templários, extinta por Clemente V em 1311. A sua criação foi
confirmada por bula do papa João XXII, em 1319. (N. dos T.)
42 O E. não reproduz esta figura. (N. dos T.)
43 Clemente IX (1649-1721), de nome original Giovanni Francesco Albani, foi papa
de 1700 a 1721. (N. dos T.)
44 Verney refere-se, provavelmente, às obras do P. Philippo Bonnani, S. I. (1638-1725), Ordinum religiosorum in ecclesia militanti catalogus, eorumque indumenta in
iconibus expressa, & oblata Clementi XI. pont. marx. (Romæ, typis Antonii de Rubeis,
1706-07), e Ordinum equestrium et militarium catalogus in imaginibus expositus & cum
brevi narratione oblatus Clementi XI Pontifici maximo. A. P. Philippo Bonanni Societati
Jesu (Romæ, Typis Georgii Plachi, 1711; Romae, Typis Antonii de Rubeis, 1741).
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pesos e as diversas cruzes de cada uma. E chama estes segundos cavaleiros
de diploma. E porém a coisa existe, sem qualquer dúvida. Isto é o direito.
Vamos ao facto.
Há muitos anos para cá (não sei precisamente o número), os jovens
(oficiais) da Secretaria dos Breves 45, ou que tivessem ganho dinheiro de qualquer um que quisesse ter mais honra e os fizesse acrescentar a cláusula
que agora direi (isto é demasiado comum, em Roma, o poder com dinheiro
fazer unir qualquer cláusula às graças de certa qualidade), ou que verdadeiramente fossem enganados pela similitude dos nomes, tomaram a liberdade de
acrescer aos breves, cada vez que falam desta Ordem de Cristo do papa, estas
palavras: «Da qual é grão-mestre o rei de Portugal». E, em consequência,
aqueles que recebem o breve de levar a tal cruz, deixando a antiga cruz
que descreve o Bonnani, levam a genuína cruz de Portugal e vangloriam-se de
ser da ordem do rei.
Aliás, o papa hoje não tem senão duas cruzes suas, uma que chamam
Espora de Ouro, e é toda de ouro liso, como a figura daquela de Malta 46, com
uma pequena espora de baixo (espora), a outra é esta de Cristo. Mas estas duas
cruzes estão tão degradadas que não se encontra, não digo um nobre romano,
————————
A grafia do apelido não é uniforme. Assim, existem as formas Buonanni, Bonnani,
Bonanni e Bonanno. Este jesuíta foi um antiquário erudito e excelente desenhador.
Bonnani publicou ainda muitas outras obras, nomeadamente, Micrographia cvriosa;
sive, Rervm minvtissimarvm observationes, quæ ope microscopij recognitæ & expressæ
curiosorum naturæ exploratorum utilitati proponuntur a p. Philippo Bonanni (Romæ,
typis Antonii de Rubeis, 1703); Numismata summorum pontificum Templi Vaticani
fabricam indicantia, chronologica ejusdem fabricæ narratione, ac multiplici eruditione
explicata, atque uberiori numismatum omnium pontificiorum lucubrationi veluti prodromus præmissa a patre Philippo Bonanni (Romæ, sumptibus Felicis Cæsaretti, & Paribeni,
1696; Romæ, ex typographia G. Plachi, apud S. Marcum, 1715); Recreatio mentis, et ocvli
in obseruatione animalium testaceorum curiosis naturæ inspectoribus italico sermone
primùm propistia a. p. Philippo Bonanno (Romae, ex typographia Varesij, 1684); Trattato
sopra la vernice detta communemente cinese (Roma, G. Placho, [1720]); Gabinetto
armonic pieno d’istromenti sonori indicati (Roma, Nella stamperìa di G. Placho, 1722,
1723); Descrizione degl’ istromenti armonici d’ogni genere, 2. ed. (Roma, A spese di
V. Monaldini, 1776). Devemos-lhe, também, o catálogo do Museu Kircher, Rerum Naturalium Historia… in Museo Kircheriano (Roma, 1709, ed. revista por J. A. Batturra,
1773). (N. dos T.)
45 Um dos cinco ofícios da Cúria Romana. O seu nome completo é o de Secretaria
dos Breves aos Príncipes e das Cartas Latinas. Tem como função redigir a correspondência com figuras de estado e os discursos latinos do papa. (N. dos T.)
46 A Ordem dos Hospitalários é também chamada Ordem dos Cavaleiros de S.
João de Jerusalém, ou de Rodes (desde 1309-10), ou, ainda, de Malta (desde 1530),
devido à mudança de sede do seu governo central depois da perda de Jerusalém pelos
Cruzados, em 1187. Os estatutos foram aprovados por Pascoal II em 1113 e confirmados
por Calisto II em 1119. Gerardo de S. Didier pode ser considerado o seu fundador, em
1070, se bem que tenha sido Raimundo de Puy que a tornou militar, sem abdicar da
missão hospitalar. (N. dos T.)
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nem um homem civil de Roma que a queira receber e levar, nem um homem
de estima em todo o estado do papa que a queira. Do que resulta que
estas cruzes se dão por prémio a alguns pintores, escultores, gravadores de
pedras, pintores de mosaico e semelhantes, a que chamam cavaleiros de
virtude. E como todos querem aquela que lhes parece melhor, assim tomam
a de Cristo, para se vangloriarem de ser da ordem do rei de Portugal.
Isto faz com que os romanos se riam disso e trocem dos ministros portugueses e dos seus gentis-homens e doutros nacionais que a levam do reino, e
[que] não se dê, em Roma, cruz mais degradada do que esta. A tal ponto que
o cavaleiro del Cinque, nobre romano, que serviu o embaixador Galveias ou o
cardeal Pereira, cada um dos quais tinha a faculdade de distribuir três Cruzes
de Cristo aos seus gentis-homens, beneméritos, quando lhe deram a de Cristo,
pediu que a trocassem, pela de Sant’Iago, como fizeram. E o cardeal Neri
Corsini quando pediu ao falecido rei uma cruz para uma verdadeira zombaria,
que é o abade Pontici, o qual era naquele tempo e ainda é seu secretário,
declarou que queria somente a de Sant’Iago e assim a teve. Está tão desacreditada a Cruz de Cristo que até os ridículos se abstêm. E esta notícia, mais
ou menos clara, espalhou-se por toda a Itália.
Não precisa, Excelência, que eu vos explique que desonra resulta para um
monarca, tão grande e tão respeitável, ao ver que na capital do mundo a cruz
que ele leva se mantenha na desonra ou, pelo menos, seja desprezada, e isto
por culpa de quatro ministros da Secretaria dos Breves, que não sabem
onde têm a cabeça. E, em consequência, que pouco esplendor possa dar aos
seus ministros e embaixadores o ver-lha ao peito, contornada de diamantes.
Também disto vós sabeis muito. Basta-me dizer-vos a origem da desordem e
as suas consequências prejudiciais.
Pensando eu, mais de uma vez, nesta coisa e considerando que o próprio
papa instituiu duas cruzes de Cristo, embora não tenha ainda examinado se
eram semelhantes ou não, mas das circunstâncias inferi que nisto devia haver
qualquer erro secreto. Primeiramente, soube há anos que alguns portugueses
bastante incapazes, principalmente do Brasil, tendo vindo a Roma de propósito buscar a cruz da Espora de Ouro, outros ainda tomaram a cruz de Cristo,
iriam daí para passear em Lisboa. Mas apenas o juiz geral das ordens militares, que era então o senador Manuel de Almeida de Carvalho, o soube, fez
encarcerar alguns e outros fugiram, desde então ouvi dizer que lhas tiraram, e
que se tinha divulgado em Lisboa e no Brasil uma ordem, não sei se do
tribunal das ordens ou lei do rei (não tenho memória precisa) que nenhum
português ousasse aceitar do papa nem a Ordem de Cristo, nem outra coisa, e
isto sob pena, etc. E que tinha vindo, ao mesmo tempo, ordem régia para o
padre Évora, então ministro em Roma, que velasse por isto. Mas a corte
naquele tempo não percebeu que era preciso ir à origem da desordem,
descobri-la e desarreigá-la. Ora o padre Évora, que podia facilmente descobrila e remediá-la, estava demasiado empenhado em agir com destreza com a
corte de Roma por causa das vantagens do chapéu cardinalício, que esperava.
Por conseguinte, eu compreendi claramente que não havia nenhuma concordata entre Roma e Lisboa para o papa poder dar a cruz do rei.
Observei ainda que nenhuma cruz régia não só aquelas que trazem
os reis, nem aquelas que eles dão aos outros se dava alguma vez ao papa.

416

DIACRÍTICA

Ou melhor, a própria Cruz de Malta, sendo para todos os títulos submissa a
Roma, o papa nunca anseia dá-la por si, mas quando [se] empenhou a dá-la a
qualquer nobre por graça, pede-a ao grão-mestre de Malta, o qual às vezes
manda duas ou três ao papa, para o dito efeito, a fim de ganhar a sua benevolência pelas causas que tem frequentemente em Roma. E, todavia, não há país
onde se concedam mais cruzes que Malta, enquanto o grão-mestre a manda
a quase todos os cardeais, muitos dos quais não a aceitam, e a outros ainda
por mera graça. Do que eu de novo inferi que era impossível que o papa por si
só ansiasse em faltar tanto ao respeito ao rei de Portugal, que distribuísse
e aviltasse de tal forma a cruz dele, mas que aqui havia abuso introduzido
pelos subalternos e nem entendido pelo próprio papa, que se guiava pela
corrente, sem a examinar.
Nem me fez impressão ver que o papa Bento XIV 47 a conferiu ao Mocenigo 48, embaixador de Veneza em Roma (há em Roma o costume que quando
um embaixador véneto vem para a primeira embaixada, sem fazer o circuito
das outras embaixadas de Veneza a Roma, o papa na audiência de despedida
atribui-lhe a sua cruz) e que fez cunhar uma grande medalha para este propósito com a imagem de Cristo que leva a cruz ao calvário (mas sem a cruz de
Portugal, pelo que me recordo disto) em memória do facto. Enquanto isto
[acontecia] não tentava outra coisa, senão que o papa se servia do costume
sem lhe interessar examiná-lo. E depois sei bem que Roma aceita de boa
vontade todas as ocasiões para dilatar a jurisdição, sem nunca verificar a
origem. Mas poucos anos depois acontece-me um facto que me deu maior
luz e me fez estudar a matéria. Ei-lo.
O cavaleiro Controlini, que era em Roma ministro do Eleitor Palatino,
teve ordem da Alemanha para obter do papa a Cruz de Cristo de Portugal
para um conde distinto e teve-a imediatamente. Mas não sabendo ele como
devia advertir o conde da forma de a tomar, nem o sabendo nenhum romano
(o costume dos romanos é este: logo que têm o breve, põem-no em si, ao
————————
47 Bento XIV (1675-1758), de nome original Prospero Lambertini, exerceu o seu
pontificado de 1740 a 1758. Fez vastas concessões aos reis de Espanha, Portugal,
Sardenha e Nápoles em matéria de patronato, direito de nomeação para sés e jurisdição
secular. A sua grande inteligência promoveu o ensino das ciências e limitou a actuação
do nefasto Index Librorum Prohibitorum. Não confundir este papa com o contra-antipapa de 1425 a (c.) 1433, com o mesmo nome de Bento XIV (?-1433), de nome original
Bernard Garnier. (N. dos T.)
48 Este diplomata faz parte da importante família patrícia dos Mocenigo, que
deu à República Veneziana chefes militares, académicos, eclesiásticos, sete doges e
outros homens de estado. O mais famoso diplomata desta família foi Luigi Mocenigo, no
início da Contra-Reforma do final do século XVI. Foi grande a influência desta família
na história da arquitectura veneziana e ainda hoje existe o Palazzo Mocenigo no Grande
Canal de Veneza, em Santa Croce, Salizzada San Stae, actual sede do Centro Studi
di Storia del Tessuto e del Costume. Sobre a influência dos Mocenigo na arquitectura
veneziana, ver John Ruskin, The Stones of Venice (Londres, The Folio Society, 2001).
(N. dos T.)
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pescoço, como um rosário, sem outra cerimónia), veio uma manhã visitar-me
e pedir-me luz com o breve na mão. Mas vendo eu no breve as palavras «De
que ordem é grão-mestre o rei de Portugal», acorreu-me logo onde estava a
origem do erro, e compreendi, então, que do engano ou velhacaria daqueles
que redigem o breve nascia a confusão de usurpar uma cruz por outra.
Por isso, desenganei o sobredito ministro e fiz-lhe ver que a cruz do papa é
totalmente diferente da do rei de Portugal, que aquilo era um engano e que o
papa não tencionava dar tal cruz, mas a sua própria cruz, que era diversa em
privilégios e em forma. Ele não se podia persuadir mas eu, ao mostrar-lhe
alguns autores que tinha na minha biblioteca, os quais constantemente o afirmavam, tornou-o completamente convencido.
Argumentava-me ele, de novo, dizendo que talvez o papa, como grão-mestre de todas as religiões, a podia dar e a dava. Mas eu respondia-lhe com
o exemplo de todas as outras cruzes do mundo, sem exceptuar nenhuma, de
que eram grão-mestres os soberanos não só monarcas, mas também duques,
etc., nenhuma das quais o papa ousava dar, nem [mesmo] a de Malta.
Insistia ele que talvez houvesse qualquer concordata entre Roma e Lisboa
para poder dar esta cruz pelo menos honorífica 49, como vemos que a Casa
de Áustria, embora há dois séculos não seja do duque de Borgonha, apesar
de tudo, continua a dar o Tosão de Ouro. E eu respondia-lhe que não podia
haver uma tal concordata. Não na origem, dado que vemos duas religiões
diferentes instituídas. Nem depois, enquanto os autores mais modernos o
teriam dito, especialmente o Bonnani, que escrevendo em Roma e nos
primeiros anos deste século, não faz memória de tal. Além disso, como nunca
teriam sido proibidas estas cruzes aos portugueses, nem era verosímil que os
reis de Portugal outorgassem ao papa que desse só a cruz que ele leva e não as
outras menos acreditadas, depois que a desse a todos os patifes que quisesse,
e de tal modo aviltasse uma cruz tão respeitável.
Mostrava-lhe, simultaneamente, que os mesmos ministros da secretaria
não sabiam como se atribuía tal cruz de Portugal, nem sabiam que primeiro
se armavam cavaleiros, em seguida dava-se-lhes o hábito e professavam, etc.
E por não dar instrução nenhuma sobre esta matéria, se via claramente que o
papa intentava dar só a sua cruz pelo privilégio, em que não há cerimónia
nenhuma mas, obtido o breve, cada um põe-na sozinho. Confirmava-se de
novo por aquilo que se vê que o papa nunca dava a sua cruz a nenhuma pessoa,
mas só a chamada de Portugal.
Revejo, em seguida, o Tosão de Ouro, pois havia diferença. Enquanto os
imperadores austríacos foram condes de Flandres, parte do ducado de Borgonha, [s]e existia uma sombra de razão, não a atribuíam senão aos primeiros
senhores. Mas o papa tinha a sua própria cruz, nunca tinha tido o direito de
dar a portuguesa, e todavia dava-a sempre a pessoas indigníssimas, o que
mudava de aspecto.
Não vos posso explicar, Excelência, a surpresa do Controlini, quando
ficou de todo convencido. Surpreendeu-se com a audácia de Roma em dar um
————————
49

Em latim no original: «saltem ad honorem». (N. dos T.)
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tal passo, que salta aos olhos de todos, e com a incúria dos ministros portugueses em Roma que o deviam logo ver e corrigir. Omito outras coisas que
me disse. O mesmo me aconteceu com outras pessoas importantes que me
iniciaram nesta matéria e ouviram as minhas respostas, todas se admiraram
do mesmo.
Para mim, isto parece o próprio caso dos nomes dos bispados que fez
tanto estrépito e custou tanto dinheiro, não devendo fazer nenhum, nem
custar um soldo. Três são os títulos canónicos que dão o direito patronato: a
fundação de uma igreja, a dotação e a reedificação. E todos três deviam
respeito ao rei de Portugal e a todos os bispados do reino. Contudo, porque
pelo passado diversos bispos mandando procurar em Roma as suas bulas por
meio de pessoas ignorantes, estas serviram-se, às vezes, da palavra para apresentar 50, às vezes para suplicar 51, e, poucas vezes, para nomear 52. Por isso,
quando o rei João V acorreu ao erro e quis reduzir todas as súplicas a uma
fórmula constante que dissesse para nomear 53, para explicar melhor o seu
direito patronato, Roma ao fazer um caso de estado de uma questão de nome,
apesar de conhecer maravilhosamente o direito patronato do rei, quis não
obstante aproveitar-se da negligência dos despachantes para fazer uma
questão ridícula de palavras, isto é, que de três únicos bispados o rei tinha os
nomes e dos outros as súplicas. Donde não havia dificuldade na pessoa eleita,
nem tinha intenção de recusá-la, mas só havia dificuldade naquela mera
palavra. Em suma, após muitos e muitos anos de disputa, vendeu-lhe a graça
bem cara. Assim faz Roma quando não se cuida com presteza de qualquer
desordem acontecida, de forma máxima em jurisdição e regalia.
Em conclusão, Excelência, reduzo o meu discurso a dois pontos. Ou que
não há concordata, ou há. Se não há, como eu temo por certíssimo, a
corte deve instar (a seu tempo) que na Secretaria dos Breves se apaguem da
minuta de tais breves as palavras supraditas. Que na dita minuta e breve se
manifeste a forma da cruz instituída pelo papa João XXII 54 e descrita pelo
Bonnani, para que nenhum possa alegar ignorância. Que se convoquem
todos aqueles que estão em Roma ou, em seguida, se apresentarão, que
tenham a tal cruz dada pelo papa a fim de restituírem logo à Secretaria dos
Breves, peremptoriamente, os seus diplomas, para lhes serem dados outros já
correctos e que mudem imediatamente a cruz de Portugal para aquela do
papa. Que os ministros de Portugal, conforme a ocasião, supervisionem
isto com particular cuidado.
Se há tal concordata, o Rei Fidelíssimo deve sempre fazer a mesma
exigência, dado o abuso que se faz diariamente da sua cruz com grave desonra
da sua imponência e regalia, e fazer-se obedecer nisto.
————————
50

