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Por que desvendar o Encoberto?
“Tomai as rédeas vós do Reino vosso, / Dareis matéria a nunca ouvido
canto” – neste apelo de Camões ao Desejado em sua célebre obra épica
Os Lusíadas – um dos paradigmas emblemáticos em que transparece o
mito sebastianista –, a sublimidade da figura cultuada e a sublimidade
da linguagem que a eleva se equiparam, ambos convergindo para uma
ousadia sem limites. Somente por meio de um canto nunca ouvido, portanto, de uma modalidade poética desmedida e grandiosa é que o mito
vai tomando corpo, configurando-se como escrita – uma realidade que
preenche a idealidade. No entanto, essa crença nos valores elevados e
heróicos do canto poético para exaltar o seu objeto irá perdendo força
ao longo dos tempos, na literatura portuguesa, para assumir outras formas de cumplicidade com a matéria histórica.
Eis o que nos interessa analisar neste nosso percurso. Não a evidência, muito menos o modo encomiástico de abordagem literária da figura
do Encoberto, mas as diversas figurações que nos permitem entrevê-lo
no indiciamento instaurado pelo discurso literário, por meio de construções diversas que buscam increvê-lo como outro. Ao invés de culto,
seu avesso.
Inspirados por Maria Guavaira, a personagem do romance A Jangada de Pedra, de José Saramago, temos um fio a perseguir nessa meada que se desfaz/refaz permanentemente e que pode metaforizar a própria história de Portugal. Aceitando, também, a sugestão de Antonio
Quadros para procurarmos o “fio nuclear” desde a origem, “se queremos conhecer de onde viemos, quem somos e para onde podemos ou
devemos ir.”, é possível que desvendemos o “quid essencial e fugidio”
que caracteriza o projeto histórico do país (1986, p. 58).
Se por um lado, o princípio teleológico está na raiz do projeto profético e messiânico que move o imaginário cultural do país, fazendo
despontar uma preocupação com o futuro, com o que há de se cumprir,
por outro lado, a própria crença ou apego excessivo nessa promessa
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vai-se tornando um corpo denso e presente, no qual o fazer potencializa a linguagem literária. Trata-se de uma curiosa contradição, figurativizada nessa interpenetração de esvaziamento e plenitude, presença e
ausência, o ontem e o amanhã. Desse modo, o conteúdo espiritual desejado se materializa nas formas de construção da escrita, não no que
esta diz ou promete apenas, mas principalmente no que ela estrutura
em seu fazer.
Se, como pondera Antonio Quadros, o projeto espiritual “se oculta
nas dobras emaranhadas dos fenômenos sociais e políticos” (1986,
p. 58), pensamos que essas dobras são também as de uma linguagem
ficcional e/ou poética, tecido em meio ao qual o implícito e o explícito
se tramam como fios a serem retrabalhados pela leitura crítica.
Não é nosso propósito nos determos em estudos, já consagrados,
sobre o sebastianismo português, cujos pensamentos teóricos certamente estarão incorporados em nossas reflexões quando da abordagem
dos próprios textos literários1 .
Entretanto, há dois autores que não poderíamos omitir, dada nossa
afinidade com suas reflexões, ainda que por vias distintas: Oliveira
Martins2 e António da Costa Lobo3 . Do primeiro, convém lembrar
sua importância no que concerne à subversão da “perspectiva linear
do relato histórico”, conforme palavras de Eduardo Lourenço (1999,
p. 135)4 , retirando, assim, os mitos culturais de sua função pontual,
1

Cabe aqui lembrar os comentários a esse respeito feitos por João Palma-Ferreira
no capítulo “Bandoleirismo / Sebastianismo” de sua obra Textos e Ensaios (1984). Segundo o autor, José Agostinho de Macedo já traçara o itinerário do Sebastianismo, em
1810; em seguida surgiram as teses de Oliveira Martins, Sampaio Bruno, Costa Lobo.
Por outro lado, Antero de Figueiredo e Carlos Malheiro Dias continuam a interpretar,
porém, não propriamente a Profecia e sim o mito que dela se originou. Através desses
estudiosos, duas posições contraditórias acerca do Sebastianismo afirmaram-se: “de
um lado a glorificação como mito messiânico, de outro, a tendência para consubstanciar no mito o anseio libertário e justicialista num quadro especificamente nacional
mas de implicações universais.” (1984, p. 131).
2
Em sua História de Portugal, capítulo IV, “O Sebastianismo”. Lisboa: Guimarães, 1991.
3
De António da Costa Lobo destaco As origens do sebastianismo: história e
prefiguração dramática. Lisboa: Rolim, 1982.
4
Trata-se do capítulo “Sebastianismo: imagens e miragens” contido em sua obra
Portugal como destino seguido de mitologia da saudade. Lisboa: Gradiva, 1999, p.
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entre eles o sebastianismo, o qual ganha uma dimensão mais abrangente. É Lourenço que afirma ter o sebastianismo, ou “aquilo que nele
se encarna, uma estrutura mais ampla e reiterada em tempos e lugares
diversos que a do nosso sebastianismo histórico.” (1999, p. 134-135).
Para Costa Lobo, o sebastianismo deve ser compreendido num sentido
mais profundo que ultrapassa o viés histórico; esse mito é, segundo
ele, “a vida imaginária portuguesa quando o abismo entre a realidade
do seu ser histórico e o seu destino ideal e moral nos aparece como
intolerável.” (apud Lourenço, 1999, p. 137).
É interessante pontuar, também, a observação de João Palma-Ferreira sobre a “ressurgência contemporânea de toda a temática sebastianista”, a qual se radicaliza tanto quanto foram se radicalizando “os
preconceitos de perda ou de morte do país, sem contrapartida civilizacional.” (1984, p. 132). Por isso, acentuaram-se na literatura portuguesa
obras que abordam o mito e dele vêm fazendo releituras críticas.
Pois bem, nossa focagem dos textos literários inspira-se justamente
nessa ampliação de sentidos e funções do mito do Encoberto, o que
poderá se comprovar graças à análise de seus processos construtivos e
resoluções estéticas singulares.
Não pretendemos seguir um fio cronológico ou histórico da literatura portuguesa para tratar da figura do Encoberto, mas percorrer livremente produções literárias pertencentes a distintos momentos, como
se fossem fios desdobrados desse novelo ou tecido que as amarra num
núcleo comum. Optamos por distribuir em quatro capítulos os textos,
separados por gêneros: I – O Encoberto em Poesias, II – O Encoberto
em Narrativas, III – O Encoberto em Peças teatrais, IV – O Encoberto
Esculpido.
Desse modo, a cantiga de amigo “Deus que leda que n’esta noite
vi”, de Johan Mendiz de Briteiros, poemas como “A Morte de D. Quixote” de José Gomes Ferreira, “O Vidente” de Sophia de Mello Breyner Andresen, “Soneto da Espera” e “Sigamos o Cherne!” de Alexandre O’Neill, “O Morto Coletivo” de Natália Correia, “Os Demônios
de Alcácer-Quibir” de Sérgio Godinho, “Testemunho Tríplice” de Ernesto Manuel de Melo e Castro, “Remos”, de David Mourão-Ferreira;
133-142.
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as narrativas O Marinheiro de Fernando Pessoa, As Cidades e as Serras de Eça de Queirós; os contos “O cágado” de Almada Negreiros, “O
gêmeo e a sombra” de João de Melo, “Passado composto – três cartas” de Antonio Tabucchi, algumas passagens de A Mosca Iluminada
de Natália Correia; os romances Cavaleiro Andante de Almeida Faria,
Jangada de Pedra de Saramago, O Cais das Merendas de Lídia Jorge,
Nenhum Olhar de José Luis Peixoto, Águas Livres – Cadernos II de
Teolinda Gersão, A Ponte dos Suspiros de Fernando Campos; as peças
teatrais “O Indesejado” de Jorge de Sena e “O Encoberto” de Natália Correia; esculturas criadas por alunos de ensino secundário – todas
essas distintas obras serão objeto de nossa investigação para procurarmos confirmar nossa hipótese em relação ao mito sebastianista. Qual
é ela? A de que não se trata apenas ou essencialmente de uma figura
histórica pontual, mas de uma idealização tomada como absoluto em
que se enlaçam mito e poesia, ou o que poderíamos denominar desejo
mitopoético, aproveitando o dizer do crítico brasileiro Alfredo Bosi5 .
Por outras palavras, interessa-nos justamente esse corpo ficcionalizado
criado como análogo a outro corpo (o histórico) a se concretizar como
culto incontornável e perpétuo.
Para Bosi, há certa afinidade entre o sebastianismo português e o
messianismo primitivo, ambos motivados por momentos de profunda
crise: “Situações de crise e opressão desencadeiam forças profundas
de resistência que, por sua vez, geram movimentos sociais e formas
simbólicas de teor radicalmente mitopoético.” (1977, p. 176-177).
Ora, essa resistência mencionada por Bosi está no corpo e estrutura
da linguagem, cujos poderes simbólicos atuam como instrumentos de
consciência. Também Theodor Adorno6 postulou essa força desempenhada pelas representações líricas em seu confronto com a realidade
social, sobretudo pelo empenhamento da linguagem em sua forma, na
qual a resistência se instala (“Conferência sobre lírica e sociedade”).

5

Alfredo Bosi. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1977, p.
176-177.
6
O ensaio “Conferência sobre lírica e sociedade” pode ser lido na reunião de
textos do crítico alemão em Textos escolhidos. In: BENJAMIN, Walter et alii. São
Paulo: Abril Cultural, 1975 (Os Pensadores, 48), p. 202.
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Esperamos que este ensaio possa servir como caminhos de leitura
para reflexões sobre esse mito caro à cultura portuguesa, fonte de inúmeras produções literárias e artísticas. Evidentemente, não subestimamos a História ou o que sobre ela vem-se afirmando, ao contrário; ela
pode ganhar maior vulto graças às conformações ficcionais (mitopoéticas) que a resgatam, porém, para a devolverem como outra. Em virtude
mesmo dessa possibilidade outra é que o mito se torna plurissêmico,
assumindo uma multiplicidade de sentidos desdobrados de sua matriz.
Por força das figurações representativas que os vão re-configurando,
História e mito se engendram mutuamente encarnados no corpo da linguagem.

www.lusosofia.net

O “Místico Paladino iluminado”
A expressão entre aspas acima está contida num verso do poema de
Afonso Lopes Vieira1 , abaixo transcrito, no qual funciona como perífrase para o Encoberto. O intuito de trazer o texto desse poeta para o
início de nossas reflexões é fazê-lo servir como contraponto antitético
aos textos que estarão nos capítulos seguintes deste ensaio.
Paradigmático do apego à figura mítica alimentadora do Sebastianismo, o poema de Lopes Vieira merece ser lido como reflexo de uma
visão de mundo e como concepção poética inseridas num tempo que
antecede a modernidade e, consequentemente, rejeita traços que estarão
no cerne do espírito corrosivo característico das vanguardas modernistas. Sem ironia, sem transgressões e sem intenção desmi(s)tificadora,
o poema de Lopes Vieira revela o tom exaltativo e incorpora em seu
fazer imagens eufóricas ratificadoras do mito do Encoberto. Leiamos o
texto.
Cavaleiro do Sonho e do Desejo,
Guarda no Santo Graal
com a nossa Saudade e o nosso Beijo,
– O sangue de Portugal.
Sonho de além e de glória,
há tanto, tanto
o sonha um Povo inteiro
1