Em latim no original: «ad presentationem». (N. dos T.)
Em latim no original: «ad supplicationem». (N. dos T.)
52 Em latim no original: «ad nominationem». (N. dos T.)
53 Em latim no original: «ad nominationem». (N. dos T.)
54 João XXII (?-1334), de nome original Jacques d’Euze, foi o segundo papa de
Avinhão e o seu pontificado vai de 1316 a 1334. (N. dos T.)
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O quê? O imperador e a Espanha nunca suportariam (também no caso
de uma concordata) que o papa abusasse assim, vilmente, do seu Tosão de
Ouro 55, ou a França do seu Santo Espírito 56? Ou Nápoles do seu S. Januário 57? Decerto que não. E que privilégio têm aqueles monarcas que não
tenha um rei tão respeitável como o Rei Fidelíssimo? Qualquer que fosse a
concordata mostra-se depois prejudicial à regalia, deve-se abolir e reformar.
Estes são princípios irrefutáveis a seguir [pel]os bons políticos.
Acrescentai, Excelência, que se não se obsta a estas coisas desde o princípio podem trazer consequências bastantes prejudiciais à regalia. Do conferi-la aos forasteiros, se passará a conferi-la aos portugueses. Depois pode-se
passar a querer conferir as comendas, as pensões, as igrejas e mil outras
coisas. De tudo tenho exemplos à mão. Se estas coisas não se ouviam, nem
procuravam pelo passado, hoje, que por boa sorte se começam a conhecer os
privilégios dos monarcas portugueses, devem-se desenvolver, determinar e
reivindicar muito mais porque são de tal natureza que também, em tempos
menos luminosos, se deveriam proibir com todo o fervor, enquanto ofendem
imediatamente a majestade do monarca grão-mestre. Vemos cada dia litígios
entre soberanos por muito menos que isto.
Não se pode acreditar, Excelência, quantas coisas se desleixaram nos
outros governos que se deveriam reformar no presente.
Eu venho-vos dizendo mais algumas enormidades a fim de vós, com a
vossa prudência e segredo, procureis o remédio mais pronto que podeis, certíssimo que fareis nisto honra a vós mesmo e mérito depois à corte. E tanto
basta do presente negócio. Vamos a outro.
A morte do Delfim parece a alguns que influirá muito na mudança das
coisas, enquanto o duque de Berry virá instruído com princípios diversos
por aqueles do pai, sobretudo contra os sócios. Porém, afigura-se-me que não
influirá nada, enquanto vejo que Luís XV faz e desfaz as mesmas coisas, pelo
talento do seu conselho e ministro. E vejo uma incrível inconstância e levian————————
55 A ordem de cavalaria do Tosão de Ouro foi fundada em Bruges em 1429 pelo
duque de Borgonha, Filipe, o Bom, por ocasião do seu casamento com Isabel de
Portugal, filha de D. João I. A origem da ordem talvez se deva à paixão do duque por
Maria de Rumbrugge, dama de Bruges. A ordem tornou-se um símbolo muito forte do
espírito cavalheiresco. (N. dos T.)
56 A ordem militar do Espírito Santo foi instituída por Henrique III, rei de França,
em 1578. Não confundir esta ordem com uma outra do mesmo nome do final do século
XII. Guido, filho do conde de Mompilher, fundou um asilo para velhos, enfermos e
crianças abandonadas, a que se referirá Verney mais tarde ao aludir ao hospital de
S. Spirito in Sassia di Roma. O fundador criou uma regra e atribuiu um hábito aos
religiosos do asilo e solicitou a Inocêncio III, em 1198, a aprovação da ordem. Esta
ordem não sobreviveu, contudo, à passagem dos séculos. (N. dos T.)
57 A ordem de S. Januário foi fundada por Carlos VII, rei das Duas Sicílias de 1734
a 1759, e filho de Filipe V, rei de Espanha. A ordem foi fundada em 1738, por ocasião do
casamento com Maria Amalia Walburga, e foi confirmada por duas bulas de Bento XIV,
de 1741. (N. dos T.)
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dade em todas as coisas da França. Se o duque de Berry tiver cabeça para se
saber governar por si e de governar os seus ministros, as coisas irão melhor
e então a educação produzirá o seu efeito. Se não a tiver, não há educação
que [se] mantenha, como se vê no avô. Os reis fazem os ministros e os ministros fazem os reis.
Há dias passou por aqui uma personalidade vinda agora de França, com
quem tive ocasião de jantar em casa de um amigo comum. Ele deu-me muitas
luzes para compreender as inconstâncias do actual governo de Paris. Tudo se
reduz ao despotismo do duque de Choiseul, o qual, vendo que os parlamentos
com o seu operar ganhavam a benevolência dos povos e começavam a
sustentar os seus direitos, quis apoiar os bispos nas suas iniquidades para
balancear a autoridade dos parlamentos e impedir que não lhe obstem ao
despotismo. Mas o pobre engana-se. Ele deixou cair o reino de novo na turbulenta questão da constituição Unigenitus, que já vai produzindo por dia
tumultos incríveis, piores que no tempo de Fleury. Ele aboliu parlamentos, o
que nunca se vira até sob o furor despótico de Luís XIV. Quem sabe se isto não
produzirá, ao mesmo tempo, a ruína do Choiseul? Mas deixemo-lo fazer.
Peço-vos, Excelência, [para] conservar a vossa saúde e acreditar-me como
sou de Vossa Excelência.
23 de Janeiro de 1766
Servo devotadíssimo, humilíssimo e muito obrigado
(Sinal)

CARTA IV

Excelência,
A vossa gentilíssima folha de 28 de Janeiro, em que vos contentastes em
me dar informação desse país, faz-me ver que concordamos na teoria ou
princípios, relativamente aos pontos principais, e que a diferença só pode estar
na aplicação. Quatro são as partes, no meu sentir, que constituem um bom
ministro de estado: o amor sincero do bem público, a selecção de pessoas
idóneas, a prudente eficácia no executar e a docilidade no mudar de parecer
segundo as circunstâncias. Mas estes valores nascem de um princípio mais
sublime, que é o conhecimento quer dos próprios deveres em cada género,
quer da ineficácia da mente humana para ver tudo por si. Este duplo conhecimento não se pode adquirir sem uma perfeita instrução e um grande exercício
que ensinarão ao ministro que ele deve sacrificar as próprias paixões àqueles
quatro objectos primários. Parece-me que nenhum homem um pouco inteligente me negará estes princípios.
A diversidade, pois, pode consistir no aplicar aqueles princípios a diversas
pessoas. Ora eu não sou nem profeta, nem político de profissão, e só por aquilo
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que li e vi, e experimentado em muitos anos, faço, às vezes, os meus horóscopos de que vos comuniquei algum indício. Mas se Deus nos der vida e saúde,
como espero e peço, veremos então se eu me enganei ou não.
Eu desejo bem a todo o mundo e também àqueles que sempre me perseguiram, peço a Deus todo o bem, e que o ilumine todo em geral. Mas algo é
aquilo que desejo como cristão, outra coisa aquilo que prevejo como filósofo.
Ora eu vejo aí grandes prejuízos, grandes prevenções, grandes paixões, etc.,
etc., etc., conheço a fundo a riqueza e poder e todas as artes dos reverendos.
Estou a ver o pensar dos príncipes e ministros, que se detêm em minúcias e
caprichos de nada, e transferem o forte da questão, e aquilo que é pior, que dão
aos sócios grande tempo para pensar e para agir. Portanto, não posso profetizar bem. Talvez me engane, pode ser e gostaria de me enganar. Vejo ainda,
Excelência, que vós confessais que a habitual inveja das cortes pode fazer
esmorecer os projectos do conde de Aranda 58 e arruiná-lo também a ele. Ora,
pedindo eu esta intenção áulica, o que [é que] a inveja desde que nasce
costuma plantar contra os homens de mérito? Eu não encontro elevada
origem, senão a pouca prudência, grandes prejuízos e paixões dos senhores
que, seduzidos pelos aduladores e solicitadores de prazeres, sacrificam à
inveja dos cortesãos, gente geralmente injusta, os seus súbditos mais capazes,
e privam-se voluntariamente de serem príncipes, para se tornarem escravos
dos seus cortesãos. Tanto é condenável um príncipe que não quer ouvir outros,
como os seus ministros, quanto aquele que escuta todos os cortesãos para
destruir os ministros de mérito. Por oposição, este é um axioma de todos os
bons políticos que, se um príncipe pensasse nos seus deveres, nunca teria
primeiros-ministros a quem obedecesse, mas ministros que lhe obedecessem,
como o rei da Prússia. Mas como os príncipes quase sempre constituem a
soberania só no honorífico e no correr atrás de veados, por causa disto
formam tão pequeno conceito da administração de um estado que o abandonam como uma coisa de nada aos ministros e tornam a cair nos inconvenientes dos cortesãos ou até, muitas vezes, dos piores indivíduos, a não ser que
Deus, por um golpe de sua misericórdia, lhes apresente um bom – o que são
coisas raríssimas. E tanto chega para a antiga teoria espanhola que eu venero
mas não entendo; da moderna formo melhor conceito. Fiquei admirado, Excelência, que D. Manuel me conhecesse, quando eu não o conheço, nem de cara,
e nunca o vi, não o conheci certamente por aquele tal. Dado que as minhas
circunstâncias me obrigavam, há muitos anos atrás, a fugir às celebridades e
às conversas, para ter um pouco de paz (à mercê das continuadas graças que
————————
58 Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1718-1798). Este general e
ministro espanhol foi um dos mais proeminentes reformadores do reinado de Carlos III,
de 1759 a 1788. Em 1766, depois de Carlos III ter demitido o seu ministro italiano
marquês Leopoldo Gregorio Squillace devido aos distúrbios em Madrid, Aranda foi chamado para presidir ao Conselho de Castela. Convenceu Carlos III de que os distúrbios
haviam sido instigados pelos jesuítas e preparou o decreto para a expulsão destes da
Espanha e da América Espanhola, em Abril de 1767. Escrevendo em Fevereiro de 1766,
Verney comentava, pois, as notícias mais recentes e polémicas do seu tempo. (N. dos T.)
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me faziam os reverendos e a nação), tornavam-me invisível no meio da grande
multidão. Apenas visitava alguns cardeais amigos nas festividades ou por qualquer questão e sempre em hora de não encontrar outras pessoas, o mesmo me
acontecia com outras visitas de que não me podia dispensar. Aquilo que eu vos
disse dele nasce das informações que dois amigos meus que o conheceram a
fundo me deram, e isto fez-me conceber estima por ele, como costumo fazer
por todos os homens de cortesia, além disso não sei outra coisa. Isto confirma-me na observação que fiz há um grande pedaço de que não sou conhecido senão de alguns estrangeiros e desconhecido dos nacionais.
Terminarei esta carta por vos informar de um breve que tenho agora sob
os olhos e que me fez rir. Ele começa Para salvação das almas 59 e está datado
de 10 de Setembro de 1765. Esta é uma concessão para vinte anos de privilégios dados aos reverendos para dispensar relativamente aos neófitos e também
[aos] mulatos nascidos na Igreja em todos os matrimónios feitos e a fazer-se,
em todos os graus, excepto o primeiro grau de consanguinidade e afinidade.
Ele concede ainda o dispensar, no primeiro [grau] de afinidade de uma união
ilícita 60, em ambos os tribunais, do voto de castidade, de revalidar os bens mal
adquiridos e dispensar das restituições. Ele concede o receber o crisma e dar
a extrema unção e um mundo de indulgências para procissões, etc., tudo isto
quando os bispos estão distantes duzentas milhas geométricas, altares privilegiados e mil outros privilégios episcopais, também em tempo de Interdito.
Em suma, limita a autoridade dos bispos e amplia a dos sócios. Mas o belo está
que ele concede estes privilégios não só nos países onde estão, mas onde
não pode entrar: «Com presbíteros da já citada Companhia de Jesus que nas
terras dos sarracenos e de outros infiéis, nas duas Índias e nas regiões ultramarinas do mar Oceano, junto das da Hispânia e da Lusitânia, penetram
também nas províncias, muito distantes, onde não existe Inquisição e [onde]
os fiéis vivem entre os infiéis» 61. E, noutra parte, concede-lhos do mesmo
modo para a Etiópia e Angola.
Os reverendos encobriam muito este breve, mas tendo uma cópia caído
em mão de pessoa iluminada fê-la reimprimir a duas colunas em latim e
italiano, com algumas notas, e publicou-se de fresco. Vossa Excelência far-lheá o comentário com a sua habitual perspicácia. Enquanto eu, declarando-me
sumamente agradecido pelos favores e lembrança, me confirmo com inalterável veneração de Vossa Excelência.
24 de Fevereiro de 1766
Servo devotadíssimo e muito obrigado
(Sinal)
————————
59

Em latim no original: «Animarum saluti». (N. dos T.)
Em latim no original: «Ex copula illicita». (N. dos T.)
61 Em latim no original: «Presbyteris ejusdem Societas Jesu, quos in Saracenorum, ed aliorum Infidelium terras, et alias utriusque Indias, et transmarinas regiones
maris Oceani, ad quas Hispani, et Lusitani penetrant; ac in provincias remotissimas, ubi
non est Inquisitio, et fideles inter infideles degunt». (N. dos T.)
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P. S. – Faz agora três anos que li, numa gazeta, que um certo espanhol,
que se encontrava [como] proprietário de oitocentos burros, tinha proposto
ao rei católico um novo plano de carruagens, querendo fazer partir quatro
carruagens, todas as semanas, em direcção a Lisboa, Cádiz, Barcelona e
Bilbau, que pudessem mudar a posta. Depois construir hospedarias em todos
os locais convenientes e fazer mesa redonda com preços à francesa e coisas
semelhantes, como seria o melhorar as estradas. E dizia que Sua Majestade
Católica aderia a este projecto. Não compreendi depois se tinha sido realizado.
Se Vossa Excelência souber qualquer coisa, far-me-á o favor de me inteirar,
dado que nada leio com tanto prazer quanto estes traços de clemência e providência que fazem tanta honra à humanidade, demonstram o bom coração
do rei católico e o vivo desejo que tem de sufragar os seus súbditos e [de] os
libertar daquela antiga rudeza e barbarismo.

CARTA V

Excelência,
Depois de um violento reumatismo de trinta e cinco dias de que me
encontro ainda convalescente, serve-me de consolação a vossa amabilíssima
carta de 15 de Abril em que vejo a vossa boa saúde, que eu vos desejo afortunada durante muitos anos.
O acontecimento de Madrid soube-se imediatamente aqui por Génova, e
no segundo ordinário soube-se distintamente a capitulação. Squillace experimentou aquilo que, por todos os políticos, lhe havia sido profetizado. – Esta é
uma bela lição para o duque de Choiseul, se ele souber servir-se dela. Mas
aqueles ministros que tendem para o despotismo nunca se aproveitam disso,
desprezam igualmente os juízos dos homens e de Deus. Vêem-se antes oprimidos ou pela morte, como o cardeal de Richelieu, Louvois e outros, ou precipitados pela desgraça, como infinitos outros que pensam que a coisa seja
possível, dos quais estão cheias as Histórias. S. Filipe Neri 62 para corrigir um
cardeal iníquo, que era secretário de estado de Clemente VIII 63, teve de fazer
na sua presença um milagre de primeira ordem para lhe mostrar o Inferno
aberto e nele uma cadeira para o cardeal.
No passado ordinário recebi uma carta de pessoa de categoria que
se encontra em Itália, a qual terminava assim: «Que dizeis à revolução de
————————
62 S. Filipe Neri (1515-1595), foi canonizado em 1622 e festeja-se a 26 de Maio. Foi
o místico mais notável da Contra-Reforma e o fundador da Congregação do Oratório. A
sua influência sobre Clemente VIII foi grande, como se mostra no facto de Henrique IV,
rei de França, ter sido absolvido de excomunhão. (N. dos T.)
63 Clemente VIII (1536-1605), de nome original Ippolito Aldobrandini, foi papa de
1592 a 1605, o último da Contra-Reforma. (N. dos T.)
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Madrid? Que pensais da saída de Squillace? Eis a minha resposta: Perguntais-me……. Bem, eu poderia responder a um filósofo, mas eu não devo responder a um ministro. Eu nada digo, penso o que se deve pensar» 64.
O negócio da Inquisição e da Ordem de Cristo, que vos parece, Excelência, requerer tempo e manejos, posso-vos assegurar que são coisas facílimas. Considero que em Roma, num mês pode-se concluir tudo e com toda a
comodidade porque nenhum é de tal qualidade que interesse muito o zelo dos
padres. Os mesmos ministros da Inquisição romana têm um péssimo conceito
da Inquisição portuguesa, assim mo disseram eles, interrogando-me sobre
diversos pontos. Há uma tradição em Roma, entre pessoas bem informadas,
que quando os dois inquisidores vieram defender o seu pretenso direito, contra
os justos protestos dos judeus, o papa Inocêncio XI lhe[s] respondeu: «Vós
outros sois barbaramente católicos». As cautelas que eu insinuei diziam mais
respeito ao reino que a Roma, mais às circunstâncias que à substância da
reforma, mais a certos aumentos deduzidos do direito natural e do direito
régio que ao nome de reforma. Se se dissesse aos cardeais que se queria
reformar aquele Santo Ofício e torná-lo como o de Roma (o que só traria uma
incrível mutação), receberiam estes padres muitíssimo prazer. Mas isto não é
suficiente nas presentes circunstâncias, são precisas outras coisas já sugeridas
e para estas é necessário mais prudência e segredo.
Eu tenho, mas não aqui, a escritura que foi apresentada ao papa Inocêncio XI contra o Santo Ofício português, em que se provam autenticamente
todas as tiranias daquele tribunal. Esta originou uma bula terrível em que se
mudava completamente a essência daquele tribunal. As atenções que mostrou
o rei Pedro II, induzido pelo confessor e pelo duque de Cadaval, os clamores
dos dois inquisidores vindos, fizeram suspender a publicação da tal bula.
Mas Inocêncio XII fez uma outra que embora mais branda, de qualquer
maneira se fosse cumprida, o que nunca foi, não se veriam os horrores daquela
Inquisição.
Olho de novo para Lisboa. Que fadiga é necessária para escolher três
homens doutos e menos comprometidos que, recebendo do ministro por
escrito os pontos que se devem estabelecer e mantendo também o regimento
do Santo Ofício sob os olhos, redijam a reforma? Esta quanto mais breve e
menos carregada de leis e observações, melhor. Podiam atribuir entre eles, em
determinados dias, para aplanar qualquer dificuldade, comunicar ao ministro
as resoluções tomadas e, em consequência das ordens dele recebidas, pôr delicadamente a sobredita reforma. Isto é negócio para um par de meses, quando
muito. Um outro mês é suficiente para a impressão. Em seguida, faz-se
confirmar pelo núncio, se tiver para isto autoridade apostólica, e eis tudo feito.
Tudo isto fica prevenido na carta a vós enviada 65.
————————
64 Em francês no original: «Que dites-vous à la révolution de Madrid? Que pensezvous de la sortie de Squillace? Voici ma réponse. Vous me demandez……. Je pourrois
bien répondre a un Philosophe; mais je ne dois pas répondre a un Ministre. Je ne dis
rien: je pense ce qu’on doit penser». (N. dos T.)
65 O E. observa que Verney se refere à carta de 25 de Dezembro de 1765. (N. dos T.)
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A respeito da Ordem de Cristo, para corrigir em Roma a falta da cruz e
das licenças que é o mais necessário para a obra, por agora digo [isto]: basta
que o ministro fale eficazmente uma ou duas vezes. Isto não é erro do papa
mas dos subalternos, ou ignorantes, ou patifes. Soube depois que no breve, ou
seja, licença, se diz: «Que o papa João XXII agregou esta ordem de Roma à
de Portugal». Como isso fosse verdade, o que logo se verá pela bula, isto não
significa outra coisa senão que estes daqui gozam as indulgências daqueles de
lá, mas não significa nem que a cruz seja a mesma, nem os outros privilégios,
nem o honorífico, nem que o rei seja o seu grão-mestre, enquanto o papa
lhe prescreve cruz e diversos privilégios e se declara seu grão-mestre, nem o rei
desta, nem o papa daquela cruz.
Fazem-se em Roma muitas agregações das confrarias de Portugal com as
de Roma, mas estas não as comunicam mais, excepto os privilégios espirituais
das indulgências, etc. Do que daí se segue que o ajustamento deste negócio
em Roma se pode fazer em quatro palavras, quando haja quem saiba falar.
O ponto está, Excelência, [em] ter vontade eficaz de fazer uma coisa, ter
vontade eficaz de se servir dos homens mais capazes e de os apoiar bem, que
logo se dão as ordens oportunas e imediatamente se faz. Diz, com razão, um
grande político francês que, aos reis para administrar bem a justiça e para
fazer bem aos seus súbditos, não é necessária outra fadiga que a vontade de o
fazer, porque se verdadeiramente querem, executa-se logo e com aprovação de
todos. E isto verifica-se, com maior razão, quando as coisas a fazer não exigem
despesa, como o caso da Ordem de Cristo para Roma, ou exigem-na muito
pequena, como a reforma da Inquisição. É uma grande felicidade dos príncipes o poder fazer bem aos súbditos, de todos os modos, sem fadiga sua, o
que lhes traz uma sólida glória neste mundo e no outro. E é um terrível peso
o serem obrigados a fazer tudo quanto podem de bem e serem mais devedores aos homens e a Deus de todo o bem que não têm feito, ou por negligência, ou por malícia. Muitos príncipes, por uma economia mal compreendida, não tentam outra coisa que a poupança. Não procuram os homens
mais idóneos para as coisas a fazer, mas os que mais gostam, ou que se
contentam com o menor pagamento. Por isso nascem os inconvenientes
que todos os dias vemos, em que se gasta o dobro que teriam despendido e não
se faz nada de bom, nem com brevidade para vantagem dos povos. Mas vamos
para outra coisa.
Embora, Excelência, a corte não quisesse tocar, por agora, nos dois
pontos sobreditos, uma coisa me parece que se deveria e poderia fazer agora
no reino, que traria grande dignidade ao rei e à nação (como já aqui ponderei),
e que não exige outra coisa que uma mera carta da secretaria de estado. Aqui
sabe-se, com certeza, que o ajustamento entre as duas cortes foi mais de uma
vez tentado e também por aqueles canais. (Isto sabe-se tanto pelos amigos,
como pelos inimigos, que logo penetram e o divulgam, o que vos digo em suma
confidência). Em consequência, crê-se que se poderão ajustar breve e talvez
inopinadamente, pelo menos sabe-se que não pode demorar muitos anos.
Posto isto, estando vagos muitos benefícios simples que se devem providenciar
em Roma, os cristãos-novos que se encontram em Roma procurá-los-ão logo e
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obtê-los-ão decerto, e propagar-se-á sempre mais nos estrangeiros a opinião do
judaísmo nacional. Tudo isto remediava-se de forma muitíssimo doce e com
decoro, com uma carta da secretaria de estado aos bispos em que se recomendasse que não dessem posse a nenhum provido, tanto dos benefícios residenciais, como simples, como meras pensões. Sem mostrar verdadeiramente ao
bispo que estão habilitados juridicamente, pelo menos, a outros bispados, ou
ao Santo Ofício, e não ficando sem se habilitarem de novo ao dito bispado do
benefício. Isto conforme o estado imemorial em que está o reino, confirmada
também a atenção a muitas catedrais com bulas apostólicas. E se alguém por
engano faça ou prove o contrário, seja nula a posse e provido pelo próprio
facto como necessitado de justo título, se dê logo pela súplica do dito benefício
ou pensão, ou vague a pensão.
Porque, às vezes, sucede que alguém em Roma sem expedir bulas do
benefício, nem tomar posse em Portugal, obtém na Dataria (com fortes empenhos) a graça de ceder o benefício a outro com uma pensão. Portanto, para
que os cristãos-novos não se valham deste meio para enganar a lei do rei e a
pastoral do bispo, cedendo-os a cristãos-velhos com pensão para os cristãos-novos, junta-se em cima a palavra pensões, que tudo prevenisse. Desta maneira, mandando o rei que os bispos o tornem público aos súbditos com
pastoral impressa e fazendo memória da ordem régia, chegava a notícia a
todos e remediava-se tudo num relance de olhos, ao menos para o futuro. Isto
já foi esclarecido na penúltima carta. Donde seria necessário que o egrégio
homem que informou, a fundo, de todos estes danos e vantagens (que não sabe
outra coisa), não só insinuasse mas apoiasse com toda a sua eloquência e autoridade esta vontade, para a fazer efectuar quanto antes, e isto sempre como
coisa sua e não por outros insinuada. Crede, Excelência, que faríeis um grande
serviço à Nação. E se isto não se faz agora, nunca se fará e o motivo sei-o eu.
É [uma] grande desgraça para a Nação que o nosso conde ministro aqui não
tenha estado e não tenha visto com os seus olhos como as coisas vão, dado
que só ele seria capaz de remediar tudo, em qualquer género, com duas ou
três ordens que desse.
Junto-vos, Excelência, um apêndice à carta que vos mando, que se pode
inserir nos seus lugares próprios. Escrevia à medida que os pensamentos me
vinham à mente. Dir-me-eis, talvez, que eu me afadigo em vão e que deveria
agora informar-me acerca da minha antiga e constante infelicidade no propor
coisas úteis e necessárias. É verdade e eu confesso-o. Mas consolo-me que não
as dou ao público. Comunico-as só a vós, para vos dar alguma luz em coisas
em que não estareis bem informado e que espero, pela vossa amizade, que
nunca se saberá quem é o autor delas mas adoptá-las-eis como vossas,
podendo muito bem fazê-lo. Consolo-me também que, desta maneira, me
vingo honrada e cristãmente dos meus inimigos que me caluniaram como
inimigo da Pátria (e o pior, se existe, é que persuadiram aqueles que nunca o
deviam acreditar), e justifico-me convosco da mesma calúnia.
O verdadeiro espírito patriótico, isto é, o zelo pelas verdadeiras vantagens
da pátria e não pelas vantagens quiméricas, não só não se extinguiu em mim
mas aumentou sempre com o maior conhecimento que adquiri dos despropósitos nacionais e dos modos de os corrigir. Ora isto é exactamente aquilo que
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lamentava ‘pelos supostos’ 66 e pelos outros que pensam como eles, que são
quase todos, os quais, tocados em qualquer ponto, dão nos mesmos desvios.
Semelhantes nisto a um garoto que odeia o mestre que lhe mostra os seus
erros. Estes não quereriam outra coisa que aduladores, só para os quais a cega
Fortuna reserva os seus favores, mas isto é um mester que eu não só não
aprendi como detesto de todo o coração. Sei, por outros, os limites que exige
a civilização, a taciturnidade e a prudência que reclama a política honrada, e
nestes limites nunca procedo mal em conter-me. No resto conheço o mundo
como é, como vai e como irá. Mas estes pensamentos do bem público
divertem-me, por acaso, e afugentam outras ideias melancólicas e depois
representam-me na imaginação uma tão bela perspectiva de felicidade que, se
não se executa o presente sistema, e depressa, nunca se fará. Permitei-me
esta inocente vaidade de prever bem as consequências que nascem daqueles
sistemas, em que eu bem me introduzi, quando observo que sempre me
resultam verdadeiras e quase nunca me engano.
No fim da minha [carta] de Dezembro último, perguntei-vos, Excelência,
[por] certas notícias públicas que, talvez devido a outros afazeres, não tereis
observado e fi-lo na suposição que não pudesse haver nelas mistério, mas, em
hipótese contrária, entendo não ter dito nada.
Termino por vos desejar uma verdadeira felicidade em todas as vossas
coisas e por manifestar as vossas excelentíssimas ordens, enquanto sou de
Vossa Excelência.
Livorno, 14 de Maio de 1766
Servo devotadíssimo e muito obrigado
(Sinal)

CARTA VI

Excelência,
Da folha inclusa, que mando aberta, vereis aquilo que eu pergunto e as
razões de o fazer; as quais, em última análise, se reduzem às minhas circunstâncias críticas. Se eu fosse rico não o teria pedido, mas faria ponto de honra
em consagrar o meu ao bem público, como lhe consagrei fadigas, saúde e tudo.
Se vos parece, Excelência, que a minha pretensão é justa e não tendes
impedimento positivo a meu favor, peço-vos para me fazerdes o favor de
incluir a minha carta ao senhor Conde dentro da vossa e confirmá-la com a
vossa respeitável recomendação. Pedindo ao mesmo tempo, ao senhor conde,
que vos mande a resolução para ma comunicarem. Que assim vos fica aberto
————————
66

Em francês no original: «aux soi-disans». (N. dos T.)
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o caminho para lho recordar quando vejais que pelas suas ocupações tarda a
responder. Embora uma mente como a daquele ministro não tenha necessidade de pensar para resolver tal matéria, mas, por correio corrente, pode-vos
dar a resposta e a ordem, enquanto, querendo ele, basta abrir a boca para
ser obedecido.
O Rei Fidelíssimo, depois que eu imprimi os três primeiros tomos desta
obra, mandou-me secretamente ordem para as despesas da edição (cuja ordem
não me serviu inteiramente, mas por respeito da recomendação vinda então
por causa dos benefícios pedi só [uma] parte e depois acorreu-me ter feito mal,
dado que com os monarcas não se fazem cerimónias), não pode ter dificuldade
orçamental em me dar o dinheiro necessário para uma edição completa. Teria,
do mesmo modo, necessidade de reimprimir os mesmos primeiros três tomos
com qualquer acrescento, dado que vejo que é necessário para as escolas
ter um curso completo. Precisaria de reimprimir a Gramática Latina com
certas observações, quando é por todos avaliada [como] a melhor e mais breve
naquele género de gramáticas racionais; é que num só livro há tudo necessário
para a gramática e para a latinidade, o que não se encontra em nenhum outro.
Mas não quero pedir tanto, contento-me com a Física 67.
O senhor Conde, em seguida, que tem a honra de ter reformado o reino,
não pode ver com olho[s] indiferente[s] um súbdito de quem as obras são apreciadas pelas nações estrangeiras e louvadas nos seus jornais e preferidas em
muitas escolas àquelas dos seus nacionais. O que é glória do nosso reino e
glória do próprio senhor conde, sob quem estas coisas se publicam. Não quero
acrescentar, Excelência, outras razões porque a vossa mente as substitui.
Se porém, Excelência, tendes impedimento para as recomendar, peço-vos
para não a reter, mas fechando-a, fazei-me o favor de a mandar meter no
correio de Lisboa para o seu destino. Quero tentar a minha sorte, confio muito
na grandeza de alma e equidade do senhor Conde. E quando a minha antiga
desgraça impedir o efeito ficarei como antes mas terei mostrado o meu zelo.
De qualquer modo, ficar-vos-ei grato. A vós, os meus humildes cumprimentos,
[como] de costume me confirmo de Vossa Excelência.
Pisa, 28 de Maio de 1766
Servo devotadíssimo e muito agradecido
Verney 68

————————
67 Verney refere-se aos quatro volumes do seu De re physica ad usum lusitanorum
adolescentium: libri decem (Romae, Typographia Generosi Salomonii, 1779). (N. dos T.)
68 O E. observa que esta é a única carta que está assinada com o apelido do autor.
(N. dos T.)
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CARTA VII

Excelência,
Depois da última [carta] de 30 de Junho, que tive a honra de vos endereçar, não se apresentou nova ocasião urgente de escrever. Não que nunca me
falte argumento agradável para vos poder entreter sobre os assuntos políticos
e as loucuras do século. Mas falta-me a saúde, dado que devo fazer tudo
por mim e aqui não tenho confidente que me ajude, nem quero fazê-lo passar
para outras mãos. Falta-me também o tempo, que consagrei a diferentes [e]
determinadas coisas minhas, quando se pode, e falta-me, no fim, a vontade de
incomodar Vossa Excelência. Não sabendo eu em que grau as vossas ocupações vos retenham, sendo minha antiga máxima incomodar os amigos e os
senhores o menos que puder.
Mas a presente ocasião de promoção cardinalícia faz-me romper o
silêncio, para vos demorar um pouco a lembrar algumas coisas que já noutras
ocasiões vos abordei.
Ri ainda toda a Roma da famosa promoção dos treze cardeais, riem muito
mais aqueles que, como eu, os conhecem a fundo. Os romanos, que têm um
talento admirável para satirizar com delicadezas e gosto, canonizaram-nos
brevemente numa pasquinada em que introduzem, de costume, as duas estátuas de Pasquino e Marfório 69 como interlocutores. Pede Marfório a Pasquino
————————
69 Verney refere-se aos letreiros epigramáticos que se colocavam em Roma junto
de partes de estátuas antigas. Pasquino é o torso de uma estátua mutilada representando
Menelau com o corpo de Pátroclo que se descobriu na rua del Governo-Vecchio e que
depois o cardeal Carafa colocou em 1501 numa praça a que se deu o nome de Piazza di
Pasquino, próxima da Piazza Navona. Carafa presidia a 25 de Abril de cada ano a uma
competição literária latina em que os poemas eram colocados sobre a estátua. Ocasionalmente isto aconteceu fora do período da competição, tendo nascido deste modo
Pasquino, a primeira estátua falante de Roma. Adriano VI chegou a pensar em destruir
Pasquino, não o tendo feito por temer o ridículo de punir uma estátua. Pasquino foi
colocado sob vigilância, o que teve como efeito o aparecimento de outras estátuas
falantes. Desde o século XVI, este velho mármore não deixou de «dialogar» com uma
outra estátua próxima, Marfório, parte de uma estátua de um colossal monstro marinho
descoberta no Campo de Marte. Colocavam-se questões no soclo de Marfório e as
respostas no soclo de Pasquino. Estes epigramas espalhavam-se, depois, de boca em boca
por toda a Roma. Com a desculpa de preservação de uma peça da antiguidade, Marfório
foi colocado no Palazzo Nuovo di Campidoglio em 1679. Por vezes, no «diálogo» entre
Pasquino e Marfório intrometia-se Madame Lucrécia, um busto em mármore de uma
estátua de uma sacerdotisa de Ísis, próximo da Igreja de S. Marco, Il Facchino ou
L’Acquaiolo, localizado na Via del Corso, próximo do Palazzo Decarolis, a estátua conhecida pelo nome de L’Abate Luigi, próxima de S. Andrea della Valle, e Il Babbuino, localizada no quarteirão dos estrangeiros de Roma. Este conjunto de estátuas falantes é
conhecido em Roma pelo nome de il Congresso degli Arguti. Alguns pretendem que
Pasquino representava os nobres, Marfório os burgueses e Facchino o povo. (N. dos T.)