Escritor português (1878-1946), autor de diversas obras, entre elas: Náufrago
– versos lusitanos (1899), Meu Adeus (1900), O poeta da Saudade (1901), O Encoberto (1905), O Povo e os Poetas Portugueses (1911), Canções do Vento e do Sol
(1912), Inês de Castro na Poesia e na Lenda (1914), Ilhas de Bruma (1918), Cantos
Portugueses (1922), Os Lusíadas (1929), Ao Povo de Lisboa (1938), Onde a Terra se
Acaba e o Mar Começa (1940). Considerado um dos representantes do Simbolismo
em Portugal, diferindo das tendências ideológico-estéticas de outros simbolistas, pois
suas produções refletem um acentuado nacionalismo, como o poema transcrito exemplifica.
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Maravilha e encanto
da nossa história:
Oh Manhã de Nevoeiro. . .
Oh manhã misteriosa
que alvoreces em nós teu rompante claror,
teu messiânico alvor,
manhã de além, alva saudosa,
– tu és nossa força que não passa,
teu sonho em nós revive ao longe e ao perto,
manhã sem dia, oh manhã de Graça,
em que há de vir o Encoberto. . .
Místico Paladino iluminado,
que ao areal arrastou nossa alma em flor
e jogou a sorrir nosso destino e sorte,
ele era vivo antes do Desejado,
ele era vivo em nosso sonho e amor,
– e nunca o levou a Morte!
Ele é vivo e eterno! Horas ansiadas
em que o sinto, em meu sangue, em mim. . .
Ele vive nas Ilhas Encantadas
da nossa alma sem fim. . .
E oh maravilha!
Em toda a hora do perigo e do temor
o Encoberto volta da sua Ilha
e salva-nos, e salva-nos, Senhor!. . .
E a Esperança imortal,
surda palpita na manhã rompante!
Cerra-se a névoa alucinadamente,
Portugal boia no nevoeiro. . .
Cavaleiro do Sonho e do Desejo,
guarda no Santo Graal
Com a nossa Saudade e o nosso Beijo,
– O sangue de Portugal. (Ilhas de Bruma, 1918)
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Os versos evidenciam o desejo de que o Rei salve o povo, com seu
“messiânico alvor” (3o v. da 3a estrofe), pois representa a Esperança e
o Sonho, valores eternamente cultivados pelos portugueses para que o
nevoeiro em que o país “boia” (último verso da 7a estrofe) se desfaça e,
sem ele, a manhã possa palpitar rompante. A conquista de novas terras,
o “além” enunciado pelo verso e a glória advinda dessas descobertas
é o que assegura a história do país, conforme nos propõe a 2a estrofe.
A crença de que o Rei não morreu, mas sim vive ainda na alma dos
que o cultuam, por meio de uma eternidade perpétua interiorizada pelo
povo, como lemos na 5a estrofe, já é uma forma de salvação, digamos,
garantida pela linguagem poética em seu teor exortativo. Essa espécie
de salvação ou perpetuidade do paladino concretizadas pelos signos
poéticos tornam-se mais visíveis ainda na 6a estrofe, graças ao jogo
de recorrências sonoras, como os fonemas sibilantes e sons abertos:
“Horas ansiadas”/ ”sinto” / ”sangue” / ”nossa alma” / ”Encantadas”.
A “manhã misteriosa”, enunciada na 3a estrofe, não significa apenas
o romper de um novo dia, metáfora de história, mas também o futuro
(o amanhã), desejado pelo poeta para seu país, ou seja, a manhã é a
promessa de início de uma nova história cujo sentido se fundamenta
na crença e na espera. Concepção extremamente utópica do mundo,
cuja única certeza está na “força que não passa”, signos que se explicitam no penúltimo verso dessa estrofe, ratificando a permanência
do “alvor”/”claror”, rimados e assegurados pelo (a)manhã. Essa vida
guardada na memória e alimentada pela “Saudade”, em maiúscula, sentimento tipicamente lusíada, é o verdadeiro Graal só conquistado por
aquele que creem em seu essencial mistério – eis galardão anunciado
no fecho do poema de Lopes Vieira.
Nos capítulos seguintes deste ensaio, não mais serão apresentados
textos com linguagem em tom exaltativo à figura sebastianista, com o
intuito de consagrá-lo ou reafirmá-lo incondicionalmente como mito,
mas, sim, textos que buscam rever o mito de forma crítica, reconfigurando-o em novas dimensões e sentidos.

www.lusosofia.net

Eu sou um visionário, um sábio apedrejado,
Passo a vida a fazer e a desfazer quimeras,
Enquanto o mar produz o monstro azulejado
E Deus, em cima, faz as verdes Primaveras.
Gomes Leal

Os mitos não são nada mais do que essa solicitação
incessante, infatigável, essa exigência insidiosa e inflexível que obriga os homens a se reconhecerem nessa
imagem de si próprios, eterna e no entanto datada, que
um dia se constrói como se fora para todo o sempre.
Roland Barthes

Parte I
O Encoberto Em Poesias
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Cantar o Amado Ausente
Todos sabemos como e quanto as cantigas de amigo, uma das modalidades líricas do trovadorismo português, investiram no posicionamento
da voz feminina, a amada, para lamentar a ausência do amado (ou
amigo). Não cabe aqui discutir isso, já analisado por estudiosos e pesquisadores dessa fonte poética; o que nos interessa é ampliar um pouco
mais o sentido dessa figura ou personagem cantada pelo eu poético das
poesias, mas retirada de cena.
Numa primeira instância de leitura, e atendendo a toda uma fortuna crítica especializada, sabemos ser o amigo (“aquel que mentiu
do que m’a jurado”) forçado a ir à guerra, a serviço do rei, não cumprindo ou retardando o cumprimento de seu amor à amada. A não-correspondência amorosa e esse vazio são preenchidos por um canto
que se repete e se estrutura de modo a concretizar a ausência de conteúdo, através de uma fala às voltas com os mesmos motivos e topos: as
amigas como testemunhas e confidentes, as águas em que as donzelas
se banham e lavam as roupas, o vento que assopra os ramos das árvores, as flores do pinheiro a se lamentarem, o rio que ouve os lamentos,
refrões e mais refrões, os quais, afinal, materializam o círculo ou beco-sem-saída em que imergem as mulheres abandonadas. Ficar à espera
de, dando corpo a esse nada que sobra como “realidade”, é um motivo
caro à literatura, explorado por diversas produções poéticas e narrativas. Personagens míticas, como a Penélope da Odisséia e a Scherazade
de As mil e uma noites, só para ficarmos com as conhecidas mulheres que se alimentam da espera, inventam artifícios para driblarem as
ameaças que as rondam.
Evidentemente que no contexto peninsular ibérico de onde emergem as cantigas trovadorescas, o motivo da espera ou o desejo que se
apossa da figura feminina se nutre de outras razões, adquirindo também outras formas de realização estética. Entretanto, é curioso como,
em todos os casos, o vazio é compensado por algo que dá forma concreta à falta: o tecido de malha, as histórias contadas, a voz lírica das
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cantigas. É preciso criar um objeto ou artifício como simulação, uma
espécie de alteridade compartilhada somente por meio da invenção que
a sustenta. É preciso estruturar o vazio como linguagem, se quisermos
parodiar o dizer de Lacan sobre o inconsciente.
No caso das cantigas de amigo, nosso foco de interesse nestes comentários, cabe assinalar que o amigo/amado quase nunca recebe caracterização ou individualização, de modo que pouquíssimo sabemos
dele. O que a poesia canta e reitera com insistência é sua partida para
um retorno a perder de vista, que nem mesmo “as flores do verde pino”,
por mais altas que estejam, conseguem alcançar. Há como que um mistério em torno da figura masculina, reduzido a formas pronominais e
à sua não-atuação enquanto personagem poética, pois nem mesmo à
sua voz é concedido espaço pleno na poesia. Quando há interlocução
ou é enunciada uma fala do amigo, ela vem mediada pela voz do eu
poético feminino, outras vezes a fala é fruto de um sonho vivido pela
amiga/amada. Na cantiga de Johan Mendiz de Briteiros, “Deus que
leda que n’esta noite vi” (1984, p. 18)1 é flagrante tal situação. Leiamos os versos do trovador:
Deus que leda que n’esta noite vi
amiga, em um sonho que sonhei,
ca sonhava eu como vos direi
que me dizia meu amig’assi:
“falade mig’, ai meu lum’e meu ben”
Não foi no mundo tan leda molher
Em sonho nen no podia seer,
ca sonhei que me veera dizer:
“falade migo, ai meu lum’e meu ben”
Des que m’espertei ouvi gran pesar
ca en tal sonho avia gran sabor
com o rogar me por Nostro Senhor
1

A cantiga de amigo de Johan Mendiz de Briteiros está no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti) e a indicação dessa fonte, tal como nos fornece
a História e Antologia da Literatura Portuguesa – séculos XIII-XIV, livro citado ao
final deste ensaio, nas referências bilbiográficas, é: B 846 f.178ro V 432 f.69ro (sendo
B. o Cancioneiro, seguido do número do folium em que se encontram os versos).
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o que me sabe mais que si amar
“falade migo, ai meu lum’e meu ben”
E pois m’espertei foi a Deus rogar
que me sacass’aqueste sonh’a ben (1984, p. 18)

É importante observarmos a presença do sonho como móvel estruturante da cantiga de Briteiros, e é nessa esfera onírica que o amigo
aparece diante da mulher para lhe dirigir uma súplica: “falade mig’, ai
meu lum’ e meu ben” – fala que se reitera como refrão em três estrofes, um recurso formal típico das cantigas. Ao confidenciar o sonho
à amiga (tal interlocução é frequente nesse gênero poético), a mulher
recupera as palavras do amado, cujo teor aponta para o que convém
ou satisfaz o desejo feminino, pois ela é definida como luz e bem, o
que a deixa “leda”, feliz. Tal situação eufórica comprova-se mais ainda
pelo fato de ela não apenas ter ouvido e sim visto o amigo em sonho
(“esta noite vi”), e também pela afirmação da amada de que ele quer
melhor (mais) a ela do que a si mesmo (4o verso da 2a estrofe). Porém,
o despertar, entendido com o duplo sentido de acordar do sonho e tomar consciência, traz o disfórico, o “gran pesar”, pois ela sabe que na
realidade esse sonho não se sustenta, existindo apenas como objeto de
desejo, por isso, roga a Nosso Senhor para que se desfaça o sonho.
Como podemos ver, o que a cantiga exibe para o leitor (e para a
própria personagem feminina) é uma figura. . . encoberta, existente em
sonho, somente presente pela utopia com que a força do amor pode
projetá-la na esfera onírica. É o caso de nos perguntarmos: se ultrapassarmos o contexto específico em que se inserem as cantigas de
amigo e considerarmos o contexto histórico-cultural mais amplo de
que elas fazem parte, não poderíamos ver nessa personagem ausente
do amigo/amado uma metáfora a encobrir outra? Ou seja, para além do
contexto amoroso característico das cantigas de amigo, a figura encoberta pode assumir outras dimensões se considerarmos o extenso tecido
mítico que reveste a cultura portuguesa. Nesse caso, se entendermos o
Encoberto como uma figuração do desejo ou de um retorno sempre adiado, talvez possamos ampliar o sentido do que fica implícito ou apenas
sugerido nas cantigas.
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A partida, a distância que separa os amantes, o desejo da volta, a
espera, o adiamento do encontro, o apego ao sonho, a necessidade de
contar, a vaguidade ou névoa que encobre a figura amada, a repetição
do fato alimentado pela força da palavra, tudo isso são componentes
também presentes no mito sebastianista. Sem ser objeto de uma relação amorosa, evidentemente, a figura messiânica que alimenta o mito
tem uma correspondente histórica, como sabemos, mas o princípio que
alimenta o mito vai se configurando em toda a produção literária portuguesa.
Nas cantigas líricas trovadorescas, a espera se corporifica na repetição e a repetição corporifica o círculo insolúvel do jogo amoroso: a
projeção para um além que não se cumpre e não oferece respostas. Certamente estamos diante de cantigas de cunho amoroso, mas o espírito
que anima essas poesias está presente em muitas produções, poéticas
e narrativas, da literatura portuguesa, ao longo de seu percurso histórico. O Outro, objeto do desejo adiado para um plano irreal e ideal, só
existe, afinal, como figuração engenhosa ou simulacro capaz de sustentar a escrita com “razões” que só ela mesma conhece. A fala poética
se nutre da idéia messiânica de que só o amigo pode vir salvar a mulher
de seu infortúnio, e o “gran sabor” ou “ben” se fazem como uma espera
infinita que contém prazer e dor.
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D. Quixote e D. Sebastião:
Duas Faces da Mesma Moeda
A leitura de poemas de José Gomes Ferreira1 extraídos de sua obra Poesia2 nos permite estabelecer correspondências entre duas figuras marcantes, da história e da literatura. Não porque elas sejam confrontadas
ou apareçam por meio de comparações, não se trata disso. O jogo intertextual, aqui, faz parte de um trabalho crítico, posterior às poesias,
porém, inspirado na abertura que elas promovem para esse diálogo:
D. Quixote e D. Sebastião.
Antes, porém, de comentar os poemas, é interessante ressaltar a
peculiaridade da poética de Gomes Ferreira, afinada em alguns pontos com ideias neo-realistas, mas ultrapassando os limites desse movimento estético para adquirir traços surrealistas e uma visão singular a
respeito de Portugal e do mundo. Como também uma visão muito pessoal do “poeta militante”, conforme ele mesmo confessa, o qual resulta
de uma modelagem em que concorrem diversos ingredientes, “misto de
cavaleiro andante, profeta, jogral, vate, bardo, jornalista, comentador à
guitarra de ’grandes e horríveis crimes’ (. . . )”. Ou seja, a militância não
é apenas engajamento em causas político-sociais, mas uma atuação em
diversos campos de cultura, empenhados em transformar a realidade e
em conjugar real e irreal por meio da intervenção da palavra poética.
Agora, os poemas. Acompanhemos.
A Morte de D. Quixote
Quem anda nos meus olhos
1

José Gomes Ferreira (1900-1985), poeta e prosador, autor de vasta obra, entre
poesias, romances, contos e crônicas, entre os quais: Poesia (6 vols.), Poeta Militante
(3 vols.), Aventuras de João Sem Medo, O Irreal Cotidiano, Revolução Necessária,
Intervenção Sonâmbula. Sua escrita revela uma postura engajada, “militante” como
enuncia o próprio título de seu livro; porém, coexiste com essa faceta vincadamente
ideológica uma visão grotesca, caricata do real, em especial nas crônicas.
2
Trata-se do livro Poesia I (1948).
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A querer salvar o mundo
Com espáduas de lágrimas?
És tu, D. Quixote, e vou matar-te.
Quem anda na minha sombra
A arrastar a armadura negra
Do cavaleiro da Resignação?
És tu, D. Quixote, e vou matar-te.
Quem anda na minh’alma
A querer estrangular gigantes
Com mãos de adormecer lírios?
És tu, D. Quixote, e vou matar-te.
Quem anda na minha Ira
A enterrar punhais de solidão
Aos monstros dos Desvios Nevoentos?
És tu, D. Quixote, e vou matar-te.
Quem anda no meu sonho
A ressuscitar filhos mortos nos regaços,
Para morrerem outra vez de fome?
És tu, D. Quixote, e vou matar-te.
Quem anda na minha voz
A iludir-me de clangores de peleja
Na cidade dos Inimigos Trocados?
És tu, D. Quixote, e vou matar-te.
Sim, matar-te
Para nunca mais sentir na cara o frio de lâmina das tuas lágrimas.
E ficar diante da vida,
Terrível e seco,
De mãos nuas
– À espera de outras mãos de algum dia,
suadas da camaradagem do mundo novo.
www.clepul.eu
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Em “A morte de D. Quixote”, temos o avesso do canto de louvor.
O D. Quixote evocado por meio de apóstrofes em refrões é uma figura
que o eu poético afirma querer matar. São tercetos sob a forma interrogativa do discurso, com a estrutura pergunta-resposta. A estrutura
dialogada, simulando uma encenação dramática, aproxima a poesia de
uma história contada ou narrativa, a qual cobina com o tema abordado.
Predominam aspectos disfóricos na caracterização que o poeta faz
do D. Quixote interrogado, daí o desejo de destruí-lo. Portando “espadas de lágrimas”, é incapaz de salvar o mundo; sob o estigma da
Resignação (com maisúscula no verso), seu heroísmo é uma farsa ou
ficção, pois suas ações estão calcadas no absurdo, como “estrangular
gigantes / com mãos de adormecer lírios”; enfim, é um ser solitário,
sonhador e apegado a ilusões.
Matar D. Quixote significa matar o idealismo inútil e alienante, que
nada consegue a não ser afogar-se em lágrimas. O poeta encarna o desejo de eliminar o mito que pesa como “Desvios Nevoentos” sobre o
povo, mito que existe sob a forma de uma personagem grotesca a lutar
em vão e a alimentar sonhos irrealizáveis. Por isso, o jogo desdobrado
em pergunta-resposta atua no poema como se fossem duas vozes a contracenarem e nelas estivesse sugerida a voz do povo, fazendo ecoar seu
desejo.
Somente na última estrofe é que se rompe com a estrutura anterior. Não há mais perguntas e sim a confirmação do propósito do poeta,
como se agora ele falasse para si mesmo e não mais para um outro imaginário (o povo?). Eis uma atitude de recolhimento, de quem já talvez
nem creia mais numa interlocução possível. É nesse último momento
que o poeta propõe uma atitude futura, seu posicionamento diante da
vida. Tendo sido abolida a figura quixotesca, os versos retratam o estado solitário do eu poético, esvaziado do idealismo nocivo, que o deixa
“terrível e seco, / de mãos nuas”. O qualificativo “terrível”, com seu
peso semântico, alerta-nos para o estado em que se encontra o sujeito;
ou seja, mesmo a eliminação do mito para tornar o sujeito despojado
de crenças ilusórias não leva a uma saída ou solução para seu estar-no-mundo. Sempre haverá necessidade do investimento em visões positivas ou proféticas, utópicas. A nudez das mãos alude, metaforicamente,
à carência (e abertura para) de acolhimento de novos ideais, de mãos
www.lusosofia.net
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camaradas ou fraternais para o sujeito poder enfrentar o mundo, um
mundo que precisa ser renovado e melhorado em suas condições para
a sobrevivência humana.
Ora, a essa altura podemos iluminar, com nossa leitura, a sombra
ou o nevoento que paira no poema, alusivo ao mito quixotesco: não é
D. Quixote que o poeta almeja eliminar, mas aquele que, empunhando
espadas frias, ilusórias e (ir)reais, alimentou no povo português o sonho de seu retorno vitorioso da batalha em Alcácer-Quibir contra os
mouros. Promessas falsas, lutas inglórias, heroísmo exagerado, Resignação, subserviência – eis os “monstros dos Desvios Nevoentos” que
pesam sobre o poeta e o povo – um mundo alimentado no imaginário coletivo português, que, sim, seria necessário matar. Quem é esse
“cavaleiro da Resignação” “a arrastar a armadura negra” (3a estrofe)?
Nem é preciso respondermos.
Em outra chave de leitura, mas complementando a anterior, seria
interessante considerar que uma poética de cunho militante3 como a de
José Gomes Ferreira não deixa de suscitar analogias entre a alegoria
criada pela linguagem e o extratexto por ela sugerido. Se atentarmos
ao momento ou fase inicial em que surgem suas poesias e ao qual pertence “A Morte de D. Quixote” (1948), poderemos melhor entender a
atitude de revolta do poeta e seu desejo “assassino”: a figura quixotesca
permanece, enquanto falsa promessa e mito negativo a se imporem ao
povo lusitano, transformada em outra figura (Salazar), pois o salazarismo também cultuou ideais enganosos como estratégia para manter o
país subjugado aos seus desígnios autoritários. Enfim, D. Sebastião e
Salazar estão latentes, sombras distintas, todavia não se apagam para
o povo e o poeta, e só podem ser eliminadas simbolicamente, graças à
força mágica da palavra poética.
Em outro poema de José Gomes Ferreira, também de sua Poesia,
podemos perceber novamente como os versos alegorizam imagens alusivas à figura sebastianista:

3

Não esqueçamos, contudo, o que José Gomes Ferreira definiu sobre tal conceito
de poesia, colocado anteriormente.
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III
Pobres, gritai comigo:
Abaixo o D. Quixote
com cabeça de nuvens
e espada de papelão!
(E viva o Chicote
no silêncio da nossa Mão!)
Pobres, gritai comigo:
Abaixo o D. Quixote
que só nos emperra
de neblina!
(E viva o Archote
que incendeia a terra,
mas ilumina!)
Pobres, gritai comigo:
Abaixo o cavaleiro
de lança de soluços
e bola de sabão
no elmo de barbeiro!
(E vivam os nossos Pulsos
que, num repelão,
hão-de rasgar o nevoeiro!)

De maneira mais veemente e manifestando-se como uma “poética
do canto e do grito”4 , os versos acima revelam uma postura do poeta cuja fala atua como porta-voz da classe oprimida, concitando-os a
bradar com o Eu. Assim, as palavras de ordem “Abaixo o D. Quixote” reiteram-se pelo poema, acompanhadas de caracterizações que
ridicularizam sua figura – cabeça de nuvens, espada de papelão, lança
de soluços, bola de sabão, elmo de barbeiro. O espírito zombeteiro
4

Expressão com que Virgínia Maria Faria de Sá dá título à sua Dissertação de
Mestrado (Porto, 2016).
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acentua-se por meio das rimas em -ão, típica da versificação pobre e
fácil, sem refinamento. O trocadilho bem arranjado e espirituoso entre “Quixote” e “Chicote” concorre para o cenário grotesco, ao mesmo
tempo que incita a uma atitude mais ofensiva e eficaz, munida de uma
arma que possa de fato funcionar. E tal funcionamento se deve à estratégia de ser colocada entre parênteses, como um trunfo guardado e
a ser retirado da manga-verso no momento oportuno, ainda mais cercado de silêncio. . . Outro trocadilho na estrofe seguinte – “Quixote” e
“Archote” – aponta para a antítese entre névoa e iluminação, esta preferível àquela, já que permite enxergar o real em vez de embaçá-lo ou
ocultá-lo. A última estrofe brada contra a infantilização do cavaleiro,
frágil por suas emoções, os soluços, e a viver de ilusões ou brinquedos que se dissipam feito uma “bola de sabão”. Nos parênteses que
fecham o poema, mais um instrumento de intervenção concreta como
forma de reação e liquidação da figura de D. Quixote: os “Pulsos” em
maiúscula, assim como “Chicote” e “Archote”, constituem a energia
necessária para empreender uma revolta contra o que oprime os pobres
e o poeta.
Estamos diante, novamente, de uma situação metafórica graças à
qual outros sentidos podem ser descortinados para além dos referentes
explícitos. Desta vez, torna-se mais clara a condição de oprimido, bem
como o desejo de revolução, portanto, libertação, empunhado pela palavra poética. Num primeiro momento, a figura do ditador português
pode ser trazida por esse canto de protesto de Gomes Ferreira, mas ela
carrega consigo outra figura, cuja forma de opressão, bem mais sutil
e permanente, também se insinua nos versos, especialmente pela referência ao nevoeiro a ser rasgado pelo povo. Com um só golpe, é
possível ao poeta livrar-se de D. Quixote, D. Sebastião/Salazar, mitos
cuja permanência impede o povo de enxergar com clareza, turvando a
consciência e insuflando quimeras.
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Um Cherne com Gosto de Espera e Desejo
Como quase todos os livros de Alexandre O’Neill, No Reino da Dinamarca, de 1958, coloca em cena situações, motivos e personagens
alusivos à cultura portuguesa, universo ao qual o poeta dirige seu olhar
dotado de aguçado senso crítico. Poética versátil e multifacetada, em
que a variedade de formas de composição não oculta a tônica que a
percorre, ao contrário, torna-a mais evidente: o desmascaramento de
valores e comportamentos moldados por uma tradição alienante, por
vezes, opressora, que deve ser remexida.
O’Neill não poupa sua linguagem, muito menos seu humor, para
desmitificar todo tipo de enquadramento ou estereótipos, propósito que
transparece ao longo das poesias por meio dos mais diversos procedimentos formais. Em sonetos, dísticos, quadras, poemas-piada, flashes
em prosa, jogos com sinais gráficos e letras, trocadilhos e provérbios,
enfim, sua “pluma caprichosa” (não por acaso título de uma longa poesia de Poemas com endereço, 1962), vai traçando o espírito inquieto do
poeta que não aceita pasmaceira nem condicionamentos. Herdeiro de
uma matriz satírica fértil da literatura portuguesa (cantigas de escárneo,
Gil Vicente, Nicolau Tolentino, Bocage, o padre Paulino Cabral, entre
outros), O’Neill alia a essa vertente outra tradição, a “tradição da ruptura”, trazida pela vanguarda modernista, conforme comentou Octavio
Paz1 .
O que interessa no momento não é propriamente explicar essas fontes e sim ver como a veia humorística da visão crítica do poeta português pode coexistir com um sentido que extrapola o banal ou cômico
para sugerir universos mais sérios e densos. Nesse caso, vale a pena
acompanhar um dos poemas de No Reino da Dinamarca, citado no início, “Sigamos o cherne!” para examinar melhor essa questão2 .
1

Trata-se de seus comentários contidos em Los hijos del limo (1974), no início
de seu primeiro capítulo, intitulado justamente “La Tradición de la Ruptura” (1974,
p. 15-20).
2
Aproveito e dou continuidade aqui aos comentários de Nuno Júdice em “Uma
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Sigamos o Cherne!
(Depois de ver o filme “O Mundo do Silêncio”
de Jacques-Yves Coucteu)
Sigamos o cherne, minha Amiga!
Desçamos ao fundo do desejo
Atrás de muito mais que a fantasia
E aceitemos, até, do cherne um beijo,
Senão já com amor, com alegria. . .
Em cada um de nós circula o cherne,
Quase sempre mentido e olvidado.
Em água silenciosa de passado
Circula o cherne: traído
Peixe recalcado. . .
Sigamos, pois, o cherne, antes que venha,
Já morto, boiar ao lume de água,
Nos olhos rasos de água,
Quando, mentido o cherne a vida inteira,
Não somos mais que solidão e mágoa. . . (2000, p. 48).