430

DIACRÍTICA

notícia da promoção e este responde-lhe em poucas palavras: «Três tísicos, três
falidos, três afrancesados (isto é, cheios de mau francês), três processados e
um pateta (que é o Callini), [são] estes [que] constituem a promoção».
Para dizer a verdade a descrição é característica para aqueles que lhe[s]
conhecem a vida. Mas podia acrescentar Pasquino: «Cada destes ignorantões
constitui a promoção». À excepção de Pirelli, que é um advogado medíocre,
todos os outros são matéria [de] primeira. Tivessem, pelo menos, talentos políticos, o que também se exige no sacro colégio, mas nem sequer isto. Um, que
pretende ser enfarinhado em belas letras, que é o Piccolomini, é uma cabeça
muito embaraçada, como eu [jamais] havia visto.
Os resultados, no fim de contas, isto é, os cargos prelatícios que eles
ocupavam foram dados a pessoas indigníssimas. À excepção dos monsenhores
Forti e Pisani, que são arrogantes advogados, todos os outros, sem exceptuar
nenhum, não têm senso comum e a maior parte são rapagões.
Dir-me-eis, Excelência, de que provém este fenómeno? A resposta é breve:
dos sócios que quiseram cuidar tanto das capelas como dos outros cargos
de todos os seus amigos. E assim se pode expor uma promoção jesuítica.
Entretanto, eles regozijam-se [com] treze cardeais dos seus e esperam ter
muitos entre os prelados providos. Deste modo, teremos [um] governo jesuítico durante muitos anos. Monsenhor Marefoschi 70, Secretário de Propaganda
da Fé 71, que tem o seu mérito, porque não era favorável aos sócios foi preterido, ainda que daquele cargo tenham saído muitos cardeais. Embora o
cardeal Conti 72, vendo-se incapaz pelas suas doenças, quisesse renunciar o seu
chapéu com a condição que se desse a Marefoschi, não foi escutado.
Com este método de provisões, os jesuítas repararam aquele mal que
temiam da promoção e também do futuro conclave. Muitos dos seus novos
terciários no sacro colégio podem favorecer os seus objectivos e fazer cair a
tiara em quem eles quiserem. Muitos prelados seus amigos em cargos cardinalícios chegarão bem depressa a ser cardeais e a ter aqueles cargos que os
sócios querem favoráveis. Eu prevejo a muitas milhas de distância as suas
intenções, as suas manobras e as suas sortes.
Estes atentados somente se poderiam reparar por meio dos cardeais das
coroas que dessem as exclusividades e fizessem outros manejos em conclave.
————————
70

Cardeal Mario Compagnoni Marefoschi (1714-1780). (N. dos T.)
Uma das congregações da Cúria Romana, a Congregação da Propaganda da Fé
foi fundada em 1622 pelo papa Gregório XV e é também conhecida como a Congregação
para a Evangelização dos Povos. As outras congregações são o Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja (anteriormente denominada Sagrada Congregação para os Assuntos Eclesiásticos Extraordinários), a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Congregação para as Igrejas Orientais, a Congregação dos Bispos (anteriormente denominada a Sagrada Congregação do Consistório), a Congregação dos Sacramentos e da
Divina Adoração (anteriormente denominada Congregação dos Ritos), a Congregação do
Clero (anteriormente denominada Sagrada Congregação do Conselho), a Congregação
dos Institutos Religiosos e Seculares, a Congregação da Educação Católica (anteriormente denominada Sagrada Congregação dos Seminários e Universidades). (N. dos T.)
72 Cardeal Pietro Paolo Conti (1689-1770). (N. dos T.)
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Mas, para além do facto de estes cardeais nacionais serem na maioria dos
casos todos terciários, há também um novo infortúnio, é que quase todos são
ignorantes e disparatados. Vede vós então, Excelência, os dois cardeais de
Cardona 73 e da Córdova espanholas que espécie de cabeças são e ainda sei
mais de certeza que estão inclinados para os jesuítas. Em França, o cardeal de
Choiseul 74, para a política, mostra ser-lhes contrário. Há Luynes 75, Gevres,
Rohan 76 e Rochecovart 77 que lhe são favoráveis e protectores. Na Alemanha
de Hutten 78 e Rodt existem também jesuítas. E o mesmo Migazzi 79 que se
mostrava um pouco contrário, agora vacila entre os dominicanos e os jesuítas,
enquanto ao mesmo tempo que faz finura ao leitor Gazzaniga 80, dominicano,
tem em volta de si um jesuíta que é reitor de um colégio e é um rápido infante.
Daí que não tenho confiança que Migazzi não se volte com o tempo.
Dos cardeais italianos não é preciso discorrer. Todos são jesuítas, à
excepção de Corsini, o Velho, que hoje nada conta. Muitos porque pretendem
o papado e querem a sua ajuda, mostram-se-lhes favoráveis. Outros porque
————————
73 Verney tem em mente, é óbvio, o cardeal da província espanhola de Barcelona,
referenciada por metonímia pelo vale de Cardona, famoso pelas minas de sal exploradas
desde os romanos. Uma hipotética razão para Verney nomear Cardona e não Barcelona,
apartadas por umas meras seis milhas, talvez se deva ao facto de S. Raimundo
Nonnatus, em castelhano San Ramón (1200-1240), falecido em Cardona e tornado
cardeal por Gregório IX em 1239, ser o santo das pessoas falsamente acusadas. Este
continuador da obra de S. Pedro Nolasco é festejado a 31 de Agosto. Estaria Verney a
rever-se inconscientemente nessa situação como, aliás, algumas observações anteriores
nesta correspondência indiciam? (N. dos T.)
74 Cardeal Antoine Cleriadec de Choiseul-Beauprée (1706-1774). (N. dos T.)
75 O cardeal Paul d’Albret de Luynes (1703-1788) é autor de uma Instruction pastorale… contre la doctrine des incrédules, et portant condamnation du livre intitulé: Système
de la nature, ou des loix du monde, physique et du monde morale (1771). (N. dos T.)
76 Cardeal Armand Gaston de Rohan (1674-1749). (N. dos T.)
77 Bispo de Bayeux, Pierre Jules César de Rochechouart, falecido em 1781. (N. dos T.)
78 Bispo de Würzburg, Christoph Franz von Hutten, falecido em 1729. (N. dos T.)
79 Cardeal Christoph Anton Migazzi (1714-1803). (N. dos T.)
80 Pietro Maria Gazzaniga, O. P. (1720-1799) leccionou com tanto êxito na Universidade de Viena desde 1760 que chegou a ter como ouvintes nas suas aulas a própria
imperatriz Maria Teresa, o cardeal Migazzi, a que faz referência Verney, e, até, Pio VI,
durante a sua permanência nessa cidade. Gazzaniga é autor de Assertiones theologicae de
augustissima trinitate, de verbo Dei incarnato, et de actibus humanis (Vienna, 1765, 1766),
Assertiones theologicae selectae ex tractatibus de Deo, eiusque proprietatibus et sacramentis eucharistiae, poenitentiae, extremae unctionis, ordinis et matrimonii (Vindobona,
1764), Assertiones theologicae selectae ex tractatibus de Deo, eiusque proprietatibus,
legibus, peccatis et peccatorum poenis (Vindobona, 1765), Dissertationes duae de creatione
rerum ex nihilo et de angelis (Vindobonae, 1777), Theologiae dogmaticae (Viennae, 1781,
1786, Venetiis, 1816, 1824), Praelectiones theologicae (Vindobonae, 1763-1766, 1792, Agriae,
1791, Venetiis, 1819), Theologia polemica (Viennae, 1778-1779), Tractatus isagogicus de
fundamentis religionis christianae contra incredulos et contra heterodoxos (Agriae, 1804).
(N. dos T.)
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querem cargos. Outros, e quase todos, porque são comprados. Não há outro
como o cardeal de Lanze 81 e como o cardeal de Natta 82, ambos de Turim,
que não sejam de afeição jesuítica, embora nenhum seja homem de direcção.
Mas em contrapartida há o cardeal Rovero, arcebispo de Turim, que não lhe
falta outra coisa que vestir[-se] como jesuíta.
Outras vezes, os soberanos elegiam para as nomeações régias homens de
valor, muitos de doutrina, muitos de talentos políticos que faziam grande
figura, conclavistas de suma experiência, e se qualquer um era mais débil
punham-no de lado, sobretudo em momento de conclave. Sendo certo que um
cardeal estrangeiro que vem noviço a Roma está sujeito a mil enganos e erros
quando não tenha um bom director experimentado e docilidade de o ouvir e
de lhe obedecer, o que raramente se encontra. Poderão vir cheios de soberba,
como muitos espanhóis, etc., mas esta não lhes sufraga para o resto, ou
melhor, fazem-se ridicularizar. Mas hoje parece que todas as coisas estão totalmente mudadas e que não se fazem os cardeais nacionais senão para compromissos de raparigas, ou por fortes conhecimentos ou por nascimento, e sempre
são os mais incapazes daquela dignidade e emprego. Sendo evidente que os
soberanos podem dar dinheiro, dignidade e ordens, mas não dão nem talentos,
nem doutrina, nem mérito. Entretanto, os estrangeiros riem-se deles.
Se Vossa Excelência soubesse que figura ridícula fez em Roma o cardeal
Cunha e os factos engraçados que lhe sucederam, riria de coração. Ele vinha
com a fama de ali ser primeiro ministro e o favorito máximo do rei. Despendia
estupidamente somas infinitas, tratava com a habitual soberba igualmente
os seus nacionais de mais consideração (motivo porque foi censurado pela
corte). Em suma, acreditavam aqui que valesse qualquer coisa. Mas, quando o
trataram e ouviram e examinaram com minúcia, mudou-se a cena. Compadeceram-se então da bondade do falecido rei que se punha nas mãos de um tal
homem, e diziam, publicamente, na Cúria, que ele só era bom para fazer altarzinhos e ajudar à missa, pelo que tinha entrado na graça do rei. E o próprio
monarca por fim desaprovou a sua conduta. Na verdade, o Cunha não
sabia nenhuma língua e de latim creio [que] também não entendia bem o
breviário. Não tinha qualquer ciência, nem erudição, não se informava com
pessoas capazes, não mantinha em [seu] redor homens experientes. Donde
nem percebia aquilo que lhe diziam, nem sabia o que responder, nem [para]
onde se virar.
————————
81 O aspecto genitivo deste apelido pode suscitar dúvidas sobre esta figura, ao
propiciar a ambiguidade entre nome próprio e topónimo. Trata-se do cardeal Carolus
Victorius Amadeus a Lanceis (delle Lanze), falecido a 25 de Janeiro de 1784. Ver Conrad
Eubel, et al., Hierachia catholica medii et recentioris aevi sive summorum pontificum.
S.R.E. cardinalium ecclesiarum antistitum series. Volumen sextum, a pontificatu Clemens
PP. XII (1730) usque ad pontificatum Pii PP. VI (1799), Patavii, 1958. (N. dos T.)
82 O aspecto genitivo com que Verney escreve este apelido pode suscitar dúvidas
sobre esta figura. Todavia, a obra de Conrad Eubel, et al., Hierachia catholica, é clara.
Trata-se do bispo de Alba, Henrichettus Virginius Natta, Casalen., O.P., falecido em Alba
a 29 de Junho de 1786. Não confundir com o arcebispo de Cagliari, na Sardenha,
Tommaso Ignazio Maria Natta, falecido em 1766. (N. dos T.)
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Como partiu daqui na maior ebulição dos contrastes por causa da bula
Unigenitus, devido à qual muitos eruditos franceses tinham sido chamados
para o futuro concílio geral, encontrou-se em França com um bispo doutíssimo, que o crendo informado e capaz de ajudar a sobredita causa ao lado dos
romanos, falou-lhe uma hora inteira em latim sobre o mérito da controvérsia.
Depois que o bispo advogara, o Cunha respondeu estas memoráveis palavras
que tinha composto no espaço daquela hora: «Pai de uma parte e filho de
outra, isto não me parece que seja bom» 83. Houve uma pessoa douta da sua
comitiva que o avisou que evitasse semelhantes conversas para não se fazer
ridicularizar. Ele, em recompensa, tomou-lhe ódio, nunca [mais] o pôde ver.
No entanto, o delicadíssimo tribunal do Santo Ofício estava na sua mão.
A respeito dele há anedotas bem engraçadas. Eu sei de um dominicano que
fazendo-lhe uma petição como qualificador, o Cunha lhe respondeu que era
demasiado jovem. Ao que o frade respondeu que era leitor de véspera. Ouvindo
Cunha isto, perguntou-lhe que matéria ensinava e tendo entendido que era
sobre Encarnação 84, naquele momento o Cunha, maravilhado, disse em bom
português: «Encarnação! Arre!» Tomou a petição e fez o rescrito favorável.
Destes casos há muitos.
O Pereira mostrou aqui que sabia cânones à maneira da universidade de
Coimbra e que era bom para julgar as causas. Mas em tudo o resto era ignorante e faltava-lhe a prudência. E o ver aquele homem de aspecto negro, brutíssimo e velho, fazer à descarada o namoro universal de todas as damas
atraentes, desacreditou-o tanto que o fulminaram com pasquinadas. Vede se
lhe perdoariam numa cidade assim maledicente como Roma, onde se
pretendem encontrar defeitos até nas coisas mais bem feitas. Eu sei todas estas
anedotas por fontes, isto é, por aqueles que o trataram intimamente.
Dir-vos-ei, Excelência, a este propósito uma outra anedota singular, para
vos fazer ver como os portugueses transformaram todas as coisas em bem ou
em mal, segundo os seus interesses. Costumam os cardeais em conclave,
quando não querem votar naquele cardeal, que sabem que naquele escrutínio
(de manhã ou do dia) se propõe para papa, têm o costume, dizia eu, de votar
no ar, isto é, dar o voto a um que sabem decerto que não pode ser eleito e, de
vez em quando, dão-no ao geral dos capuchinhos ou a outros que não são
cardeais, o que se chama votar por brincadeira. Nestas circunstâncias, uma
vez o cardeal Pereira teve um voto para papa. Em Portugal tomaram isto em
triunfo e eu vi um escrito impresso do jesuíta Henrique de Carvalho, confessor
do falecido rei, que tocava esta tecla, como se verdadeiramente o tivessem
querido fazer papa.
Mas regressemos ao caminho. Poder-vos-ia, Excelência, acrescentar muitas
outras reflexões na supramencionada matéria. Mas estas bastam para o vosso
engenho, que saberá bem deduzir, pelo menos, estas três coisas. A primeira, se
existe a destreza dos jesuítas que são excelentes marinheiros nas tempestades
————————
83 Em latim no original: «Pater ex una parte, et filius ex alia parte, hoc non mihi
videtur esse bonum». (N. dos T.)
84 Em latim no original: «Incarnatione». (N. dos T.)
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e sabem navegar com todos os ventos. A outra é a infeliz situação em que está
Roma, que se deixa conduzir por eles, a torto ou a direito. De modo que se se
faz ainda hoje qualquer coisa de bom é pelos princípios antigos e inveterados
que não se esquecem. A terceira, a desgraça de muitas cortes estrangeiras que
nunca se sabem livrar dos laços que lhes armaram os jesuítas e se deixam
ainda dominar por eles. [Como] testemunha seja essa corte de Espanha, sem
procurar outras.
Não quero, Excelência, demorar-vos mais. Sirva este ensaio para uma
demonstração da estima que eu faço do vosso mérito, da vossa docilidade e do
vosso espírito patriótico. Abster-me-ia bem de escrever assim com clareza a
nenhum outro daquela nação, no momento em que são raríssimos aqueles que
conhecem o verdadeiro espírito nacional e o sabem distinguir do espírito de
adulação que é aquele que mais frequentemente agrada. O desejar todo o bem
a uma nação, o querer que faça figura entre as outras, o administrar-lhe todos
os meios literários para conseguir este fim, e ainda mais o censurar os defeitos
daqueles nacionais que a desviam deste fim, tudo isto se chama, junto daquela
gente, fazer uma sátira. Pelo contrário, o louvar e exaltar todos os erros,
despropósitos, futilidades, que a fazem ridicularizar pelas nações mais cultas,
isto chama-se ser [um] ilustre citadino.
Rezemos a Deus que ilumine todos e que tudo resulte em verdadeiro
proveito para a nação e que não nos abandone da sua graça e providência e
nos dê um pouco de tranquilidade honrada, que é aquilo que unicamente deve
desejar um ânimo filosófico em tais circunstâncias. E desejando-vos plenitude
de felicidade, com a mais reverente e afectuosa estima me confirmo de Vossa
Excelência.
Pisa, 8 de Outubro de 1766
Servo devotadíssimo, muito obrigado e verdadeiro
(Sinal)