Como em muitos poemas de O’Neill, o texto nos mostra uma situação aparentemente banal, flagrada com a ótica irreverente do sujeito
poético, que faz confluírem nas mesmas águas o cotidiano circunstancial do presente e o passado mítico de um tempo permanente. O motivo
central, o cherne, é aguardado como algo que repousa “no fundo do desejo” (2o verso), uma fantasia que alimenta (o verbo aqui é fundamental, atuando literal e figuradamente) o imaginário coletivo português.
Daí a proposta irônica do poeta à “Amiga” de seguir esse objeto do
desejo.
Uma ironia que se acentua se pensarmos no papel que essa forma
de tratamento (“amiga”) assume nesse poema moderno, distante das
cantigas de amigo em que essa personagem se plasmou; vemos, aqui,
poética do humano”, texto em que o poeta e crítico português aborda alguns aspectos
da poesia de Alexandre O’ Neill, terminando com a citação do poema “Sigamos o
cherne!”. (2001, p. 69-71).
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que o passado também retorna, assim, sob essa forma poética resgatada
do lirismo português em suas origens.
A segunda estrofe desnuda, evidencia, o que na primeira não ficara
tão explícito: o cherne, “mentido e olvidado” (7o verso), se oferece
como uma promessa que nunca se cumpre, cercado de mentiras e esquecido por quem deveria fazê-lo cumprir sua missão, mas não por
aqueles que o trazem como alimento de sua tradição mítica, imerso
“em água silenciosa do passado”. Que figura é essa alimentada e conservada no fundo do desejo, mas que nunca se revela para satisfazer o
sujeito? O recado do poeta está dado: essa espera, trazendo consigo
o mito do messianismo ou sebastianismo, metaforizado no peixe, vai
aflorando como sentido. As imagens de recalque e traição, colocadas
como atributos do peixe, também corroboram o sentido do mito do Encoberto (2a estrofe).
Obedecendo a um “movimento descendente e negativo, bem oposto
ao apelo heroico da luta ascencional e diurna”, nas palavras de Nuno
Júdice (2005, p. 73), o poema de O’Neill termina, em sua 3a estrofe,
prefigurando a morte do cherne, resultante de um percurso de mentira,
mágoa e solidão, em que até mesmo “nos olhos rasos de água” o desejo
naufraga. Conforme Júdice comenta, a banalidade acaba por adquirir
uma tonalidade trágica, estando o disfórico nessa figura emblemática
do cherne, uma “notável figuração sebastianista” por meio da qual o
poeta faz aflorarem “densas e profundas visões” (2005, p. 73).
Em outro livro, publicado posteriormente, Entre a Cortina e a Vidraça (1972), há um poema que também nos permite estabelecer vínculos com o mito do Encoberto, por meio do motivo da espera, a qual
figura no próprio título do poema:
Soneto da Espera
Que bem conheço a espera e seu lanço!
Ao princípio é cadeira de balanço,
uísque, livro, fumo azul no ar.
É a espera projeto de esperar.
Um denterrato roi esse tabique
e sobre o tempo-antes uma fresta
www.lusosofia.net

38

Figurações do Encoberto na Literatura Portuguesa
se abre-fecha para maior abrir-se.
O tempo-agora já se desespessa
e o tempo-antes cresce. Qual balanço,
uísque, livro, fumo azul – a espera!
Adulterado tempo-agora, avanço
da paixão em demência que acelera
por ilusório tempo: o de abolir,
contigo hoje, o antes e o porvir. (2000, p. 306)

Em O’Neill, como dissemos, o enquadramento ou a instalação, em
qualquer realidade, são sempre repudiados pelo poeta. Furtar-se à moldura revela-se como necessidade a partir mesmo da estrutura em que
ele movimenta a linguagem poética: o “soneto da espera” não se conforma à estrutura de um soneto nos moldes tradicionais, com forma
fixa. Os três quartetos acabam esvaziando-se, como se impacientes
para se manterem como tais, reduzindo-se a um dístico que os abrevia espacio-temporalmente. Tática hábil para quem quer manipular o
tempo enquanto categoria móvel, não aprisionado na lógica da sucessão nem na densidade da duração. Por outro lado, as quadras (três e
não duas como no soneto convencional) podem estar sugerindo o alongamento do espaço (e do tempo), objeto de crítica do poeta.
Se a princípio a espera é, talvez, a única atitude possível, atando
o sujeito e seus projetos a uma “cadeira de balanço” (1o quarteto), é
preciso transformar esse “tempo-antes” (9o verso), abrir-lhe uma fresta
para fazer escoar sua espessura, o que se dá no 2o quarteto. Mas, que
tempo é esse? Por que a espera? Estar à espera de quê? Vejamos.
Se atentarmos à data do livro, 1972, poderíamos pensar num contexto que justificaria esse fechamento e anestesia do sujeito num espaço
que o “embala” em sua pasmaceira condicionante. Estaríamos diante
de uma alusão à monotonia castradora oriunda do regime político imposto ao país, fechando-lhe os espaços e impedindo-o de inovações.
Imobilismo em conformidade com uma tradição comportamental do
povo, condicionado às suas raízes. São essas raízes ou os “componentes originais de sua existência histórica” que, segundo Eduardo Lourenço em sua psicanálise mítica da cultura portuguesa, assinalam uma
www.clepul.eu
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“dificuldade de ser”, “a histórica dificuldade de subsistir com plenitude
política.” (1991, p. 22). O apego a uma mediação primordial, obsessiva do passado, acrescido de um delírio nacionalista responsável pela
criação de uma imagem exemplar de lusitanidade são alguns dos elementos característicos de “um povo de longa tradição de passividade
cívica” (1991, p. 22), na leitura do ensaísta português.
O remédio, como nos mostra O’Neill em seu poema, é a entrega ao
uísque, à leitura e ao fumo e, mais interessante como dado, à espera
como “projeto de esperar” (4o verso). Ou seja: a espera não é uma atitude casual, aleatória, faz parte de um projeto (imposto ao sujeito? dele
próprio?) que se cumpre como inalienável, inexorável. Ora, qual é esse
projeto senão o estar atado a um futuro messiânico, promissor, ligado a
uma missão salvífica destinada à pátria? Recorrendo novamente a Lourenço: trata-se do “sentimento que o português teve sempre de se crer
garantido (. . . ) por um poder outro, mais alto, qualquer coisa como a
mão de Deus.” (1991, p. 18-19). Isto não aparece nos versos, muito
menos é mencionado, mas aí está o grande trunfo da poesia: o não dizer
ou o interdito é o que nos permite abrir nossa leitura para essa chave
semântica implícita.
Para furar tal bloqueio alienante do sujeito, os versos exibem em
sua construção o curioso procedimento de um abre-fecha dinâmico e
rítmico – “e sobre o tempo-antes uma fresta / se abre-fecha para maior
abrir-se.” (vv. 6-7) – por meio do jogo criado entre os signos verbais. O
espírito lúdico acaba gerando o efeito de jogar com os tempos, passado
e futuro, assim como torna não muito crível a possibilidade de o fato
realizar-se, uma vez que inscrito nesse vir-a-ser irônico.
O passo seguinte é criar a imagem de abertura temporal que permita
ao poeta acompanhar o presente urgente, que cresce e se desespessa
(poderíamos também ler neste verbo “se desespera”?). Só mesmo um
“denterrato” (5o verso) para roer essa espessura que pesa sobre os indivíduos, cavando buracos no “tabique”. Eis uma metáfora para anunciar a desejada revolução que desanuviaria os tempos sombrios da ditadura (política e de uma tradição de imobilismo), substituindo o balanço anestesiante de antes (1o quarteto) por um outro “balanço” (3o
quarteto) – o da fala contestadora que põe em causa o peso morto da
espera: “Qual balanço, / livro, uísque, fumo azul – a espera!” (9o e 10o
www.lusosofia.net
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versos) – gestos ociosos que não interessam, daí a revolta do eu poético. É preciso engajar-se no “tempo-agora”, adulterado, mesmo que
avançando com uma paixão desarrazoada.
A imagem de desespessamento do tempo ou de seu desprendimento
para a conquista de novo espaço recebe uma curiosa configuração estrutural no “soneto” de O’Neill: o desdobramento gráfico-visual entre
a 2a e a 3a estrofes é apenas aparente, pois o enjambement interliga os
versos num só ritmo:
O tempo-agora já se desespessa
e o tempo-antes cresce.

Portanto: o espaçamento visual e o ritmo contínuo coexistem, distância e proximidade mesclam-se. Assim como o tempo é ilusório, a
separação estrófica também o é, existindo apenas para (des)ocultar o
falso soneto.
A experiência proposta pelo poeta em seu “Soneto da Espera” não é
a do apego ao passado nem a de uma ânsia em relação ao futuro prometido pela aura mítica, mas a de uma cumplicidade intensa com o hoje,
o que não significa permanência ou estaticidade. Ao contrário, “abolir
o antes e o porvir”, como formulam os dois últimos versos, não é ficar
entre a cortina e a vidraça (título da obra), tal como a mosca varejeira
do poema inicial do livro; é, sim, voar para além desses limites e sorver ao máximo os ares de fora, mesmo que sejam fugazes, rompendo a
vidraça-moldura. A irreverência matizada pela ironia e humor de Alexandre O’Neill é que permite essa ultrapassagem, desfazendo o sério
ou dramático do mito para conferir-lhe outro tom – o do gracejo.

www.clepul.eu

Os Demônios de Alcácer-Quibir
O título acima é do poema/canção de Sérgio Godinho1 que, juntamente
com outros poemas de diversos autores, compõem a coletânea Memória dividida: poesia de antes e depois do 25 de abril, coordenada por
Francisco José Viegas (1999).
Atendendo ao propósito que transparece nessa obra coletiva, o poema de Godinho oferece o testemunho de um tempo fundamental da
história política portuguesa – a Revolução que pôs fim à ditadura salazarista – por meio de um olhar singularizador, portanto, marcado por
opções estéticas específicas articuladas ao compromisso sócio-político.
O intento aqui não é comentar sobre a coletânea, mas nos focarmos no texto “Os demônios de Alcácer-Quibir”, pois ele é mais um
objeto a nos ajudar a discutir sobre o tema central de nosso ensaio.
Cabe lembrar que não consideraremos a música, evidentemente, o que
demandaria outro tipo de análise2 .
Antes de mais, convém transcrever o poema:
Os Demônios de Alcácer-Quibir
O D. Sebastião foi para Alcácer-Quibir
de lança na mão a investir a investir
com o cavalo atulhado de livros de história
e guitarras de fado para cantar vitória
O D. Sebastião já tinha hipotecado
toda a nação por dez réis de mel coado
1

Compositor, intérprete e poeta português, nascido no Porto em 1945. Autor
de uma vasta obra discográfica, com álbuns editados desde a década de 70. Os sobreviventes é seu primeiro álbum, de 1971, seguido de outras tantas criações até o
presente.
2
A título de curiosidade, vale ressaltar que a música apresenta um ritmo rápido
e bem cadenciado, nada melodioso, como a manifestar uma coloquialidade e leveza
afinadas ao propósito de banalização do conteúdo aborado. Conferir no CD indicado.
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para comprar soldados lanças armaduras
para comprar o V das vitórias futuras
O D. Sebastião era um belo pedante
foi mandar vir para uma terra distante
pôs-se a discursar isto aqui é só meu
vamos lá trabalhar que quem manda sou eu
Mas o mouro é que conhecia o deserto
de trás para diante e de longe e de perto
o mouro é que sabia que o deserto queima e abrasa
o mouro é que jogava em casa
E o D. Sebastião levou tantas na pinha
que ao voltar cá encontrou a vizinha
espanhola sentada na cama deitada no trono
e o país mudado de dono
E o D. Sebastião acabou na moirama
um bebê chorão sem regaço nem mama
a beber a contar tim tim por tim tim
a explicar a morrer sim mas devagar
E apanhou tal dose do tal nevoeiro
que a tuberculose o mandou para o galheiro
fez-se um funeral com princesas e reis
e etcetera e tal viva Portugal (1999, p. 58)

O título do poema do músico e poeta Godinho instala-nos já de
saída no tom a ser dado à sua fala: o demoníaco ou o disfórico que cerca
o fato. O curioso é que se, a princípio, a referência ao local poderia
estabelecer uma relação imediata entre esse aspecto funesto e a famosa
batalha que vitimaria o rei português, tal vínculo se desfaz com a leitura
do poema. Na verdade, “os demônios” não são propriamente os mouros
e sim o outro lado, pois, ao invés de exaltação à figura de D. Sebastião,
há sua dessacralização, e o que seria louvor se transforma em escárnio
(um maldizer de longa data na produção poética portuguesa, como já
mencionamos). O canto vira contracanto satírico ou anti-sublime.
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Estamos, portanto, diante de uma das modalidades de revisionismo
crítico da tradição que Harold Bloom denominou “demonização”, movimento em direção ao “contra-sublime” (1991, p. 23). Apenas lembrando o pensamento do crítico americano, trata-se de agenciar uma
misreading (leitura errônea), enquanto modo combativo para driblar a
influência. No caso do poema, “matar” o mito engastado na tradição
(o rei D. Sebastião) e “matar” a leitura mi(s)tificadora que dele se faz
(veneração ou culto) se complementam como gestos necessários – eis
a revisão crítica que Sérgio Godinho faz do fato histórico.
Na primeira quadra desponta o trato quixotesco de D. Sebastião,
figura mais caricata que real (ou régia), cuja caracterização se reveste
de traços que evocam o cavaleiro de Cervantes: lança na mão, a cavalo,
ingenuamente confiante na vitória e, um dado surpreendente, sua atitude hilária de cantar o fado acompanhado de guitarra. Um rei que vai
atulhado de “livros de história” (3o verso), expressão ambígua esta, que
pode se referir à História ou à ficção, ou seja, histórias/lendas contadas,
como as dos gloriosos cavaleiros medievais, D. Quixote ou outro qualquer. Seja como for, lá vai o personagem a investir em sua conquista.
O coloquialismo da linguagem, afinada com a oralidade, transparece
no artigo definido colocado diante do nome “O D. Sebastião”, como se
indicasse o tal, aquele cunhado pela História, ao qual o povo português
está familiarizado graças à tradição que o cultua.
Na segunda quadra desponta uma crítica explícita à exploração econômica lançada ao país para a obtenção de recursos subsidiadores da
aventura do rei, com destaque, mais uma vez, para o desejo de sucesso
(o “V das vitórias futuras”), o que indicia a ânsia imperialista, patente
não só na vitória em terras mouras mas também em outras, conforme
aponta o plural da expressão. Tal ousadia se reitera na estrofe seguinte,
pela qualificação de “pedante” atribuída a D. Sebastião, acrescida do
traço autoritário (“quem manda sou eu”).
Entretanto, a situação adversa surge na 4a quadra, revelando o verdadeiro “senhor” das terras e das condições de comando; o mouro é
quem dá as cartas, ele é “que jogava em casa” (4o verso). Nas três últimas estrofes (5 a 7), há uma total subversão do mito sebastianista, pois
reina a invenção ridícula do retorno do rei para exibir sua queda e desgraça, contrariando a exaltação mítica, então rasurada pelo poeta. De
www.lusosofia.net
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fato, ocorre o domínio espanhol (após 1580), como sabemos, mas retratado por Godinho de modo grotesco – “encontrou a vizinha / espanhola
sentada na cama deitada no trono / e o país mudado de dono” (versos
19 e 20) – uma insinuação erótica que mais banaliza o fato histórico.
Na penúltima quadra, o rei português aparece transformado num
“bebê chorão” (2o verso) e desprotegido, portanto, uma total dessacralização ou rebaixamento de seu estatuto. Por meio dessa espécie de
demonização empreendida pelo sujeito poético, conforme Bloom conclui, “trata-se de estender o poder do precursor a um princípio mais
amplo que ele próprio” (1991, p. 122), diríamos o do poeta, então dotado de um potencial desmitificador. É esse potencial que permite ao
poeta criar uma curiosa inversão: não é a posteridade ou leituras recriadoras do fato que contam sua história, mas o próprio rei, “a contar tim
tim por tim tim” (23o verso), como se vê, uma situação fantástica ou
absurda engenhada por Sérgio Godinho.
Vale a pena nos determos no verso “a explicar a morrer sim mas
devagar” (último da penúltima estrofe), atitude de D. Sebastião mencionada pelo poeta. Aqui, com muita habilidade, o sujeito poético concilia as duas tonalidades, o fantástico e o mítico: o próprio D. Sebastião
explica sua morte lenta, ou seja, uma morte eterna, que se estende e se
refaz a cada recuperação do mito, não por ele, claro, mas pelos que o
cultivam. Lentidão simbólica, portanto, que aponta para o prolongamento do fato no imaginário português.
A última quadra retoma mais um elemento mítico, o “tal nevoeiro”
o
(25 verso), expressão marcada pelo tom irônico graças ao “tal”, pronome com função análoga à do artigo “O” anteposto a D. Sebastião,
como vimos. Fenômeno meteorológico mencionado também por Camões e Pessoa e, certamente, por muitos outros poetas portugueses, o
nevoeiro que engole o rei vem adquirindo diversos sentidos na literatura, para além do literal. No que concerne ao poema de Godinho, fica
patente o intuito satírico em que é envolvida a figura régia, ao apanhar
uma tuberculose que “o mandou para o galheiro” (=Trás-os-Montes),
isto é, para bem longe. E o funeral, embora “com princesas e reis”, é
destituído de seu caráter solene, em virtude do viva do poeta no verso
final, exaltando Portugal. Além da rima em /al/, sonoridade grotesca,
a exaltação ao país soa galhofeira, até porque carrega os sentidos dewww.clepul.eu
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preciativos agenciados ao longo do poema. Enfim, os “demônios” estão soltos, para além do texto e da realidade vivida pelo povo, porque
eternamente ressurgem sob formas diversas com que o mito vai sendo
resgatado.
Recuperando Haroldo Bloom, na visão demoníaca “o Grande Original continua sendo grande, mas perde sua originalidade, sendo esta
entregue ao mundo do numinoso, à esfera da agência demoníaca a que
agora se encontra reduzido.” (1991, p. 117). Contra o orgulho da anterioridade ergue-se o orgulho da novidade, em que esta última triunfa,
mesmo que momentaneamente, como complementa Bloom. Digamos
que o “belo pedante” (D. Sebastião) cede a voz e o bastão à postura
derrisória do poeta, triunfo e queda se misturam nas águas traiçoeiras
da poesia3 .

3

O mesmo tom derrisório se nota nos versos do poeta Gregório de Matos (1633-1696), cuja poesia, em sua vertente satírica, toma diversos personagens e temas históricos como alvo de ataque. Até mesmo o Sebastianismo não escapou de sua língua
ferina, como notamos no soneto “Pretende Agora (Posto Que Vão) Desenganar Aos
Sebastianistas, Que Aplicavam O Dito Cometa À Vinda do Encoberto”: Estamos em
noventa era esperada / De todo o Portugal, e mais conquistas / bom ano para tantos
Bestianistas, / Melhor para iludir tanta burrada. // Vê-se uma estrela pálida, e barbada, / E deduzem agora astrologistas / A vinda de um Rei morto pelas listas, / Que
não sendo dos Magos é estrelada. // Oh quem a um Bestianista pergunta, / Com que
razão, ou fundamento, espera / Um Rei, que em guerra d’África acabara? // E se com
Deus me dá; eu lhe dissera, / Se o quis restituir, não matara, / E se o não quis matar,
não o escondera. (1999, p. 187-188).
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Testemunhos Poéticos de Melo e Castro
Antes de se tornar o poeta que conhecemos hoje, após suas propostas inovadoras da Poesia 61, bem como suas produções diversas que
passam por sonetos, poemas combinatórios, concretos, visuais, infopoemas, poemas cinéticos até as mais recentes criações, Ernesto Manuel de Melo e Castro foi também autor do que ele mesmo chama de
Juvenis, poemas de 1950, conforme são apresentados na coletânea Antologia Efêmera: 1950-2000.
É interessante atentarmos a essa produção incipiente, da qual a crítica quase não fala, menos ainda considera representativa de sua obra,
mas que já traz algumas possibilidades para o olhar crítico se comparada com a posterior. Em nosso caso, justamente porque nela encontramos um poema que pode vir ao encontro do que temos defendido até
agora em nosso estudo.
Sem título, o soneto conserva da forma original os 14 versos e as
rimas alternadas, mas sua métrica é irregular e o ritmo se encadeia
atrelado a uma carga semântica perturbadora, que pouco tem a ver com
a lógica silogística e a chave de ouro da forma fixa. Vejamos o texto:
Luz e paira a indistinta forma
em que se eleva sem medida alguma
a essência total que nos forma
de alma pouca ou nenhuma.
E não é só de imaginária bruma
a sempre dúvida que no corpo toma
concreta afirmação de espuma
que se desfaz, mas sempre aumenta e soma.
outro luzir, que no seu todo informe,
eleva a sedução astral, o fogo
que enquanto eu vivo, dorme,
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virá a levantar miríficos altares
exatamente onde eu afogo
iguais, dúvidas díspares. (2000, p. 25)

Para esse poeta dos anos 50, ainda distante da aventura experimental e das demais invenções da era tecnológica informatizada aplicadas
à poesia, o ato de criação parece bem próximo de certas tradições, em
especial a camoniana, cuja sombra paira pelo seu texto. Aliás, Camões
será sempre uma referência para esse e outros inúmeros escritores portugueses, e não sem razão. Na década de 80, em sua obra Re-Camões,
Melo e Castro irá confirmar a presença dessa fonte inesgotável para o
poético, evidentemente tratada com apurado senso crítico.
No soneto em questão, a “indistinta forma” em que se eleva a essência de que somos formados (1o quarteto), evocando a concepção platônica, liga-se também a Camões que retomou essa filosofia e a trabalhou
a seu modo. A insistência na imagem de elevação, que reaparecerá nos
tercetos, é um índice da necessidade de depuração ou despojamento do
perecível e imperfeito, reafirmando a matriz platônica. No entanto, as
caracterizações atribuídas à “essência” podem sugerir outras possibilidades interpretativas para os quatro primeiros versos de Melo e Castro,
para além da matriz filosófica: “sem medida alguma” e com pouca ou
nenhuma alma são atributos que ratificam a natureza pouco confiável
e defectível da subjetividade humana, cujos apelos são desmedidos e
insensatos, permanentemente insatisfeitos. Ou melhor: o conteúdo da
alma é incerto, enganoso, como em Camões, feito de matéria informe e
insaciável. Enfim, duvidoso, uma dúvida que se explicitará no segundo
quarteto.
Quando topamos com a expressão “imaginária bruma”, análoga à
“indistinta forma”, somos levados a reconhecer outra fonte a alimentar
o sujeito poético, não necessariamente literária e sim de outra ordem.
A bruma (nevoeiro?) que o imaginário sustenta não precisa ser definida
ou nomeada, pois existe como algo incorporado ao sujeito, mesmo que
sob a forma da dúvida – “a sempre dúvida que no corpo toma / concreta
afirmação de espuma / que se desfaz, mas sempre aumenta e soma.”.
Ora, o “sempre” reitera a permanência dessa coisa imaginária feita de
bruma-dúvida-espuma, porém essencial, inerente ao ser humano, mais
www.lusosofia.net
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especialmente, à alma portuguesa, vocacionada a altos desígnios, como
sabemos. Uma alma propensa a cultuar imagens caras à sua História e
à sua antropologia cultural, marcada esta por uma “imagem hipertrofiada com que sempre temos vivido a nossa vida imaginária”, tal como
reconhece o ensaísta Eduardo Lourenço (1991, p. 27). A hipertrofia,
eis a maneira hiperbólica com que o desejo vai tomando corpo, num
movimento perpétuo de se fazer e se desfazer, mas numa tendência
crescente, que “aumenta e soma”.
Tal acréscimo se configura mais ainda no terceto, graças a “outro
luzir” capaz de intensificar a elevação e atear fogo na sedução, graças
ao encantamento que toma conta do eu lírico. Também informe, assim
como a bruma e a forma indistinta, essa chama atiça a crença do sujeito em poder dissipar suas dúvidas. Estamos diante, mais uma vez,
da ideia de futuro promissor ou de um messianismo a se cumprir, “salvando” o sujeito ou possibilitando soluções para seu mal. O mal das
“dúvidas díspares”, que o Eu pretende afogar em “miríficos altares” a
serem levantados.
Tomemos outro poema de Melo e Castro, agora pertencente a ReCamões (1980), intitulado “Terceiro”, o qual compõe o “Testemunho
Tríplice”:
a cidade ideal
nem utopia nem realidade
em corpo e forma dá
às mais desvairadas experiências
os valores
plantando seus estados
sob diversos versos
exóticos remotos
véus dispersos
em locais fictos
sonhos verdadeiros
cruéis só de doçura
e de tamanhos
voos
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a cidade ideal
ilha no meio
estrutura sutil
da epopeia
o império desce para se dissolver
no soluto minuto
ou absoluto outro
(de)cisão
que em nevoeiro-luz
o claro fim
(in)augura (2000, p. 145-146)