CARTA VIII

Excelência,
Cerca do dia 8 do corrente [mês], tive a honra de vos escrever e reter-vos
um bocadinho sobre a aprovação cardinalícia, [as] causas e [os] efeitos dela.
Agora, porém, tratar-vos-ei com outra notícia engraçada, que nos toca mais
de perto.
O padre Inácio Monteiro, jesuíta português nascido no reino e um
daqueles que foram expulsos 85, publicou o mês passado uma Filosofia intitu————————
85 Inácio Monteiro, S. I. (1724-1812), foi um filósofo e matemático português.
Foi reitor da universidade pontifícia de Ferrara, cidade a seguir mencionada por Verney.
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lada: «Filosofia Livre ou Ecléctica, etc. 1766. Veneza, tipografia de António
Zata., com a permissão dos superiores e com privilégios. Sete volumes, em
oitavo» 86. Este Zata é aquele famoso impressor que costuma publicar todas as
escrituras dos jesuítas em sua defesa. Todos estes tomos são física, a que
precede um pequeno tratado de geometria 87. Num segundo prefácio feito
no primeiro tomo promete para o fim dos outros dois tomos que dará a
lógica e metafísica 88.
Esta física é dedicada à juventude portuguesa. No prefácio diz-lhe, directamente, que ele era bem conhecido em Coimbra, que ali concebeu o projecto
de a fazer, que a terminou aqui e que, pelo amor que lhe leva, lha quer enviar
de tão longe. Que se estivesse em Portugal, estava persuadidíssimo que seria
bem recebida, mas se o for hoje, lhe mostrará o efeito: «Não se podia duvidar
de mim sob o pretexto da vossa benevolência relativamente a mim, é que esta
um dia haveria de ser reconhecida por vós. O êxito há-de ensinar-nos por que
razão é somente necessário acreditar em tão grande mudança das circunstâncias» 89. Faz grandes elogios a si mesmo, lamenta que não haja obras filosóficas capazes para a juventude e promete grandes vantagens aos portugueses
na sua obra, terminando com a data de Ferrara, que é uma cidade do papa, na
Lombardia: «Datada de Ferrara, em 28 de Fevereiro, do ano de 1761».
Logo que ela chegou em mão de pessoa minha conhecida que me falou
disso, eu quis considerá-la e dir-vos-ei brevemente, sem qualquer parcialidade,
————————
Além do título por este aludido, Monteiro escreveu ainda Compêndio dos Elementos de
Matemática, 2 vols. (Coimbra, 1754-56), Principia philosophica theologiae atque religionis
naturalis (Veneza, 1778) e Ethica physico-rationalis libera (Ferrara, 1794). (N. dos T.)
86 Em latim no original: «Philosophia Libera seu Eclectica &.ª, Venetiis 1766 typis
Antonii Zatta superiorum permissu, ac privilegiis. Volumina VII in 8.º». (N. dos T.)
87 Ignacio Monteiro, S. I., Philosophia libera seu Eclectica rationalis et mechanica
sensuum, Tomus I. in quo necessaria philosophiae prolegomena, hoc est elementa geometriae et historia philosophiae continentur. Pars prima: Elementa geometriae. Venetiis, typis
Antonii Zatta, 1766, xxxii + 190 p. (N. dos T.)
88 Sobre a obra filosófica de Inácio Monteiro, ver António Alberto de Banha de
Andrade, «Inácio Monteiro, figura relevante do iluminismo português», Colóquio, 22
(1963), pp. 33-36; «Inácio Monteiro e a evolução dos estudos nas aulas dos jesuítas de
Setecentos», Revista Portuguesa de Filosofia, 29 (1973), pp. 289-304; João Pereira Gomes,
«A cultura científica de Inácio Monteiro», Brotéria, 43 (1946), pp. 268-287; «Inácio
Monteiro», Brotéria, 97 (1973), pp. 222-223; António M. Martins, «Para uma análise da
filosofia de Inácio Monteiro», Revista Portuguesa de Filosofia, 29 (1973), pp. 267-288;
João Resina Rodrigues, «Física e filosofia da natureza na obra de Inácio Monteiro, in
História e Desenvolvimento da Ciência em Portugal, vol. 1 (Lisboa, Publicações do
II Centenário da Academia de Ciências de Lisboa), pp. 191-242; e Lúcio Craveiro da
Silva, «Um jesuíta no contexto das Luzes: Inácio Monteiro», in Pedro Calafate, ed.,
História do Pensamento Filosófico Português, vol. III, As Luzes (Lisboa, Caminho, 2001),
pp. 177-194. (N. dos T.)
89 Em latim no original: «Gratam eam olim vobis futuram, dubitare mihi per
vestram erga me benevolentiam non licebat. Quid modo in tanta rerum mutatione
credere oporteat, eventus docebit». (N. dos T.)
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segundo o meu costume, o mérito da obra. O autor é um escolástico que
começa a balbuciar nas coisas modernas e mostra em tudo ser um jesuíta
português. Quero dizer, tem uma enfarinhadela das coisas modernas e dos
autores de que quer fazer pompa sem necessidade mas, a cada passo, mostra-se noviço na matéria. Copiou de quatro jesuítas, isto é, dois alemães, que são
o Khell 90 e [o] Zanchi 91, e dois franceses, que são o Regnault 92 e [o] Castel 93,
qualquer coisa de menos mau, e ainda de outros seculares que ele não compreende. Mas entre estas coisas há tantas coisas inúteis, tanta aridez 94 dos
————————
90 Joseph Khell de Khellburg, S. I. (1714-1772), é autor de Autoritas utriusque libri
Maccab. canonico-historica adserta et Froelichiani Annales Syriae defensi adversus
commentationem historico-criticam… (1749), Ad perinlustrem… (1761), Adpendicula
altera ad nvmismata greca popvlorvm et vrbivm a Jacobo Gesnero tabvlis aeneis repraesentata… (1764), De numismate Augusti aureo formae maximae ex ruderibus Herculani
eruto… (1765), Ad numismata imperatorum romanorum aurea et argentea… (1767). Mais
concretamente, Verney parece ter em mente o título Physica ex recentiorum observationibus accommodata: usibus academicis / a Josepho Khell, Societatis Jesu sacerdote; tomus
I[-II]. Viennae Austriae: In Officina Trattneriana, de 1751. (N. dos T.)
91 Josephus Zanchi é autor de Epistola a Physico quodam gallice scripta, nunc
Latino Sermone reddita, qua praecipuae Neutonianae, Philosophiae a Volterrano vulgatae
(Viennae, Typogr. Kaliwodiana, 1747), Physica Josephi Zanchi inscripta honoribus serenissimi regii principis Caroli Alexandri ducis Lotharingiae…dum in…universitate Viennensi…Joannes comes Patatich de Zajesda…publice propugnaret. Ex praelectionibus
Ejusdem Josephi Zanchi (Viennae, Ex typographia Kaliwodiana, 1748), Scientia rerum
naturalium, sive physica ad usus academicos accommodata (Viennae Austriae, Kaliwoda
1748), Dissertatio de mutuo commercio inter mentem humanam et corpus (Viennae, Kaliwoda, 1748), Philosophia mentis et sensuum ad usus academicos accommodata (Vienna,
Kaliwoda, 1750). Para além das obras sobre física, é ainda autor de uma Synopsis historico-genealogica Regiae Domus Lotharingicae (Viennae, Kaliwoda, 1748).
92 Noël Regnault, S. I. (1683-1762), é autor de L’origine ancienne de la physique
nouvelle, 3 vols. (Amsterdão, La compagnie, 1735), Entretiens physiques d’Ariste et d’Eudoxe, ou physique nouvelle en dialogues (Paris, Clouzier 1732, Amsterdão, La compagnie,
1732-50), L’origine antica della fisica moderna (Pádua, 1746). (N. dos T.)
93 Louis Bertrand Castel, S. I. (1688-1757), L’origine ancienne de la physique
nouvelle, 3 vols. (Amsterdão, La compagnie, 1735), L’optiques des couleurs, fondée sur les
simples observations, & tournée sur-tout la pratique de la peinture, de la teinture & des
autres arts coloristes (Paris, Briasson, 1740), Optica colorum, gallice conscripta, nunc
latino sermone donata (Vienna, Kalliwoda, 1744), L’homme moral oppose a l’homme
physique. Lettres philosophiques, ou l’on refute le Deïsme du jour (Toulouse, 1756), Mathematique universelle abrégé, ou l’on donne une notion génerale de toutes les Sciences Mathematiques, et une connoissance particulière des Sciences Geometriques (Paris, Duchesne,
1758). (N. dos T.)
94 Verney utiliza aqui a palavra ‘seccaggine’ de uso muito raro. O Zingarelli nota a
raridade do uso do termo e dá como equivalentes ‘siccità’, seca, ‘aridità’, aridez, ‘seccatura’, aborrecimento e ‘noia’, tédio, na edição Vocabulario della Lingua Italiana, organizado M. Dogliotti e L. Rosiello (Bolonha, Zanichelli, 1993), p. 1663. A mesma lição é
dada pelo Nuovo Vocabulario Illustrato della Lingua Italiana di Giacomo Devoto e Gian
Carlo Oli, organizado por G. C. Oli e L. Magini (Milão, Selezione dal Reader’s Digest,
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escolásticos, ou sejam, peripatéticos, tanta pedantaria que não se pode acreditar. Tem mais uma tal confusão de dizer e dispor as coisas que o fazem
apresentar-se pior.
Para além disto, o estilo do seu latim é lânguido, desigual, semi-bárbaro
e mostra-se pouco informado. O estilo do prefácio é mais tolerável mas parece-me de outra mão. Quanto à parte tipográfica, os livros são mal impressos e
cheios de erros: letra má, papel pior e as gravuras das figuras as mais mal
gravadas que eu [já] tenha visto. Omito outras reflexões que são só para os
professores. Em suma, vê-se logo que o homem está muito longe de poder
escrever com mestria e bom gosto num século assim iluminado como este e
em tais países onde se sabe pensar.
Farei, porém, algumas reflexões, nascidas, em parte, da mesma obra e,
em parte, de outras notícias que eu tenho.
1.º A partir da data do prefácio vê-se que é uma coisa feita de propósito
para enganar. Nenhum homem, a não ser que seja doido, faz um prefácio antes
de terminar toda a obra para ver o que deve dizer no prefácio. Por algumas
licenças se vê que a obra foi revista pelos censores parte em 1764, parte em
1765. Logo, a obra não estava terminada em 1761 como ele conjectura.
2.º Depois do prefácio há uma adenda em que declara que, tendo
pensado melhor, dará no fim a lógica e a metafísica. Isto é um outro pretexto
para manter os portugueses em grande esperança, mas isto mostra que não as
tem ainda escritas, senão tê-las-ia imprimido logo. Sendo certo que ninguém,
que não seja estulto, nunca persuadirá os jovens a que estudem primeiro a
física e, no fim, a lógica e metafísica 95.
Por tudo isto, daí se segue, abertamente, que esta é uma obra feita desordenadamente por muitos jesuítas portugueses, feita com o consentimento do
sinédrio jesuítico 96 e feita com o fim de despertar sempre, nos espíritos da
juventude e dos ignorantes, a antiga ideia de que os jesuítas eram os únicos
que sabiam ensinar e prestar serviço à nação. Na verdade, supostos estes princípios que todos os sócios adoptam, eu julgava que dessem [por] fora qualquer
————————
1992), p. 2833, que acrescenta um exemplo do uso medieval da palavra, ‘non cidar
questa seccaggine stanotte’, de Boccaccio. É possível, porém, uma outra interpretação.
Teria Verney em mente o regionalismo genovês de ‘seccaggine’, que significa ascídio, isto
é, formação foliar que em certas plantas carnívoras serve para capturar a presa? Teria o
seu subconsciente associado essas plantas à figura dos jesuítas? (N. dos T.)
95 A ordem dos estudos a que alude Verney, a lógica em primeiro lugar, depois a
física e, depois desta, a metafísica deriva da edição dos textos de Aristóteles feita por
Andrónico de Rodes. Esta ordem dos estudos atribuía um valor propedêutico à lógica
e foi extremamente influente durante muitos séculos. Verney argumenta, pois, com o
apoio de uma evidência cultural não apenas do seu tempo mas da história das humanidades desde os gregos. (N. dos T.)
96 Irónico jogo de palavras que associa um termo quase sempre aplicado ao
tribunal dos judeus a um termo que representa a ortodoxia católica. É possível que
Verney tenha associado estes dois termos devido aos facto de ambos os grupos, judeus e
jesuítas, terem sido expulsos de Portugal. (N. dos T.)
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coisa de melhor, mas os jesuítas daqui têm raríssimas vezes [um] homem
capaz de o fazer. Os jesuítas portugueses não são capazes de executar um
semelhante empreendimento.
Porém, vejo nesta física qualquer coisa mais que a simples ideia de servir
a nação de longe e o mesmo julgaram todos os políticos que o souberam. Vejo,
dizia eu, a esperança suspendida em que eles estão, e o dizem, de regressar ao
reino, principalmente se falecesse o senhor conde, que Deus o guarde, citando
para este fim o exemplo de Henrique IV, a pedido de Paulo V, e de Veneza, a
pedido de Alexandre VII, que os fizeram regressar depois de expulsos. Esta
ridícula esperança fá-los semear de longe para recolher a seu tempo. E vereis,
Excelência, que no momento [oportuno] a difundirão em triunfo por Espanha
e outros lugares.
Quanto a mim, não me faz qualquer sombra uma semelhante obra. Dado
que o Monteiro vai por um caminho e eu por outro muito diferente, nem me
parecia fácil que aí [nos] pudéssemos encontrar, pelo menos no essencial.
E também no efeito somos dissemelhantes, porque ele já tem impressos todos
os seus sete volumes, no presente ano, e eu ainda não sei quando poderei
imprimir os meus.
Eis, Excelência, o simples caso de que vos queria conhecedor, para vos
confirmar as curiosas ideias que os jesuítas sempre têm e das quais falámos
outras vezes. As outras reflexões que, naturalmente, se apresentam, quero reservá-las para a vossa perspicácia que saberá bem aplicá-las em tempo e local.
Sejamos fracos em importantes novidades, as outras já são repisadas nas
gazetas. Os políticos estão com o olho para o campo da Boémia, para os movimentos da Prússia, para os negócios do Canadá, para os frequentes mensageiros entre as principais cortes da Europa. Dizem, porém, que não temem os
armamentos da França e da Espanha, por duas razões: a primeira, porque elas
devem proteger-se, tendo ficado completamente desprovidas de marinha; a
segunda, e é a principal, porque pouco importam os navios quando não há
bons marinheiros para os armar e experimentados oficiais e almirantes para
os comandar.
Nesta cidade que é de passagem e onde sempre vêm, para se entreter
alguns dias, todas aquelas personalidades que desembarcam no porto aqui
vizinho e vão até à metrópole deste estado, tive ocasião de falar com alguns
senhores de categoria, sobretudo ingleses, que me iluminaram sobre esta
matéria e ainda outras. Tivemos aqui também o príncipe de Brunsvique e de
Meclemburgo Strelitz. Este último ficou aqui alguns meses. Senhores humaníssimos, amabilíssimos e completamente diferentes dos soberbos de certos
países e que se comunicavam, muito gentilmente, nestas conversas.
Resta-me, Excelência, apresentar-vos os meus humilíssimos cumprimentos, desejando-vos um Inverno feliz ou tolerável, pelo menos nesses países
destemperadíssimos, e confirmando-me sempre mais, como devo, de Vossa
Excelência.
Livorno, 29 de Outubro de 1766
Vosso servidor humilíssimo e muito obrigado
(Sinal)
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APÊNDICE I 97