O propósito intertextual fica claro desde o título do livro de Melo
e Castro, o que, aliás, está em afinidade com seu projeto artístico, sustentado por autorrecorrências, releituras, experimentações, metalinguagens, enfim, um fazer criativo que, desde seus inícios, se propunha
como uma “literatura de invenção”1 , apegada à sua performance e a
uma estruturação construtiva.
No caso de “Testemunho Tríplice”, os três testemunhos poéticos
estão radicados em soluções estéticas extremamente pessoais, cujos temas são re-criados por diferentes opções de composição textual, alterando-se o espaçamento, a concepção métrica e discursiva, a disposição
estrófica. O poema “Terceiro”, objeto de nossa discussão, apresenta
cinco estrofes com distinto número de versos, sem rima e com métrica irregular (note-se pela transcrição acima). Na verdade, nada disso
importa, ou seja, o rigor formal da Poética ou retórica convencional
não serve de testemunho para o que o poeta pretende realizar. O que
conta, de fato, é o que a “cidade ideal” construida por sua poesia vai
proporcionando ao leitor enquanto vias e formas de sentido, não mais
conformes ao que fora plantado como absoluto.
É interessante como, novamente, entrevemos a figura platônica,
oculta lá em sua caverna, mas assoprando apelos ao sujeito lírico (que
1

A expressão está no título do capítulo “Da invenção da literatura à literatura de
invenção”, o primeiro de seu livro Literatura Portuguesa de Invenção. Cf. Referência
Bibliográfica.
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ele ignora). Ao contrário da República ideal concebida pelo fisósofo,
esta “ilha no meio” do poeta abriga uma fala que se apoia em “véus
dispersos”, “locais fictos” e “sonhos verdadeiros”, onde os “tamanhos
voos” não são proibidos. Essa cidade-poesia ideal edificada por Melo e
Castro adquire um estatuto próprio, inclassificável, à margem do instituído ou conhecido, nem utópica, nem real, mas adequada à sua diversidade (de versos) exótica, em que o fictício é verdadeiro, a crueldade é
doçura. Talvez uma poesia “atópica”, nos termos colocados por Roland
Barthes para caracterizar o texto: neste, “o sistema está desbordado,
desfeito”, não há um falar de, mas um fazer, um provocar a fruição.
Contrariamente à “impiedosa tópica que regula a vida da linguagem”,
pois sempre vem de algum lugar, o texto desliza para um não-lugar, é
um “desbordamento” (1977, p. 39-41). Assim é o poema de Melo e
Castro.
Ainda mais antiplatônico é o propósito de dar corpo e forma a valores por meio das “mais desvairadas experiências” (vv. 3-4-5), desvario
como componente essencial à arte e à vida. E, no caso específico da
cultura portuguesa, retomando Eduardo Lourenço em sua análise do
sebastianismo, o desvario constitui “o nosso ser profundo, pois esse
sebastianismo representa a consciência delirada de uma fraqueza nacional, de uma carência, e essa carência é real.” (1991, p. 22).
Ora, essa (ir)realidade a que se refere Lourenço toma uma forma
singular no poema de Melo e Castro, em sua penúltima estrofe. É em
seus versos que se dá a alusão ao império, já preparado pelos dois versos anteriores: “estrutura sutil / da epopeia”. A ilha, espaço do poético,
só pode abrigar a epopeia do passado como “estrutura sutil”, o que
significa reconhecer a quase impossibilidade ou a iminência de queda
do império, enunciada na penúltima estrofe. É justamente nesta, a 4a
estrofe, que o épico ou referente histórico se dissolve para dar lugar
e realidade à concretude da palavra, materializada como signo e não
mais sinal. Note-se como o jogo verbal instaurado dá corpo ao vazio
semântico, deixado pela dissipação do histórico: “no soluto minuto / ou
absoluto outro / (de)cisão”. Em vez de fatos, signos, em vez da certeza
e plenitude, oscilação e fratura. As rimas se encontram, mas o outro as
dissolve; o absoluto se quebra (soluto), a decisão também se par-
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te, transformando-se em cisão. Corte do sonho, corte do épico, corte do
ideal, mas não da poesia que ainda resiste com sua forma consciente.
A última estrofe realiza essa autoconsciência de que se reveste a
linguagem, ao promover a conjunção entre claridade e sombra, fim e
começo: “que em nevoeiro-luz / o claro fim / (in)augura”2 . O poeta retoma, sim, o mito do Encoberto, mas o transforma em objeto de
uma operação sígnica empenhada em admitir os limites e contradições,
tanto da História quanto da própria linguagem. Jogando habilmente
com dois sentidos, inaugurar e augurar, o poeta inscreve sua poesia
nesse tempo atemporal em que o topos se desequilibra e desloca para
o atópico. E mais ainda: possibilita que um dos topoi essenciais da
literatura portuguesa – o Encoberto – se (in)augure.

2

Poderíamos entrever nesse “claro fim” um elo com o “claro enigma” drummondiano? Respeitadas as diferenças dos contextos poéticos, penso que seria interessante
examinar as possibilidades de confluência entre as duas concepções. Fica o convite
para o leitor.

www.lusosofia.net

O Morto de Natália Correia:
uma herança coletiva
Comecemos de imediato apresentando um poema de Natália Correia
para nossos comentários a seguir.
O Morto Coletivo
Morreu um homem Quem herda
seu transido verbo intransitivo?
Poço de coisas que só ele viu
atrás da carne escondido
esparso mundo reunido
em quatro membros uma só vez
quem herda seu excessivo
fazer a vida com o que não fez
sua falha tentativa
do sem fim para que nasceu?
Nascer foi pagar a transmissão
de uma herança que nunca recebeu
Quem completa o ninguém que fez humano?
Depois de morto chegará a sua hora?
Enquanto vivo foi trabalho de soluços
de uma posteridade que se ignora
coação de tempo exercício de homem
inconcluso a fazer-se consequente
noutro infinito pessoal
que da sua invenção tira a patente
Encaixilhado está em quatro velas
agora o seu retrato decisivo
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A sua vida não foi mais
que desaparecer quando preciso
Pontualmente morre por quem
a sua noite involuntária cresce
perplexo sumo de outra vida
manhã em que desaparece
Por que efêmero? A morte é fúria
de vida que a carne não retém.
Morreu um homem porque nutriu
a sede de outro o seu além (1972, p. 68-69)

O poema acima faz parte de A mosca iluminada, de 1972, livro com
uma natureza híbrida, em que prosa e poesia dialogam, complementando-se. A rigor, a aparente alternância entre narrativa e poema acaba
por se desfazer, pois ambos universos se contaminam totalmente pelo
poético que dota a escrita de alto teor de subjetividade, o que rasura os
limites entre os dois gêneros.
O propósito do livro de Natália parece ser o de uma autobiografia,
porém, são tão insólitas as facetas da personagem que busca se retratar
(melhor diríamos, se refratar) e tão herméticos os sentidos que envolvem seu percurso de existência, que o leitor fica, afinal, com uma “paisagem” ou mosaico de peças por decifrar, a desafiar seu entendimento
por mais que ele contemple os arranjos propostos.
Desde o nascimento, passando pelos mitos originários – a mãe, a
casa, a ilha, o quarto –, as relações amorosas, metamorfoses, instituições sociais, sonhos, estados emocionais, a morte, histórias, tudo é objeto do olhar delirante da personagem (a mosca iluminada?) ao falar
sobre si mesma. O curioso desse “retrato” é que, entretecidas a esse
material supostamente biográfico ou pessoal, vão se oferecendo reflexões sobre poesia (linguagem, gêneros, elementos formais, papel da
poeta, etc.), através de uma costura singular que vai dando corpo ao
ser polimórfico criado pelo texto. Basta um exemplo, a focalização do
nascimento da personagem: “Num dia demasiadamente raivoso para
caber no Zodíaco nasci a metade de um endecassílabo quebrado em
dois.” (1972, p. 110).
www.lusosofia.net
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A escrita de Natália é dotada de uma sintaxe não convencional, o
que dificulta a legibilidade por causa da não linearidade e quebra da
lógica; aliás, a própria personagem confessa na série de poemas “Tríptico do Amor Conjugal”: “saí poeta por sintaxe aflita” (1972, p. 34).
Essa aflição transparece de diversas maneiras, na inversão dos termos
da frase, nas elipses, na descontinuidade, na distorção da semântica. A
meu ver, é isso que instiga o leitor a seguir em seu processo de decifração textual, uma vez que aceite o pacto da ficção para mergulhar nas
teias desse estranho universo.
Um dos aspectos em destaque no texto de Natália é sua preocupação com a origem, a ancestralidade, presente em diversas imagens e
momentos. No entanto, a irreverência da escritora direciona seu olhar
a uma atitude desmitificadora, até mesmo herética, ao romper com valores cristalizados; seu projeto é desafiar a genealogia, impondo sua
lógica e genialidade próprias. O resultado é a criação de uma arte “geniológica”, ou seja, aquela que contém todas as idiossincrasias e extravagâncias que seu gênio permitir1 . Não se trata apenas da superação
do passado, mas também de si mesma: “Verde trabalho frutal / de ascendente paragógica / antepasso-me É uma / árvore mais gênio (mais)
lógica” (1972, p. 19).
No tocante à origem, destaca-se a fixação da escritora pela insularidade açoriana, o que transparece em referências diversas ao mar, à água
ou à ilha, esta identificada com a mãe. No poema “Mãe Ilha” (1972,
p. 21-24), por exemplo, desponta a contradição entre apego à matriz e
impulso ao corte, filtrados pela consciência de que é impossível a superação de ambos. Sangue açoriano e sangue materno tornam-se ambos
castradores: “a ilha é a mãe que se fecha na sua insânia de morta a percorrer impudicamente as nossas artérias.” (1972, p. 20). O estigma da
figura materna, do espaço originário, da infância e imagens do passado
marca o texto de Natália, transformando o sujeito poético numa voz indignada em busca do rompimento de grilhões. A opressão parece ser o
maior alvo de ataque de uma poesia que “retrocede para cuspir algumas
pérolas na face dos tiranos” (1972, p. 58). Mais adiante voltaremos à
imagem da tirania.
1

Remeto o leitor ao poema “Árvore Geniológica”, contido nas p. 17, 18 e 19.
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Retomemos o poema “O Morto Coletivo”, pertencente à parte do
livro denominada “Aparições”, título significativo. Para uma cultura
alimentada por mitos e arquétipos associados à história do país, como
ocorre no universo português, as aparições têm sua razão de ser tanto
quanto os sentidos que despertam no imaginário coletivo. No caso de
A Mosca Iluminada, esse dado se soma à atmosfera surrealista que percorre o texto de Natália, resultando num amálgama curioso: “Sou um
vestíbulo do impossível um lápis / de armazenado espanto e por fim /
com a paciência dos versos / espero viver dentro de mim (. . . ) // Sou
um instantâneo das coisas / apanhadas em delito de perdão / a raiz quadrada da flor / que espalmais em apertos de mão” (1972, p. 44-45).
Imagens desconcertantes, metamorfoses, flashes, iluminações, associações insólitas – todos esses processos fazem parte da estética surrealista, ao mesmo tempo que se afiliam a uma vocação cultural apegada às suas tradições. Curioso paradoxo. Paradoxos, aliás, que são
constantes ao longo do texto de Natália: “a vida é um desenho animado pelo sonho de um deus que nos mata quando desperta.” (1972, p.
68).
A morte é um dos temas mais presentes nessa poética, patente em
“O Morto Coletivo”. O verso inicial refere-se a “um homem”, indefinição que joga o fato em uma dimensão não singularizada, servindo
como pretexto para interrogações que transcendem o dado específico
para inscrevê-lo em uma esfera mais ampla.
“Quem herda / seu transido verbo intransitivo?” – eis uma das questões fundamentais acerca dessa morte: a herança. Ou seja: não é o fato
em si mesmo que importa, mas o que dele se desdobra, o que fica como
realidade sentida. O jogo de palavras (“transido” e “intransitivo”) é
extremamente sugestivo: ambos sinalizam para aquilo que caracteriza
a fala do morto, seu verbo – o abalo ou choque e a intransitividade.
Como entendê-los? Os versos seguintes podem ajudar a esclarecer: o
modo intransitivo se liga à ideia de que “só ele viu / atrás da carne escondido” (versos 3 e 4), portanto, algo que permanece como mistério
ou sentido oculto, existindo como “excessivo” (7o verso). Que excesso
é esse, não revelado pelos versos (porque não cabe revelar) e a ficar
como herança? Novamente, devemos consultar os versos seguintes, os
quais nos permitem a decifração: “fazer a vida com o que não fez // sua
www.lusosofia.net
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falhada tentativa / do sem fim para que nasceu?” (versos 8, 9, 10). Nascido para um “sem fim”, tal infinitude pode aludir metaforicamente ao
mito infinitamente recriado a seu respeito; ou seja, sua presença (não
real) se faz como permanente nascimento re-criado por todos aqueles
que creem nessa utopia mítica acerca do que não se revela. Se a vida
desse homem não foi feita por ele próprio ou como pretendia (sugerem
os versos de oito a dez), o povo e os escritores o fazem constantemente,
prolongando sua existência.
A partir da 4a estrofe, acentua-se a dialética entre o que poderia
ter sido mas não foi e o que é possível agora ser, dilema que faz parte
de uma ontologia e de uma História, ambas marcadas pelo impossível ou paradoxo de sua existência. Aproveito para evocar as reflexões
de Eduardo Lourenço a esse respeito, em seu texto “Sebastianismo:
imagens e miragens”: “O ritual do poder já interiorizara com força suficiente a ideia de que um rei morre, mas não morre o rei sem que a sua
morte seja o fim do reino. E do reino ninguém queria nem podia querer
o fim. Sobretudo o povo anônimo – que não tinha reino senão porque
tinha rei.” (1999, p. 134).
Tanto o sujeito quanto o país em que ele se insere são realidades
conflituadas, embaçadas pela obliquidade2 cujo “retrato decisivo”, embora agora se reduza a “quatro velas” e “encaixilhado” (6a estrofe), não
significa morte total, absoluta. Ao contrário, é justamente a partir de
agora, através da ausência, que se torna decisiva sua figura, existindo
como “retrato” a permanecer vivo na memória coletiva.
A sétima estrofe do poema de Natália Correia coloca em destaque o jogo entre morte e vida, aquela como fato pontual e irreversível,
esta como outra face, “outra vida” a re-nascer carregando o “perplexo
sumo” (27o verso) como alimento. Se morreu um homem, outros herdarão essa morte como impulso ou ideal para suas vidas.
2

Lembremos o poema “Chuva Oblíqua”, de Fernando Pessoa, no qual a obliquidade, funcionando de modo polissêmico, pode sugerir, para além da intersecção de
planos que ilustram a teoria pessoana do interseccionismo, a dualidade ontológica ou
jogo entre identidade x alteridade e demais desdobramentos alusivos à relação entre
o sujeito e o país. E ainda: a obliquidade, pelo seu sentido próprio (viés, o não-direto,
inclinação, etc.) pode nos impelir, mais uma vez, à perspectiva turvada e indireta com
que se constroi a imagem do Encoberto.
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Os últimos versos retomam a dialética entre efemeridade e permanência, ou seja, a ideia de complementaridade contida nos versos anteriores: o além nutre a sede de outro ser, ou é a sede de outro homem
a nutrir o além? Não importa, pois no jogo circular instaurado pela
poeta, o que vale é essa promessa de continuidade que enreda a todos
num fluxo cuja temporalidade é uma ampla (infinita?) dimensão. O
coletivo e o singular são faces reversíveis para moldarem a memória.
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As Duas Faces da Clarividência em Sophia
Observemos o poema abaixo, de Sophia de Mello Breyner Andresen,
que servirá como ponto de partida para nossas reflexões a seguir.
O Vidente
Vimos o mundo aceso nos seus olhos,
E por os ter olhado nós ficamos
Penetrados de força e de destino.
Ele deu carne àquilo que sonhamos,
E a nossa vida abriu-se iluminada
Pelas imagens de oiro que ele vira.
Veio dizer-nos qual a nossa raça,
Anunciou-nos a pátria nunca vista,
E a sua perfeição era o sinal
De que as coisas sonhadas existiam.
Vimo-lo voltar das multidões
Com o olhar azulado de visões
Como se tivesse ido sempre só.
Tinha a face orientada para a luz,
Intacto caminhava entre os horrores,
Interior à alma como um conto.
E ei-lo caído à beira do caminho,
Ele – o que partira com mais força,
Ele – o que partira p’ra mais longe.
Por que o ergueste assim como um sinal?
Pusemos tantos sonhos em seu nome.
Como iremos além da encruzilhada
Onde os seus olhos de astro se quebraram? (1975, p. 39)
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Sabemos o quanto a poesia de Sophia de Mello é perpassada por
imagens pertencentes ao universo clássico e iluminada por uma fala
que faz ecoarem reflexos de um mundo que se quer ascético, claro,
perfeito, porém, dotado de mistérios.
Muitos estudos já foram dedicados à sua poética1 , a maioria dos
quais ressaltando essa tônica da obra de Sophia, inquestionável e paradigmática de sua visão de mundo bem como de sua concepção estética.
A herança helênica e a postura aristocrática da poeta se harmonizam
para plasmar uma poesia em que tudo parece existir na medida exata,
justa e com rigor, aliás, valores que a própria Sophia defende em relação à arte, conforme explicita em seu texto “Arte Poética”2 .
O poema “O Vidente” (Poesia, 1944), acima transcrito, interessa-nos não propriamente por ilustrar a característica apontada na poesia
de Sophia e sim por nos colocar diante daquilo que temos analisado ao
longo deste ensaio. Trata-se de mais uma das figurações do Encoberto,
“presença” que se ajusta, de certo modo, ao universo eleito por Sophia
e ao posicionamento do sujeito lírico. Afinal, a vidência e outros signos a ela associados – olhar, iluminação, escuta, revelação, verdade –
compõem uma expressiva isotopia nas poesias dessa poeta. Dentro do
contexto de sua obra, portanto, a visão do eu lírico é portadora de uma
dimensão mítica, demiúrgica, marcada pelo saber olhar para as coisas
para delas extrair as potencialidades inauditas. Esse, aliás, seria o papel
de todo poeta que, assim como o mago, conspira com forças imaginárias e acata as formas primitivas para transformar as coisas e dotá-las de
uma nova dimensão, como uma espécie de “violência” exercida sobre a
linguagem – eis o que observa Octavio Paz em seu ensaio sobre o poema, na obra O Arco e a Lira: “O primeiro ato dessa operação consiste
no desenraizamento das palavras. O poeta arranca-as de suas conexões
1