POLÍCIA ECLESIÁSTICA
1. Todos os cónegos de sé devem trazer uma cruz ou medalha de ouro,
no meio da qual haja as armas do seu cabido, pendente ao pescoço por uma
fita pavonácea com três dedos de largura, com a sua orla, em volta, de ouro.
Assim, trazem os cónegos da Alemanha, Flandres, etc. Muitos de França
trazem-na vermelha, bordada a ouro. Alguns de Itália mantêm-na toda
vermelha, como os de Pádua, e outros pendente por um cordão de ouro, como
os de Pisa. E devem-na trazer ainda que tenham qualquer ordem militar.
2. Os cónegos das [igrejas] colegiais tragam as armas do seu cabido num
pendente oval de ouro, ao pescoço, por uma larga fita negra.
3. Os inquisidores e deputados, de modo semelhante, uma cruz com as
armas do Santo Ofício no meio, pendente ao pescoço por uma fita pavonácea
bordada a ouro, como os cónegos catedrais.
4. Os doutores da universidade ou padres, ou frades, ou seculares, que
tragam sempre uma fita de seda preta, com dois dedos de largura, à volta do
chapéu, com dois laços (borlas), um pouco saídos para fora e pendentes, e o
seu anel no dedo com uma pedra correspondente à cor da faculdade, isto é,
safira, filosofia; diamante, teologia; esmeralda, cânones; rubi, lei; topázio, medicina; e que não possam mudar de cor. E este anel não o possa trazer nenhum
outro eclesiástico que não seja doutor.
5. A todos os cónegos das catedrais mandar trazer em conjunto a capa
magna, com o arminho branco e roquete. Os quartanários e os beneficiais com
arminho cinzento.
6. De forma semelhante, os cónegos das colegiais com arminho cinzento.
7. A nenhum padre se deve permitir o trazer o barrete eclesiástico fora
da igreja, mas que traga o chapéu. Há nisto um grande abuso, de forma excessiva fora de Lisboa e nas províncias.
8. Terminar de vez os litígios eternos e sucessivos que há entre os priores
de certas igrejas, quer dizer, entre os comendadores e nobres (v. g. de Azambuja, Abrantes, Coruche, etc.) com o ordinário, sobre o abastecimento dos
simples favores que os sobreditos priores usurparam. Fixar a provisão a quem
é da competência de direito.
O patriarca Almeida reclamou vinte igrejas em que os priores usurpavam
o direito de conferir favores.
9. Proibir ao cabido patriarcal o prover sede vacante nos meses do ordinário os benefícios que pertencem só ao ordinário, quando não mostra faculdade apostólica para este fim, que certamente não tem até hoje. O que dá
origem a litígios injustos e opressões contrárias ao bem público.
————————
97 O E. observa que este apêndice é com probabilidade o documento a que se
refere a carta I, de 17 de Julho de 1765. (N. dos T.)
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10. Não permitir que o núncio atribua os simples benefícios que pertencem a Roma, como muitas vezes sucede, donde nascem litígios longuíssimos entre os providos do núncio e os providos de Roma. Enquanto o núncio
não pode prover senão os benefícios que não passem de vinte escudos até
vinte e quatro.
Para este fim, dever-se-ia prescrever logo aos bispos que mandassem fazer
uma pesquisa exacta de todos os simples benefícios abaixo de cinquenta
escudos, com os seus verdadeiros frutos, durante um outro ano (tomando
regra por dez anos atrás) e tivessem [uma] cópia autêntica em todas as chancelarias dos bispos e mandassem outra cópia autenticada ao Tribunal do
Núncio, e outra ao Tribunal da Coroa (que deveria ser ao mesmo tempo
Tribunal da Execução) para, em caso de transgressão por parte do núncio, se
mandasse pôr de novo o benefício como dantes, para se munir a quem de
direito pertence.
11. Procurar informações precisas e justas a respeito dos prelados idóneos, para se elegerem como núncios, e que sejam homens capazes de servir o
reino. Acerca de quais houve uma negligência incrível, contando, unicamente,
com informações pouco justas. Onde Bento XIV dizia: «Que Portugal estava na
posse de ter núncios néscios, como odes, tempos, fuzis, etc.» E, porém, devemse tomar informações preventivas para os prelados capazes e, em cargo
próprio, para a nunciatura régia.
12. O mesmo digo dos cardeais para protectores. Corsini, o jovem, não
vem ao caso, quando é ignorante, sem peito, sem conceito e não sabe falar de
nenhuma matéria. As outras coroas pensam nestas coisas e ele tem bom êxito.
Hoje está-se bastante mal de boas cabeças no Sacro Colégio 98. Os cardeais Stoppani e, depois dele, Serbelloni são os melhores e mais [importantes]
para o caso.
————————
98 Estaria Verney a incluir nesta apreciação geral os cardeais portugueses da sua
época? Apesar do tom corrosivo com que anteriormente descreve a actuação de vultos
portugueses em Roma, nada indicia que Verney tivesse presente nesta observação os
dois cardeais lusos seus contemporâneos, ambos patriarcas de Lisboa e ambos cardeais
da coroa, isto é, símbolos do privilégio de Portugal em ter mais um cardeal no Sacro
Colégio do que aquele a que tinha direito. Os cardeais portugueses mais contemporâneos da data desta correspondência eram D. José Manuel da Câmara, que ascendeu à
dignidade cardinalícia em 1747 e faleceu em 1758, e D. Francisco de Saldanha da Gama,
que ascendeu ao purpurado em 1756 e faleceu em 1776.
Para se ter uma ideia do número de cardeais durante os anos de maturidade de
Verney e nos anos em que escreveu esta correspondência italiana, durante os onze anos
de pontificado de Clemente XIII (17258-1769) foram nomeados cinquenta e dois
cardeais, e nos dezoito anos do pontificado anterior de Bento XIV (1740-1758) foram
nomeados sessenta e quatro cardeais. Ver, a este respeito, Hierarchia catholica medii
et recentoris aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium ecclesiarum antistitum series, organizada por Guilelmus van Gulik, Conradus Eubel, Ludovicus SchmitzKallenberg, Remigius Ritzler e Pirminus Sefrin, 8 vols. (Munique, Librariae Regensbergianae, 1913-1978; Pádua, Il Messaggero di S. Antonio, 1960-1982), vol. V, pp. 22-39; VI,
pp. 5-38. (N. dos T.)
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13. Proibir, com lei, que as meninas contraiam matrimónio contra a
vontade dos pais. Mas fazer a lei deste modo: «Que se possam fazer matrimónios contra vontade dos pais mas que, antes de coabitar, o marido seja desterrado para a Índia em vida e a mulher confinada, em vida, a um mosteiro».
14. Proibir, ainda, que por meros cartões de esponsais ou por atestação
de testemunhas se façam matrimónios clandestinos, que nivelam a estrada
para perpétuas inquietudes das famílias. Seja quem for o homem, se fizer
cartões semelhantes ou se os receber das respectivas meninas, que seja exilado
do reino para sempre.
15. Tomar a favor, no entretanto, uma providência necessária por
aqueles muitos mosteiros de monjas que não podem receber monjas e não têm
que comer, ou melhor, morrem de fome. Que os façam aplicá-la a outros
mosteiros ricos, ou de monjas, ou de frades, o necessário para a comida e
vestuário e, para este efeito, que se faça dar uma exacta informação das suas
entradas e do presente número de monjas.
Não sendo justo que estas de agora morram de fome pelos despropósitos
das superioras passadas. Com o tempo, prescrever-se-á uma forma estável.
POLÍCIA CIVIL
1. Fazer um novo conselho que seja simultaneamente da Coroa e da
Execução – pode ser uma nova câmara do desembargo do paço – mas composto por diversos ministros que não tenham outra inspecção, para poderem
abreviar as causas. Que seja composto de cinco conselheiros, incluído o presidente com voto. Nele podia entrar o procurador da fazenda, etc. O presidente
devia ser perpétuo e um homem não só erudito mas bem informado dos privilégios municipais e do direito público.
2. Examinar as concordatas feitas em Roma, especialmente com o padre
Évora e Sampaio, e ver em que é que se devem observar e contra o que é que
se deve reclamar em Roma para a[s] fazer revogar. Sobre isto há muito a dizer,
como já foi observado.
3. Erigir nas cidades do reino casas de penhores para emprestar dinheiro
ao povo sobre penhores; que até cinquenta escudos não pagassem nada, e
de cinquenta para cima que pagassem um meio por cento ao ano.
4. Fazer em Lisboa um tesouro público em que se façam os depósitos do
dinheiro, como dos penhores, que se tomam por ordem dos juízes, e onde, em
determinados dias, se vendam aqueles que os juízes mandarem vender. Manter-lhe guardas fixos de soldados à porta. Nele ainda podia haver uma câmara
separada em que cada um que quisesse depositar o seu dinheiro, para maior
segurança, o pudesse fazer. E houvesse ministros subalternos para isto.
5.99 Proibir com lei que as filhas herdem igualmente o [mesmo] que
os rapazes, mas que os herdeiros lhe[s] atribuam um dote proporcionado pela
————————
99 Este parágrafo surge no manuscrito antecedido pelo algarismo 4 e consta do
texto fixado pelo E. Esta numeração afigura-se-nos estranha. Como se trata obviamente
de um lapso, a numeração dos parágrafos que se seguem foi corrigida. (N. dos T.)
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fazenda paterna. E em caso de dúvida ou repugnância que se recorra ao juiz
determinado, o qual, considerada a herança, prescreva um dote moderado que
não arruíne as famílias, e, por ele, se possa apelar para a Relação. Bem entendido que, quando a herdeira é única deve ter toda a herança e quando forem
muitas filhas herdeiras, sem nenhum rapaz, possam herdar em partes iguais.
6. Cruzes de Cristo deviam-se reservar para os grandes, seus filhos e colaterais, isto é, para a alta nobreza e para os ministros dos quatro grandes conselhos, embaixadores, etc. Para os do foro, enviados e outros tais, a de Sant’Iago.
Para os militares, a de Avis, sem criar nenhuma nova ordem. Pode-se fazer
uma lei disto e executá-la à medida que vagavam.
7.100 Em todas as cidades episcopais, estabelecer recadistas (recoveiros)
que levem as coisas para todas as outras cidades ou vilas grandes da província,
v. g. em Faro, Évora, Elvas, Portalegre, Braga, Coimbra, Leiria, etc., e outros
recadistas das vilas grandes para as vilas pequenas. E, para além disto, que de
todas as cidades episcopais venham outros para Lisboa.
Para este fim devem ter uma ou mais carroças, segundo a necessidade,
com as caixas pendentes por cordas para não romper muito as coisas e ter
ainda alguns burros, para levar outras coisas, que se podem romper. Devem
partir todas as semanas, num determinado dia, de cada cidade episcopal em
direcção à corte e, de forma semelhante, da corte para cada cidade episcopal,
em determinado dia por semana. E, da mesma forma, de cada cidade episcopal, outros recadistas com burros ou carrocinhas devem partir para cada
vila principal da província em determinados dias todas as semanas. Assim ficariam todos providos.
8. Os mesmos recadistas podiam ter [as suas] próprias e boas caleches
para as pessoas que quisessem, em sua companhia, ir da corte a cada cidade
episcopal ou metrópole de província e destas cidades para a corte, dado que
partindo num determinado dia por semana, muitos podiam-se aproveitar da
companhia para andar, deste modo, mais seguros dos ladrões. Podiam-se fazer
diversas empreitadas com diversos recadistas ricos, v. g. um que da corte
partisse todas as semanas para Leiria, Coimbra, Porto, Braga, e de uma destas
cidades mandasse outras caleches para Lamego, Viseu, Guarda, Miranda.
Outro, que da corte partisse em direcção a Évora, Estremoz, Elvas, Portalegre.
O terceiro, da corte em direcção a Setúbal, Faro, etc., e, de igual modo, regressassem regularmente. Seria uma grande vantagem para todos e facilitar-se-ia
o viajar. Mas era preciso dar-lhe[s] a tarifa pela caleche e despesas.
9. Favorecer as estradas na direcção de Lisboa para o Algarve, pela
estrada de Setúbal, para tornar mais favorável a circulação das coisas e o
comércio.
————————
100 Este parágrafo surge no manuscrito antecedido pelo número 29 e consta do
texto fixado pelo E. Esta numeração afigura-se-nos estranha. Como se trata obviamente
de um lapso, a numeração dos parágrafos que se seguem foi corrigida. Uma outra interpretação para o grande hiato na numeração dos parágrafos é a do manuscrito ter
chegado até nós incompleto. (N. dos T.)
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10. Proibir em Lisboa, etc., os carros com as rodas sem raios e fazer
todas as rodas segundo o costume do Alentejo, como aquelas das caleches,
tanto para os cavalos como para os bois, porque são mais ligeiros e mais
cómodos e não arruínam as estradas.

APÊNDICE II 101

POLÍCIA LITERÁRIA
1. Introduzir as mesmas cátedras de todas as faculdades nas duas universidades de Coimbra e Évora.
2. Atribuir igualmente nelas os salários aos respectivos professores.
3. Construir em Évora dois colégios maiores de oposição. Ambos nos
colégios dos jesuítas (que pelas suas vastas dimensões o permite), com
entradas separadas para os de fora. Ficando a biblioteca comum à universidade, o que se pode fazer de forma bela.
Destinando ao reitor de toda a universidade, por habitação, o noviciado
que está separado do resto do corpo.
4. Ensinar as ciências (filosofia, matemática, medicina, lei civil e canónica, teologia e história eclesiástica) na universidade, e as belas letras (línguas,
retórica e poética) no andar de baixo do Colégio da Purificação, que é contíguo,
para evitar tumultos e confusão.
5. Atribuir no mesmo Colégio da Purificação habitação aos professores
que não sejam colegiais dos já referidos colégios.
6. Extinguir algumas cátedras inúteis e instituir outras necessárias.
Jubilar muitos leitores, provendo outros mais capazes.
7. Fazer um único corpo de estatutos para ambas as universidades.
Reformá-los e determinar, em cada cidade, os caminhos que não são para os
escolares.
8. Dar nova e bem pensada forma aos estudos e aos actos públicos e [a]
outros exercícios privados.
9. Obrigar os colégios de frades a repartirem-se entre as duas universidades 102. Se qualquer colégio, v. g. o de Cristo, ficasse só em Coimbra, mandálo para as outras ordens militares para as equilibrar e, só em Évora,
destinar-lhe o colégio que foi dos irlandeses.
10. Proibir que qualquer religião tenha mais de dois doutores frades
(inclusive os leitores de cátedra, quando [os] haja) em cada universidade.
De outro modo, encerra-se o ádito aos padres de estudarem e de virem a ser
————————
101

Este segundo apêndice é o referido pela carta de 14 de Maio de 1766. (N. dos T.)
Há em Évora oito grandes colégios de franciscanos, dominicanos, agostinhos
calçados e descalços, carmelitas calçados e descalços, cónegos de S. João Evangelista e
paulistas. (N. do A.)
102
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leitores e propaga-se a ignorância no clero secular. Não promover os doutores
frades pela ancianidade mas só pelo mérito.
11. Proibir aos frades ensinar em qualquer cidade, as ciências, sem
estarem legitimamente autorizados pelo rei.

POLÍCIA ECLESIÁSTICA
1. Reduzir vários mosteiros de freiras da mesma ordem a um só por
cidade. Extinguir alguns inúteis nos lugares pequenos e também nas praças de
armas de fronteira. Prescrever número certo a todos os conventos de freiras.
Fazer-se que, com um dote moderado, se possam manter e vestir sem ter
necessidade de tença, nem de sobrecarregar mais os parentes, além do dote
e propinas.
2. Separar as educandas das freiras. Assim, não serão seduzidas a fazerem-se freiras e não se privará o reino da população necessária.
3. Destinar muitos destes mosteiros abandonados para aquelas seculares
que ficam órfãs desprotegidas ou se querem retirar e viver com pouco. Dar-lhe
o título decente de colégio ou conservatório numa lápide por cima da porta,
separando e prescrevendo os limites das várias classes de pessoas, tendo igualmente respeito pelas riquezas e representação, v. g. famílias de artesãos, famílias civis, ilustres, fidalgas, nobres. De outra forma nascem dissensões eternas,
os alegados prejuízos da nação. Prescrever também a todas um hábito
modesto, uma justa alimentação e uma conveniente e moderada liberdade.
Estes três pontos farão permanecer no reino muito dinheiro que vai para
Roma.
4. Destinar outros conservatórios para as órfãs sustentadas pela Misericórdia. Fazê-las instruir bem nas artes domésticas e também de cozinha, para
poderem casar-se com utilidade e servirem, do mesmo modo, em casas particulares, o que falta muito e é um ponto de suma importância para a república.
5. Abolir completamente no Brasil os mosteiros de freiras que há pouco
começavam a introduzir-se com grande prejuízo do reino.
6. Proibir a todos os conventos, quer de frades, quer de freiras, que
possam herdar ou fazer novas aquisições. E que não possam receber por
legado mais de cinquenta escudos (isto é, cinquenta mil reis) a título de
esmola para a Igreja. Estes abusos intoleráveis foram abolidos na Toscana com
grande facilidade.
7. Proibir todas as despesas luxuosas e convites dos ingressos e profissões. Fazer tudo à capuchinha e permitir só qualquer pequeno refresco de
chocolate e um pouco de doce que não passe um determinado custo.
8. Impedir aquela grande desordem de alguns provincianos que se apropriavam [de] qualquer dote das freiras e, de forma semelhante, das abadessas e
priores. Fazer-se que o dote se empregue para manutenção da freira que o deu.
9. Proibir que os frades obtenham breves de Roma para serem confessores perpétuos das freiras. Ou antes mandar-lhe[s] confessores extraordinários, também de outras religiões, cada vez que os queiram. Assim haverá
menos sacrilégios.
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10. Restringir em todo o reino o número dos conventos de frades 103.
Prescrever-lhe[s] o número de indivíduos a respeito dos ingressos. E se em
qualquer convento que seja útil não entrou suficiente [número], fazer-lhe
aplicar o necessário de outros conventos ricos. E fazer-se [com] que os frades
não incomodem os parentes para poderem comer e vestir, como sucede
frequentemente, mas que o convento administre tudo, não em dinheiro, mas
em espécie.
11. Proibir a entrada de qualquer nova religião no reino. Abolir, totalmente, os hospícios que conservam as que ainda não estão introduzidas.
À excepção dos capuchinhos franceses, italianos, dos alemães e irlandeses que
são hospícios úteis para as missões e para os católicos nacionais.
12. Não consentir frades inúteis no reino, nem ociosos (à excepção dos
cartuchos), mas obrigá-los todos ao serviço do público. Os hospitalários
sirvam todos os hospitais. Todos os outros assistam, por [seu] turno, nos hospitais para confessores, sem procurar uma nova religião para isto. Vão todos
de noite assistir aos moribundos nas paróquias respectivas e façam mais que
aquilo a que são obrigados pelas suas constituições. Para este fim dever-se-ia
proibir a todos a alvorada à meia-noite.
13. Fazer terminar todos os tumultos dos mortórios.
1.º Prescrever para acompanhar o cadáver uma única comunidade ou de
padres ou de frades, sem vela e com taxa fixa. E se é com frade, uma única
confraria, a qual deve acompanhar gratuitamente os seus irmãos e levar o seu
féretro próprio só com quatro tochas e nada mais.
2.º Em redor do cadáver na igreja doze tochas para os nobres, seis para
os outros, quatro para os artesãos, etc. Proibindo toda a pompa dos funerais,
música e coisas semelhantes, como se fez na Toscana. O hábito [do] luto só se
admita para as pessoas do primeiro grau, apenas três meses, muito leve e não
para os meninos, nem para as virgens defuntas.
3.º Fixar, em pormenor, a esmola que cada classe de pessoas (quanto
não seja absolutamente pobre) deve dar à paróquia e a todos os subalternos.
Vêem-se abusos intoleráveis e escandalosos por causa da avareza dos padres,
sobretudo em Lisboa. Levem-se os defuntos pobres e enterrem-se gratuitamente, que assim manda o evangelho.
14. Não consentir que se enterrem os mortos na igreja mas em cemitérios fora da cidade e em lugares elevados, onde não se possa pôr outro túmulo,
[e] uma simples lápide com a inscrição, quando a queiram. Para este fim,
dever-se-iam fazer cemitérios cercados de muros, com belas sepulturas, ditas
carneiro, como se fez no Santo Espírito, em Sássia de Roma 104. Sobre isto fala
————————
103 Só no reino há, entre conventos e hospícios de frades, quatrocentos e oito, e
conventos de freiras cento e vinte e nove. Sem falar de quarenta e um que foram dos
jesuítas. Na barra de Lisboa há três conventos de arrábidos bastante próximos e assim
noutros lugares. (N. do A.)
104 O Spedale e a Chiesa di S. Spirito in Sassia foram fundados por Inocêncio III e
foram totalmente reconstruídos por Baccio Pontelli durante o pontificado de Sisto IV.
No tempo de Verney, Bento XIV acrescentou o Braccio Nuovo. O nome ‘Sassia’ deriva da
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bem o Sanches no tratado Da Saúde dos Povos, impresso após o terramoto 105.
E quem tivesse a vaidade de ter na igreja um monumento vazio ou cenotáfio,
que pague doze mil cruzados para casar as meninas pobres da paróquia, mas
o corpo fique sempre no cemitério.
15. Obrigar os bispos a ter seminários onde se instruam os jovens para
as paróquias do campo. Se na cidade há estudos públicos, vão ali estudar, de
outro modo aprendam no seminário as belas letras, filosofia, teologia e moral
sob bons mestres.
16. Aplicar em todas as catedrais dois canonicatos para serem doutorais
e dois magistrais, para se atribuir por concurso, dos quais dois devam sempre
residir no cabido. E cada universidade, por seu turno, providencie o primeiro
que ficar vago.
17. Cada universidade atribua, por concurso, muitas igrejas paroquiais
do reino. Outras as outorguem os bispos por concurso.
18. Restringir o poder da Inquisição para a tranquilidade dos povos e
vantagem do público.
1.º Eliminar completamente os autos-de-fé. Assim, conformar-se-iam
com a bula de Inocêncio XII que lhes era destinada. E igualmente se levantará
a injúria à nação que, julgada pelos estrangeiros, vem [a] estar toda composta
de hebreus ocultos.
2.º Obrigá-la a revelar aos reis os nomes e qualidade dos acusadores.
Este ponto é, em justiça, indispensável para a defesa e só ele impedirá todas as
acusações injustas e a difusão do judaísmo. Para este fim, devem-se manter em
cada Inquisição dois senadores ou juízes seculares como inspectores do soberano, que vigiem sobre a execução deste ponto essencial – como se mantêm em
Veneza e na Toscana, – em que, na última, os frades fazem o processo mas os
————————
igreja fundada pelo rei Ina para os peregrinos saxões. O hospital continua a funcionar
nos nossos dias. O conjunto arquitectónico é composto pelo Palazzo del Commendatore,
pelo Braccio vecchio dello Spedale e pelo Braccio nuovo e está localizado próximo das
igrejas de S. Lorenzo de Borgo e do S. Spirito in Sassia. O hospital é famoso pelos
espaços amplos e arejados, por uma enorme fonte (Acqua Paola), pelos brasões de armas
e pela roda, forma discreta de antigamente se abandonarem os bebés não desejados. As
gravuras dos dez livros de Giuseppe Vasi, publicados de 1747 a 1761, representam com
fidelidade a Sassia do tempo de Verney. (N. dos T.)
105 António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783) foi um dos mais notáveis vultos
da ciência médica portuguesa, apesar de ter permanecido boa parte da sua vida além
fronteiras, nomeadamente na Holanda, Rússia e França. A distância em relação à sua
terra natal não o impediu de manter por ela um grande cuidado. Este traço biográfico é
compartilhado por Verney. A obra a que este se refere foi escrita a pedido do marquês de
Pombal e o seu título completo é Tratado da Conservação da Saúde dos Povos, obra útil e
necessária dos magistrados, capitães-generais, capitães-de-mar-e-guerra, prelados,
abadessas, médicos e pais de família, com um apêndice. Considerações sobre os terramotos, com a notícia dos mais consideráveis de que faz menção a história, e dos últimos
que se sentiram na Europa desde o 1.º de Nov. de 1755 (Lisboa, 1756). (N. dos T.)
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seculares examinam-no e julgam juntos com o bispo, e o soberano é o único
que condena.
3.º Fazer uma lei relativamente àquelas famílias que desde há cem anos
não tenham algum parente castigado pelo Santo Ofício, como hebreu, [para
que] sejam consideradas puras e hábeis para tudo.
4.º Fazer uma lei para os bispos que em todos os benefícios, tanto de
residência (para estes já se observa), como simples e meras pensões, mostrem
jurídica e autenticamente ao bispo do benefício que foram habilitados, pelo
menos, para outros bispados ou para o Santo Ofício, e, não havendo, que
provem a pureza do sangue. E não o fazendo desta forma, que se possa impetrar para quem quer que seja o benefício ou pensão como vacante por falta de
justo título (que é o imemorável domínio em que está o reino), ainda que,
obtida a graça em Roma, tivessem de o transferir para outro sem ter tomado
posse, o que alguma vez aconteceu. E mandar que o notifiquem a todos os
súbditos por folheto pastoral. Mas devem-se restringir em muitas despesas das
provas que são gravosas.
Esta lei é totalmente necessária para recuperar o decoro da nação, sobretudo em Roma e em toda a Itália, onde está completamente desacreditada.
Dado que muitos cristãos-novos punidos pelo Santo Ofício como judaizantes,
ou filhos, ou descendentes destes, fogem para Roma, onde, ou com dinheiro,
ou com protecção, obtêm os melhores benefícios simples ou pensões e
mandam tomar posse, pacificamente, por incúria dos bispos, ou das próprias
colegiais, que os crêem cristãos-velhos. Para além disto, abandonam-nos a
outros cristãos-novos também existentes em Roma e, assim, durante muitos
anos, a nação hebreia goza em Roma estes benefícios, sendo que com o objectivo dos benefícios e de obter as procurações dos bispos (que estes com a sua
desonra os emitem) muitos, que iriam algures, refugiam-se em Roma. E como
alguns destes hebreus fugidos ficam em Génova, Livorno, em outras partes de
Itália ou em Baiona, fazendo declaração pública de judaísmo, e outros
parentes mantêm benefícios em Roma ou são procuradores dos bispos, isto
sabe-se muito bem em Roma e em toda a Itália e certificam-no os núncios e
outros italianos que ficaram no reino, disto se segue que os italianos dizem
publicamente que toda a nação é hebreia. Do que resulta grave prejuízo para o
decoro dos ministros régios e das suas famílias que até vêm criticadas do
mesmo defeito e, em consequência, para os interesses da corte, sendo que em
nenhuma outra nação sucede isto. Porém, se os bispos difundissem pastorais
em que todos devessem habilitar-se, chegava a notícia aos hebreus da Itália e
nenhum requereria mais benefícios, etc. Se os obtivessem em Roma, não
teriam a posse no reino nem poderiam renunciá-los mas perdê-los-iam. Entretanto, haviam de morrer os presentes possuidores e as coisas remediavam-se
pouco a pouco. Mas, acima disto, poder-se-iam prevenir outras coisas até mais
singulares e sumamente necessárias.
19. Proibir tão grande número de padres. Prescrever-lhe[s] maior património. Mandar que a esmola da missa seja de três paolos (três tostões) para ter
um justo mantimento e reduzir todas as capelanias a este preço. Instruí-los
melhor nas ciências e fazê-los ter exercícios literários continuados, para criar
o confessor digno.
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20. Proibir qualquer nova fundação de missas quotidianas. E quem quer
deixar missas, que sejam todas realizadas 106, para se dizerem logo, que assim
se celebram verdadeiramente e não as comem os administradores. Como se
pode ver em tribunais de provedores, onde se apresentam muitas vezes composições relativamente a Roma de muitos milhares de missas que os administradores comeram.
Não mandar celebrar missas por frades sem antes as fazer escrever nos
livros da sacristia e obrigá-los, em seguida, a dar conta da execução, dado que
estes sacristãos maiores são aqueles que mais comem disso, como se ouve
todos os dias no tribunal da Fábrica de S. Pedro de Roma, aonde vêm para a
composição daquilo que roubaram aos defuntos e aos conventos.
Quem quiser fazer outros legados, faça-os em benefício dos pobres da
paróquia ou para maridar meninas pobres. Nos primeiros séculos da Igreja
havia menos missas e mais esmolas para os pobres.
21. Restringir o número das confrarias. Não conceder licença para
nenhuma nova. Não permitir tanta pompa em baixela, em todas as coisas e nas
procissões. Aplicar as receitas de algumas confrarias mais ricas noutros exercícios de piedade mais úteis, acima indicados, principalmente para maridar
meninas pobres, que é um ponto importantíssimo para a república e bastante
descurado.

POLÍCIA CIVIL
1. Fazer um novo Código de Leis Municipais, adaptadas ao tempo. Prescrever de novo nos testamentos, sucessões e fideicomissos aquelas coisas que
são mais necessárias para a tranquilidade pública e para tantos litígios que
arruínam as famílias.
2. Imprimir separadamente um Bulário Régio em que estejam todas as
bulas, breves e rescritos que concedem privilégios ao reino. Fazer-lhe três
índices: um para matérias, outro para papas, o terceiro para monarcas. E, a
seu tempo, fazê-las autenticar pelo núncio como conformes aos originais, de
modo que, quando se citam sejam uma autoridade também em Roma, onde
amiúde se negam os privilégios concedidos por antigas bulas que se ignoram.
Para este fim, pode dar grande luz o arquivo régio que está em Roma e contém
a anotação de quase todas as graças em mais de cem volumes manuscritos
extraídos dos arquivos romanos por ordem de João V, Rei Fidelíssimo 107.
3. Reformar todos os tribunais.
1.º Obrigar certo número de senadores a julgar no mesmo dia as causas
recebidas. Determinar o número de causas que se devem receber e julgar por
semana e o tempo das apelações.
————————
106 A palavra que Verney utiliza neste ponto, ‘eventizie’, é um exemplo de como o
seu italiano é influenciado pelos seus conhecimentos de latim. O termo latino correcto
seria ‘eventi’. Verney italianizou o final da palavra. (N. dos T.)
107 D. João V (1689-1750) foi rei de Portugal de 1706 a 1750. (N. dos T.)
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2.º Introduzir em tais tribunais as escrituras impressas com letra e folha
determinada para abreviar a expedição. Fixar a tipografia sem outro exame,
nem aprovação, com preço certo para cada folha impressa. Advertir os advogados e notários que tratem o ponto único e não digam injúrias, em caso
contrário, sejam castigados pelo mesmo tribunal segundo o delito.
3.º Prescrever a brevidade e forma das escrituras: separando o mero facto
das razões, deixando os documentos autênticos nas mãos do notário para
poderem ser vistos por todos os interessados e para diminuir o volume dos
processos, levando só as cópias impressas separadamente com o título de
Provas e numeradas com o alfabeto. Proibir muitas autoridades legais, mas
expor o texto de lei, só com dois doutores, ou intérpretes, ou tratadistas. Determinar o salário do advogado a um tanto por folha impressa e também pelas
coisas manuscritas, como petições, etc.
4.º Dar aos tribunais os títulos convenientes. Relação seja chamada Conselho de Justiça. Mesa de Consciência, Conselho das Ordens Militares. Desembargo do Paço, Conselho Supremo. Os outros dois já se chamam Conselhos.
Abolir inteiramente os nomes sem significado de desembargador, escrivão
dos tribunais, etc. Aos primeiros dar o nome de conselheiro. Aos segundos, de
secretários. Aos escrivães ordinários, o nome de notários civis dos seus respectivos juízes. Aos juízes de fora, juízes régios. Aos votantes no Tribunal do
Núncio, juízes de legação. Àqueles do Tribunal Metropolitano, juízes patriarcais, juízes metropolitanos (não consentindo que estes três últimos usurpem o
título de desembargador ou conselheiro). Aos seus tribunais, Legação, Juízo
Patriarcal, Juízo Metropolitano.
A todos os desembargadores ou conselheiros com exercício dar-lhe[s] o
título de Senhoria. A todos os juízes, em geral, aumentar-lhe[s] o salário. Sem
ter o necessário para a vida e decoro não se pode administrar a justiça.
4. Obrigar os graduados nas universidades a frequentar, com exercício de
escrever, os escritórios dos velhos advogados, ou dos conselheiros, ou corregedores, etc., durante quatro anos, antes de poderem concorrer para serem advogados ou juízes. Obrigar quer todos os juízes, quer os advogados, a terem pelo
menos dois destes ajudantes no seu escritório para estudarem as causas,
desenvolver os factos e fazer os esboços e, com isso, exercitarem-se os noviços
e ajudar os mais velhos para mais rápida expedição das causas.
5. Prescrever leis com que se devam abreviar os litígios tanto civis como
eclesiásticos que são eternos, com grave prejuízo dos oprimidos. Definir os
juízes eclesiásticos com o título de juiz sinodal em todos os bispados, a que se
deva apelar num determinado tempo e os quais devam julgar os litígios colegialmente noutro determinado tempo. Proibir a desordem de mandar investigar breves de juízes apostólicos por causa de um tolo ou jovem protonotário
que não entende da matéria e faz mil disparates.
6. Manter algumas companhias de soldados nas universidades e patrulhas de noite para a tranquilidade pública. Tirar aos discípulos qualquer
género de armas. Proibir rigorosamente as ofensas mútuas, sobretudo do
primeiro ano de noviço, ou estejam na cidade, ou em viagens. Castigar os
alunos que façam o contrário, principalmente os turbulentos sem misericórdia, para dar exemplo e paz aos outros.
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7. Proibir a espada e ainda as outras armas a toda a gente vulgar, desde
artesãos inclusive ao [que está] em baixo.
8. Reformar os hospitais. Abrir-lhe[s] janelas opostas para renovar o ar e
fazer tudo aquilo que o Sanches adverte no já citado livro português Da Saúde
dos Povos.
Introduzir neles as cátedras de cirurgia e anatomia, com a obrigação
de se fazer com jovens as demonstrações públicas, a dissertação deles em dias
prescritos e dar prémio aos melhores.
9. Fazer instruir melhor e exercitar os médicos nos hospitais e, principalmente, os cirurgiões em todos os tipos de operações porque são coisas
necessárias também a todos os soberanos. Fazer vir de Paris cirurgiões
dentistas dos mais hábeis e obrigá-los a treinar novos alunos nacionais com a
maior perícia possível para os dispor pelas cidades do reino.
Mas estes números 8 e 9 dependem muito da reforma dos estudos nas
universidades, onde deve também haver cátedra de anatomia.
10. Obrigar todas as aldeias pequenas e grandes a terem não só médico
e cirurgião (por cada dois pequenos lugares vizinhos) mas, em cada uma, o seu
mestre que ensina gratuitamente os meninos a ler, escrever e aritmética vulgar,
sendo pagos por todo o público.
11. Aplanar os caminhos principais do reino e torná-los transitáveis para
qualquer carruagem, empregando para este fim os galeotes e criminosos,
como pena. Obrigar castelos e cidades a conservar os caminhos e pontes do
seu distrito e os juízes régios a vigiar.
12. Introduzir melhores carruagens. Determinar pelas carruagens, tanto
caleches, como cavalos, como carros, o preço fixo por cada légua. Fazer medir
as léguas de trezentos passos geométricos e assinalá-los com lápides ou colunetas de três palmos ao longo do caminho principal, começando desde a
capital.
13. Mandar construir hospedarias grandes e boas, com leitos elevados do
chão, por todos os caminhos principais do reino. Introduzir as mesas redondas
com tarifa estável. Obrigar os juízes respectivos a vigiar na execução das
tarifas tanto das hospedarias, como das carruagens, e administrar pronta
justiça aos viajantes, sobretudo forasteiros, que se lamentam sempre de ser
oprimidos. Dar prémios e privilégios àqueles que introduzissem semelhantes
hospedarias polidas e mesas redondas nas cidades grandes e, de passagem,
principalmente em Lisboa. Em suma, facilitar a todos o viajar e o negociar.
Algumas destas coisas do número 12 e 13 poder-se-iam dar àqueles que o
fizessem com menor despesa, sendo pessoas ricas e vizinhas. Mas o juiz deve
vigiar sobre a execução [porque], de outro modo, abusar-se-ia contra os
viajantes.
14. Dar privilégios aos pais de família que tivessem seis filhos vivos. Dar
recompensas ou dotes àqueles que casassem mais filhos. Sendo certo que sem
população não há reino rico.
15. Fundar novas vilas nos lugares de maior afluência e passagem, v. g.
Pegões, Vendas Novas e outros locais até Elvas. O mesmo em Campo de
Ourique, etc. Dar ajudas e privilégios aos novos colonos que pagam em seguida
com grande usura para o soberano.
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16. Não manter tantas terras incultas.
17. Impulsionar a agricultura e a excelência nas artes com recompensas,
como se faz em Inglaterra.
18. Promover o comércio com honras. Convidar os nobres a exercitarem-se. Fazer uma lei para que os nobres possam exercer o grande comércio
e que não os prejudique o pequeno, no momento em que a permitirem. Sem
agricultura, artes e comércio, a república é um cadáver e, sem vassalos ricos,
nenhum soberano é rico.
19. Proibir com lei aos filhos tomar o apelido da mãe, ou tia, ou outras
mulheres ou homens, mas somente do pai. Por causa desta desordem nasce
uma incrível confusão nas famílias e é coisa ridícula o ver um pai com quatro
e cinco filhos cada um dos quais tem um apelido diferente do do pai, como
frequentemente acontece. Proibir também o tomar mais de dois apelidos.
20. Introduzir pouco a pouco nos homens o espírito de sociedade e extinguir o espírito de dissensão, de furor e os preconceitos antigos.
21. Muitas das coisas até aqui expostas devem ser entendidas – porque
os assuntos observados devem ser alvo de atenção 108.
22. Muitas outras coisas poder-se-iam acrescentar mas estas chegam
por agora.

FIM

————————
108

Em latim no original: «Servatis servandis». (N. dos T.)
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LUCIEN SCUBLA, Lire Lévi-Strauss, Paris, Odile Jacob, 1998
Apesar do título lacónico e generalista, o livro de L. Scubla (a sua tese de
doutoramento) é um estudo sobre um problema específico e obscuro da obra de
Lévi-Strauss: a fórmula canónica do mito (FCM). O A. mostra que a FCM não é
um tema marginal na obra do grande antropólogo francês, mas antes uma intuição
teórica que organiza e orienta a sua pesquisa; mais ainda, e esse é o âmago da tese,
a FCM arrasta consigo duas questões: a da génese do pensamento mítico e das
culturas; e a do estatuto teórico da antropologia, ciência humana por excelência,
para a qual o A., na linha do estruturalismo morfodinâmico de Jean Petitot, propõe
o estatuto de ciência natural por via da matematização dos seus axiomas fundadores. Trata-se afinal de demonstrar, numa escrita exemplar de clareza, sobriedade
e elegância, que a FCM, criticada como utilização mágica de símbolos matemáticos nas ciências sociais, escamoteada durante cerca de trinta anos pelo próprio
Lévi-Strauss, funciona de facto como lei geradora das formas míticas. Mas, para
tal, torna-se necessário proceder à sua esquematização catastrofista, o que permite
confirmar o estatuto da FCM como equação inteligente, ou seja, como singularidade encerrando localmente toda uma estrutura de regulação global. A contribuição das matemáticas, mais precisamente da teoria das catástrofes, é pois
essencial para a realização daquilo que foi sempre um projecto ideal para
Lévi-Strauss. Por isso, o livro está dividido em três partes: a primeira dedicada às
vicissitudes da FCM – invenção, escamoteamento, denegação, reabilitação – na
obra de Lévi-Strauss; a segunda às contribuições dos antropólogos, desde os
cépticos aos temerários; a terceira às dos matemáticos, com relevo para a esquematização morfodinâmica da FCM realizada por Petitot entre 1992 e 1997.
Ao longo de toda a obra, mas sobretudo da primeira parte, o A. dá conta das
hesitações e oscilações de Lévi-Strauss entre um estruturalismo parmenidiano
(estático, equilibrado, harmonioso) e um estruturalismo heraclitiano (dinâmico,
em perpétuo desequilíbrio produtor de formas). A tese do A. é de que a FCM, com
a qual Lévi-Strauss pretendia dar conta, a partir da sua génese, da estrutura dos
mitos e suas transformações, é o lugar de tensão entre Parménides e Heráclito.
E se as potencialidades de morfogénese da FCM passaram despercebidas ao
próprio Lévi-Strauss, que a negligenciou, foi em grande parte devido aos seus
preconceitos filosóficos que o conduziram a dar prioridade ontológica ao discreto
e à diferença. As potencialidades da FCM que, para o A., vão além da sua capaci-

454

DIACRÍTICA

dade em constituir-se como lei geradora do mito e estendem o seu campo de aplicação ao rito e às estruturas elementares da vida social, devem-se a um desequilíbrio interno, a uma dissimetria, que traduz o segundo membro da segunda
componente da FCM:
Fx(a):Fy(b) :: Fx(b):Fa

-1

(y).

Dá-se aqui uma inversão entre valor de função e valor de termo de dois
elementos, a e y, correspondente a uma externalização de um parâmetro interno
acompanhada de uma internalização de um parâmetro externo. A FCM tem a
estrutura de uma dupla torsão de que a figura topológica da garrafa de Klein dará
conta mais tarde na obra de Lévi-Strauss. Mas o que importa é que a dissimetria
da FCM aparece desde logo dificilmente compatível com a função que Lévi-Strauss
atribuía então ao mito: a de mediação de contradicões – função de simetria e de
analogia inscrita numa lógica das trocas recíprocas. O A. põe em evidência que
a estrutura topológica da FCM, que encerra o seu dinamismo, é irredutível às
estruturas simétricas e estáticas da álgebra de Boole e do grupo de Klein, relevando
ambas da lógica combinatória, e justifica assim a abordagem topológica e dinâmica da teoria das catástrofes. Mostra ainda que a época em que a FCM desaparece
e é substituída, nos estudos de Lévi-Strauss, pelo grupo de Klein, é a de Mythologiques (1962-71), marcada por uma concepção da função do mito claramente
orientada pelo axioma estruturalista – a de produzir distâncias diferenciais –, pela
definição dos mitos como mitemas de uma linguagem universal que é a mitologia
– o que acarreta a perda não apenas da questão da génese dos mitos mas também
a das relações estruturais e funcionais destes com a vida social. Ora, quando, a
partir de 1974, Lévi-Strauss recupera a FCM nas suas aulas, é para a aplicar a um
rito (a cerimónia iatmul do naven); e quando, em 1984, La Potière Jalouse reabilita
explicitament a FCM, esta aparece associada à garrafa de Klein, figura topológica
que dá conta da dialéctica ou reversibilidade entre dentro e fora que caracteriza o
pensamento mítico. São estas duas dimensões da FCM, a sua natureza topológica
e dinâmica e a sua aplicação ao rito, que o A. vai desenvolver. Precisemos que a
extensão do campo de aplicação da FCM supõe que, na perspectiva naturalista e
realista que é a da morfogénese, mito e rito são formas simbólicas que reproduzem
processos e estruturas do real natural, sendo-lhe, portanto, coextensivas. Assim, o
mito, que sempre conta a emergência de um sistema de diferenças (o discreto)
a partir de um mundo originalmente indiferenciado (o contínuo), narrativiza a
morfogénese das sociedades humanas (rito), bem como a de fenómenos naturais
ou mentais.
Os antropólogos cujos estudos mais contribuíram para o esclarecimento da
FCM são E.K. e P. Maranda e M. Mosko. O principal valor de ambos está precisamente na possibilidade implícita ou explícita de aplicação da FCM ao rito. Assim,
o casal Maranda, ao centrar a sua atenção na função de mediação do mito, considera que o mediador (b) é aquele que procede à morte violenta de um monstro
ou ser maléfico (a-1). Ora, não é difícil para o A. ver nesta morte violenta de um
ser maléfico o rito sacrificial do pharmakos, tal como René Girard o expõe em
La Violence et le Sacré (1972). Quanto a Mosko, a utilização que faz da FCM
torna-a aplicável a toda a vida social e suas instituições. Mas se os Maranda negli-
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genciam, no mito, a função de produção de diferenças em proveito da de mediação
(quando, na verdade, a FCM concilia ambas as funções), Mosko apaga o desequilíbrio e a dissimetria da FCM. Porém, a importância que ambos os estudos dão ao
rito fornece ao A. uma base de apoio para a sua teoria girardo-thomiana da função
de regulação biológica ou etológica das formas míticas e rituais. Entram aqui os
temas da predação e da violência como figuras de um contínuo ou indiferenciado
do qual emergem as formas. Em traços largos e sintéticos, tal função de regulação
remonta ao longo passado de caçador do homem e evidencia que a relação
predador-presa, princípio da génese das formas vivas, é o eixo de inúmeros ritos.
Nesta perspectiva, os ritos sacrificiais e/ou de expulsão do pharmakos, nos quais a
vítima opera a reversão do perigo colectivo em salvamento colectivo, são formas de
regulação da vida social. O A. assume a hipótese girardiana de uma auto-regulação
da violência narrada pelo mito (mediação = indiferenciação + produção de distâncias diferenciais) e posta em acto no rito que mais não faz do que repetir, com mais
realismo ou mais simbolismo, o assassínio fundador – acto primordial donde
jorrou a cultura. O alcance político e ético desta ideia da função de auto-regulação
social do rito de expulsão do bode expiatório não constitui matéria de reflexão
para o A. O cerne da sua tese situa-se na constatação de que a teoria das catástrofes dispõe de modelos matemáticos – como o lacet de prédation e o cusp – para a
relação predador-presa subjacente aos ritos, que a tratam como um processo
cíclico dotado de uma reversão catastrófica: a de predador em presa, de carrasco
em vítima, de rei em anti-rei, não esquecendo a reversibilidade entre dentro e fora.
Passemos então às contribuições dos matemáticos. Revendo a esquematização catastrofista do quadrado semiótico realizada por Petitot, o A. explica duas
coisas essenciais: i) que a FCM, na sua complexidade e no alcance do seu campo
de aplicação, é uma extensão do quadrado, pelo que a catástrofe adequada à sua
dupla torsão é o double cusp; ii) que o mecanismo victimário de Girard assombra
o quadrado semiótico ao nível das deixis (eixos verticais ascendentes). Com base na
análise do mito de S. Jorge, o A. propõe que o termo deixis seja tomado à letra:
apontar a presa é a deixis arquetípica. O que a primeira deixis aponta é o pharmakos, logo o rito sacrificial; o que a segunda deixis aponta é o rei, logo o rito da
intronização. O assassínio fundador tem assim um grande peso nesta tese. Girard
permite ao A. passar do mito à vida social. O assassínio fundador é considerado, no
âmbito da teoria das catástrofes, uma singularidade ou centro organizador do qual
derivam as formas culturais. Ele é a materialização daquilo a que Lévi-Strauss
chamava a eliminação radical de um fragmento do contínuo, donde emerge a cultura
enquanto sistema de diferenças assegurando a boa distância e o vínculo social.
Porém, constatando que Girard negligencia o casamento sagrado no rito de intronização – modelo reduzido da substância de mitos e ritos –, o A. recorre a Hocart
e reconstitui assim os dois eixos dessa cerimónia: o sacrifício e a procriação, o
sangue sacrificial e o sangue menstrual, a vida e a morte, o masculino e o feminino
– eixos que organizam as oposições fundamentais de uma sociedade. Em suma, na
génese da grande diversidade das formas mítico-rituais está um couplage de duas
oposições – vida/morte, masculino/feminino – correspondentes às pregnâncias de
Thom e aos semas profundos de Greimas (v. neste mesmo volume A viragem morfodinâmica…).
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A uma tese tão estimulante para os estudos sobre o imaginário e para o desenvolvimento teórico das ciências humanas, e tão apaixonante não apenas pela
matéria que trata mas pelo modo como combina o científico e o especulativo na
forma como a trata, faria um único comentário. Diz ele respeito à negligência da
função do metapsicológico no antropológico ou, mais precisamente, da dimensão
libidinal que trabalha a morfogénese do simbólico. Assim, apesar de referir que
Girard retoma noutra perspectiva o mito freudiano do assassínio do chefe da horda
primitiva, o A. passa em silêncio a questão do jozo sexual. Mas ela está em jogo
nesse conflito e nesse assassínio fundador da cultura e do interdito do incesto o
qual, de facto, se revela insuficientemente explicado pelo princípio lévi-straussiano
da reciprocidade. A equação crâneo=útero-1 e a proposição o sacrifício masculino é
o operador agnático não enunciam só que há uma conexão entre cabeça-cortada e
dar-uma-descendência-ao-marido, e que o sacrifício é a base do vínculo social;
enunciam também que o significante fálico, na sua função de estruturar as identidades sexuais e a sucessão das gerações, emerge da castração simbólica e que o
vínculo social, porque fundado no sacrifício do gozo incestuoso, tem uma
dimensão libidinal e psico-sexual irredutível à procriação. Mas sobretudo como
não ver, nos dois eixos do rito da intronização, as duas dimensões da pulsão : sexual
e de morte (Eros e Thanatos) ? Mais ainda, ambos os eixos observam o tipo de
reversão (de vítima em rei e de conteúdo em continente) que caracteriza precisamente o circuito pulsional e a sua tipologia: activo-passivo, dentro-fora. De facto, o
A. mostra ao longo da sua obra que tanto o rito paradigmático como o pensamento
mítico funcionam de acordo com o modelo da pulsão. O que não é de espantar
dada a assimilação ou, pelo menos, a afinidade entre pregnância thomiana e pulsão
freudiana que Petitot evidenciou. Fica então por elucidar o que o desequilíbrio
interno e a dissimetria da FCM devem à pulsão.
Cristina Álvares

AMÉRICO DA COSTA RAMALHO, Para a História do Humanismo em
Portugal (IV), Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
2000. 370 páginas.
Veio a lume, entretanto, o volume IV da obra Para a História do Humanismo
em Portugal, com o qual o seu autor, A. Costa Ramalho, prossegue o intento de
reunir em obra conjunta uma série de estudos (artigos, prefácios, comunicações
apresentadas a Congressos), no essencial respeitantes ao Humanismo em Portugal,
que andam dispersos e são, pelo menos alguns, de mais difícil acesso. Acrescente-se que alguns desses estudos são inéditos, como o intitulado «Cataldo e o
1.º conde de Linhares», pp. 49-58, ou «Ainda a cultura de Camões», pp. 141-143,
e «Reflexões camonianas», pp. 145-156, entre outros.
O volume em questão abarca trabalhos relativos a um largo espectro temporal
que se estende de 1948 a 1999 – embora haja trabalhos que não estão datados – e

BIBLIOTECA

457

abrange temas diversos que vão do Pré-Humanismo (com um estudo apenas),
se detêm no Humanismo (com 23 títulos) e dão um salto a trabalhos «Recentiora»
(10 títulos).
No geral, os estudos retomam – complementando e introduzindo novidades
no que se refere à temática do Humanismo em Portugal – temas já anteriormente
abordados pelo autor. Têm, por isso, um certo ar de família, sugerido por títulos
como «Humanismo em Portugal», «Cataldo», «Cataldo e o 1.º conde de Linhares»,
«Sobre a cultura de Camões», «Algumas figuras de Évora no Renascimento»,
«Amato Lusitano», «Ainda Anchieta e Coimbra» e outros. Mas uma leitura atenta
põe bem em evidência quanto há de novo e importante em vários destes estudos.
Por outro lado, alguns artigos versam matérias menos conhecidas do leitor ou
menos tratadas pelo autor, como sejam os interessantes «Alexandre Herculano e
Cataldo Parísio Sículo» (pp. 59-64), «Um humanista em viagem: Gaspar Barreiros
(1546)» (pp. 81-93), ou «Para a edição da obra poética de André Falcão de Resende»
(pp. 157-164), ou ainda «Três poemas novilatinos sobre o Brasil» (pp. 245-264).
Relativamente a este interessante conjunto de artigos, vale a pena chamar uma
especial atenção para o último, que incide sobre três poemas em latim, a saber:
– o De Sacchari opificio carmen, um poema (um canto rústico) de Prudêncio
do Amaral, padre jesuíta do século XVIII, em torno da cana do açúcar.
– o De rusticis Brasiliae rebus, da autoria de José Rodrigues de Melo, publicado
em 1781, e em 1941 objecto de uma tradução patrocinada pela Academia
Brasileira e prefaciada por Afrânio Peixoto. Deste poema, em quatro livros
como as Geórgicas em que se inspira, o Livro I ocupa-se da mandioca, o
II incide sobre a utilidade da mandioca, o III sobre a criação de rebanhos,
o IV sobre a produção e exportação do tabaco (herba Nicotiana).
– o Brasilienses Aurifodinae Poemate Didascalico siue De auro eiusque extractione in Brasilia Poetica Descriptio, da autoria de José Basílio da Gama, que
trata da origem do ouro, da sua extracção pelos escravos – vistos já como
verdadeiras máquinas de trabalho – e fala com humanidade destes infelizes.
Este poema foi objecto de uma tese de mestrado em Coimbra, de João
António Lourenço.
A. Costa Ramalho conclui este seu artigo com as seguintes palavras, bem
significativas do interesse dos poemas referidos: «[Deste modo], um conjunto
notável de obras, escritas no estrangeiro sobre o Brasil, no século XVIII, constituirá
um testemunho válido, sob mais do que um aspecto, da visão setecentista da Utopia
Brasileira.» (p. 263).
No domínio dos artigos abrangidos na designação genérica de «Recentiora»,
vale a pena, na sua grande heterogeneidade, reencontrar Safo e Catulo pela pena
do imortal e apaixonado poeta que foi Garrett, ver como Fernando Pessoa conhecia
os clássicos e a sua língua, rever o mais clássico dos poetas, Horácio, traduzido
por Falcão de Resende, Milton e Pessoa, e conhecer mais de perto o labor de dois
editores da obra de escritores portugueses quinhentistas, a saber, Manuel Rodrigues Lapa – que deu a lume importantes textos como os Panegíricos de João de
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Barros, a obra de Sá de Miranda, os Anais de D. João III de Frei Luís de Sousa, o
Soldado prático e outras obras –, e o arquitecto Jorge Segurado – que trouxe ao
nosso convívio parte significativa da obra do famoso Francisco de Holanda.
Tal como foi dito relativamente ao vol. III de Para a História do Humanismo
em Portugal, também este volume IV se lê com grande prazer e com grande utilidade, não apenas por ser fonte inesgotável de informações diversas e seguras, mas
também por revelar, uma vez mais, as qualidades bem conhecidas do seu autor,
que sempre consegue recriar diante do curioso leitor, com vivacidade, graça e rigor,
as figuras e os tempos antigos de que trata.
Virgínia Soares Pereira
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