Dentre os trabalhos acadêmicos sobre a poeta portuguesa, gostaria de mencionar
a tese de Maria Izabel Bastos Cunha, Luzes & sombras: metáforas de ambivalência
na poética de Sophia de Mello Breyner Andresen. São Paulo: Universidade de São
Paulo, 1992. Ensaio seminal e fundamental sobre a poesia de Sophia pela abordagem
inovadora do olhar crítico.
2
Trata-se do texto que a poeta leu, em 1964, na Sociedade Portuguesa de Escritres, por ocasião da entrega do Grande Prêmio de Poesia atribuído a Livro Sexto: “Há
um desejo de rigor e de verdade que é intrínseco à íntima estrutura do poema e que
não pode aceitar uma ordem falsa.”
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e misteres habituais: separados do mundo informativo da fala, os vocábulos se tornam únicos, como se acabassem de nascer.” (1982, p.
47).
Ocorre que, embora em afinidade com o saber oracular, com as falas de sibilas e profetisas, a voz do poeta, em Sophia, recorta-se de
maneira singular, pois, ao mesmo tempo se faz atenta ao passado mítico e imersa no presente histórico de seu país. Uma ambivalência que
projeta “luzes e sombras” na linguagem poética de Sophia, conforme
defende Maria Izabel Cunha (1992). O paganismo de tempos órficos
se contrapõe ao cristianismo ocidental, esferas que permutam sentidos
ao longo da obra da poeta, articuladas no “diálogo” que o espaço do
poema faculta. Por isso, ver acaba sendo um gesto ambíguo, dotado
simultaneamente de claridade e opacidade, não apenas por causa dos
efeitos das coisas vistas como também pelas disposições interiores do
sujeito que as vê. Movido pelas tensões dialéticas, reversíveis, entre
apelos da subjetividade e pressões da realidade exterior, entre tradição
e contemporaneidade, entre idealidade e pragmatismo, enfim, entre o
mito e a História, o sujeito lírico em Sophia não pode lograr nitidez ou
univocidade em sua visão do real. Mesmo sob a aparente clareza, as
sombras estão constantemente insinuando sua projeção.
“O Vidente” pode nos ajudar a equacionar melhor essa situação
dilemática.
Na verdade, ao se assumir como nós, portanto, como voz coletiva, o
eu lírico já está se abrindo a uma postura humanizada, distinta daquele
ser eleito ou dotado de poderes sagrados que comparece em muitos
poemas; ainda que não pessoalizado, é um sujeito que se ergue com
consciência plural: “Vimos o mundo aceso nos seus olhos,”. Como
em muitos poemas da poeta portuguesa, aqui também se dá o encarar
a realidade que se oferece ao olhar, com uma espécie de predisposição do sujeito para acolher o que está contido nas coisas, mesmo sem
entendê-las, porém, sabendo tratar-se de algo essencial, inaudito, impregnado de especialidade. Trata-se de um “mundo aceso” (1o verso),
mas que não se define, muito menos traça suas características, apenas
se dá a ver. Ou seja, não importa que mundo é esse e sim o fato de
para ele olhar e com ele comungar uma aura que parece bastar-se a si
mesma: uma correspondência ou sintonia mágica pela qual é possível
www.clepul.eu
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penetrar-se do conteúdo misterioso. Ora, estamos diante de um encantamento, ou mais propriamente, de um entusiasmo, se tomarmos deste
signo seu sentido etimológico: enthousiasmós, conforme Alfredo Bosi
nos evoca, “é a definição do termo (. . . ) com que os gregos nomeavam
o estado da alma da sibila de Delfos quando proferia os seus oráculos.
Entusiasta: aquele que recebeu um deus dentro de si.” (1985, p. 19).
É isso que faz o sujeito plural do poema: ficar tomado “de força e de
destino” (3o verso).
Nas três estrofes seguintes (2a , 3a e 4a , permanecem essa luz e evidência (de quê, pouco importa) a banharem sobre os homens abertos
para acolhê-las. Materializar o sonho e iluminar a vida, eis os efeitos da missão do “vidente”, enunciados na 2a estrofe – dois propósitos
perseguidos por um povo cuja trajetória (peregrinação) histórica se fez
alimentada por tal desejo. Encadeia-se, na 3a estrofe, o complemento
para tais desígnios, com o anúncio (termo expressivo para conotar o papel do missionário ou seria um messias?) de “uma pátria nunca vista”,
além de clarear para o povo sua identidade ou raça.
Por um lado, podemos associar essa figura carismática a Cristo, já
que este figurará em poemas de Sophia e mesmo como título de sua
obra (O Cristo Cigano, 1961); afinal, “Ele deu carne àquilo que sonhamos” (4o verso) é uma afirmação que nos remete à fala religiosa,
alusiva ao processo de transubstanciação defendido pela doutrina católica. Mas, como esse “Cristo” se materializa, “se faz carne”, enquanto
figura histórica ou personagem real no contexto cultural português, senão como Aquele que alimenta permanentemente um sonho de retorno
para a salvação da pátria? Não cabe determinar por uma resposta definitiva (este é o sentido maior da abertura da linguagem artística) que
se trata efetivamente de Cristo, D. Sebastião, algum ser sagrado, mítico
ou profano. Essa abertura criada pelos versos de “O Vidente” é sinal
de uma presença que se ergue acima da própria leitura, pairando como
virtualidade que nos instiga possibilidades de sentido para além da pontualidade ou determinação de sua figura. “Sinal”, conforme enuncia o
3o verso da 3a estrofe, é outra palavra capital para o simbolismo messiânico, situada no mesmo paradigma semântico de “anunciou-nos”. Curioso o raciocínio que rege a crença do sujeito lírico: “E a sua perfeição
era o sinal / De que as coisas sonhadas existiam.” (10o verso). Fechado
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num círculo de evidências ou numa tautologia própria do dogma, o
povo só pode se satisfazer com o que tem que ser assim porque é.
É interessante o contraste criado na 4a estrofe entre o coletivo e o
individual, “Vimo-lo voltar das multidões” / “Como se tivesse ido sempre só”, como se povo e vidente fossem duas realidades marcadas pela
distância ou por um espaço que não poderia ter uma dimensão física,
mensurável, mas apenas concebido idealmente. Notemos também a antítese contida em ir e voltar, ações ligadas ao périplo, não apenas do ser
privilegiado de que fala o poema, como também de outros seres portugueses, comuns e frágeis, imersos num percurso de ida (muitas vezes
sem volta).
Certa mudança opera-se na 5a estrofe, pois a atmosfera eufórica e
mágica predominante até então no poema começa a se cobrir de trevas.
Pois, apesar da “face orientada para a luz” (1o verso), o caminhar “intacto” se dá “entre os horrores” (2o verso), acentuando-se ainda mais o
contraste entre a figura do vidente e o espaço em que imerge o povo,
não apenas pelo “olhar azulado de visões” (12o verso) em oposição
aos horrores, como também pela aparente impermeabilidade desse ser
(“intacto”) em relação ao que o rodeia. Novamente instaura-se uma
distância entre a esfera mágica e a circunstancial ou entre os planos
elevado e terreno, porém, este é mais forte a ponto de derrubar o outro.
Talvez o que explique a queda do vidente possa estar no verso “Interior
à alma como um conto” (16o verso), o qual singulariza a interioridade
desse ser, recortado numa esfera própria, de modo semelhante a um
conto (ou narrativa mítica?). É interessante essa comparação feita pela
poeta, em que se ressalta o caráter de ficcionalidade ou ilusão contidas,
quer nas narrativas míticas, quer nos efeitos por elas gerados. Ou seja:
a realidade histórica acaba impondo sua força ou é mais verdadeira que
os contos: “E ei-lo caído à beira do caminho,” (17o verso). O histórico se reitera na imagem da partida (para longe e com mais força) e
aqui, novamente, a ambiguidade possível de sentidos entre o êxodo bíblico ou a batalha real, não importa precisar. A imagem que fica é a
de uma falta, um sinal abortado, a quebra dos “olhos de astro” (último
verso). Para o povo, o que resta é a desorientação (“Como iremos além
da encruzilhada”), pois não há mais as “imagens de oiro” do olhar que
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os dirigia, neutralizado pelos horrores que não é possível vencer, os de
um mundo moderno onde imperam as guerras.
Interessante notar que, repentinamente e pela única vez no poema,
surge um tu a quem o sujeito lírico se dirige: “Por que o ergueste assim
como um sinal?” (20o verso). Quem seria essa 2a pessoa invocada pelo
poeta? A quem caberia a responsabilidade por ter fabricado sonhos tão
elevados que se revelariam, afinal, ilusórios? A quem atribuir a culpa
pelo alimento de um mito tão caro e cruel ao mesmo tempo para a pátria? Nesse caso, valeria a pena retomar as palavras de Roland Barthes
sobre os mitos para explicar sua criação do ponto de vista ideológico:
“O imaginário coletivo é imunizado através de uma pequena inoculação de um mal reconhecido; e defendido, assim, contra o risco de uma
subversão generalizada.” (1978, p. 170). De fato, “imunizar” um povo
para cegá-lo ou obrigá-lo a ver somente o que encobre realidades indesejáveis é uma estratégia ideológica perversa, a qual evita reações
populares. No entanto, cabe à arte, e no caso à poesia, denunciar tal
armadilha, mesmo que a colocando sob uma forma interrogativa, cuja
resposta nem é preciso enunciar.
Sabemos quem é esse “tu” que ergueu ao povo português um sinal
com o propósito de deslocar seu olhar a uma idealidade prometida e
suspensa numa névoa que nunca se desfaz. Mas não cabe explicitá-lo,
basta olhar para o poema como uma névoa que se dissipa diante de
nosso espírito crítico.
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Rumar para o Nada ou para o Inferno?
O poema “Os Remos”, de David Mourão-Ferreira1 merece nossa análise, ajustando-se como mais um exemplo ao nosso propósito. Leiamos
o texto.
Os Remos
Que rumor de remos
de que negra barca
Ouve-se tão perto
sem se ver a água
Vem Caronte ao leme
ou tudo uma farsa
Que ninguém encena
que ninguém aplaude
Em torno parece
adensar-se o nada
O que mais inquieta
já não tem palavras
Mas ainda resta
saber de que margem
Ouvimos os remos
não vemos a água (1985, p. 89-90)
1

Poeta, ficcionista e crítico, com atuação também em atividades culturais, é autor
de vasta obra, como Tempestade de Verão, 1954, Infinito Pessoal, 1962, A Arte de
Amar, 1967, Matura Idade, 1973, Tópicos de Crítica e de História Lliterária, 1976,
Órfico Ofício, 1978, Entre a Sombra e o Corpo, 1978, Um Amor Feliz, 1986.
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A estrutura do poema apresenta regularidade, graças à permanência
dos dísticos em todas as estrofes, aos versos em redondilha menor e à
métrica, feita de dáctilos – uma sílaba longa e duas breves. Como na
linguagem poética as escolhas formais não são gratuitas, ao contrário,
atendem a sentidos que operam em conjunto, tal esquema regular não
significa apenas apego a uma tradição literária, mas principalmente a
construção de uma imagem que se vai desenhando aos olhos e à escuta
do leitor. O ritmo apresentado numa dualidade oscilatória, possibilitado pelos pés métricos e pelo predomínio de palavras dissílabas ao
final dos versos, figurativiza2 o próprio movimento do barco pelo mar.
Não apenas título do poema como também seu núcleo semântico,
os remos funcionam como metonímia que nos remete ao motivo arquetípico da história ou destino português – as viagens marítimas. Acontece que essa história passa a assumir outro estatuto no poema de David Mourão-Ferreira, pois o comandante da embarcação é Caronte, o
barqueiro do Inferno segundo a mitologia grega, o qual está a remar
numa estranha nau, a “negra barca” (2o verso), navegando num mar
cuja água não se pode ver e de que somente se ouvem os ruídos dos
remos. Enfim, estamos diante de um cenário não muito acolhedor, já
que dominado pela ausência de referências ou de pontos de apoio para
a captura de sentidos plausíveis; mais ainda, é um cenário em que o
nada se adensa. Até mesmo o rumor dos remos vem de uma margem
desconhecida, como atestam os últimos dísticos.
Talvez a chave para a leitura esteja no meio do poema, nos versos
“Ou tudo uma farsa / que ninguém encena / que ninguém aplaude” (versos 6, 7, 8). Embora os versos não se façam sob a forma interrogativa,
o questionamento se insinua a propósito dessa navegação enigmática.
Haveria alguém na barca além de Caronte? E que farsa é essa não encenada nem aplaudida por ninguém? Por que não é para ser prestigiada,
acompanhada? O poema não nos diz, nem é essa função, pois não cabe
à linguagem poética explicitar e desvendar o que deve ficar suspenso.
Aí reside a força dessa poesia, seu mistério maior. Mas, justamente é
2
A figuratividade, conceito proposto por Greimas, consiste numa espécie de “tela
do parecer cuja virtude consiste em entreabrir, em deixar entrever, em razão de sua
imperfeição ou por culpa dela, como que uma possibilidade de além sentido.” (2002,
p. 74).
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essa suspensão ou existência latente, ou melhor, o adensamento do nada
conforme enuncia o 5o dístico, que nos impele a buscar possibilidades
para o não-dito: “Mas ainda resta / saber de que margem // ouvimos
os remos” (versos 13, 14, 15). Portanto, o enigma permanece, já que o
poema não nos responde, ainda que continue o ruído dos remos. Interessante essa permanência do rumor da remada, embora inexplicável,
a existir como uma espécie de voz que fala pelo indizível. Não nos
esqueçamos de que quem está no leme é Caronte, eis aqui outra chave
para uma possível interpretação.
Conduzir para o mundo de Hades corresponde a um destino punitivo a que não se pode fugir, segundo os desígnios dos deuses gregos.
Entretanto, qual teria sido o mal cometido para a condenação? É então que precisamos recuperar a referência à farsa, sem atores e sem
aplauso, contida no 3o dístico. Eis aqui mais uma alusão, agora pela
via metafórica, a um dos mitos arquetípicos que alimentam o imaginário português. Poderíamos ler nessa farsa a promessa de retorno da
figura messiânica que viria salvar o povo, o Desejado ou Encoberto,
desaparecido em sua aventura feita de um heroísmo bizarro. De fato,
não é mais possível aplaudir, sequer acreditar nessa encenação reduzida
a um cenário vazio, cultuada por uma inquietação nunca saciada, pois
“já não tem palavras”, diz o 12o verso, capazes de satisfazer o sonho
permanentemente adiado.
É bem provável que David Mourão-Ferreira não tenha pensado nisso ao compor seu poema, mas o poder deste reside justamente na abertura que sua linguagem promove, conduzindo-nos a seguir os rastros
de seu percurso. Nada nos garante estarmos em ou chegarmos a um
porto seguro com nossa leitura crítica, todavia somos incitados a criar
sentidos a partir da situação alegórica criada pelo poeta. Barca escura e
misteriosa, destino trágico ligado à morte, o clima surreal do mar sem
água, rumor com origem desconhecida, farsa. Que cenário é esse que
oculta os sentidos, mas nos impele a indagações? Por que deixar em
suspenso e a vagar misteriosamente essa “barca negra” por um mar sem
água? Talvez o poeta esteja transmitindo exatamente este ensinamento
– não há razão para querermos chegar a verdades absolutas ou respostas
definitivas, pois o que alimenta o Desejo ou o Sonho é a densidade de
sua busca, não o encontro, e sim o percurso à procura de uma promessa
www.clepul.eu
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que nunca se cumpre.
Na verdade, a poesia de David Mourão-Ferreira tem como temática predominante a procura, seja do amor, seja da poesia, conforme o
próprio poeta confessa. Porém, nem sempre os versos cantam o prazer
da realização amorosa ou o desfecho positivo, na medida em que paira
nas poesias o “desencanto e promessa irrealizada, (. . . ) uma transcendência que não se cumpre”, conforme Massaud Moisés pontua em sua
obra A Literatura Portuguesa Através dos Textos (1997, p. 533). Não
será essa atmosfera disfórica o que o poema “Os Remos” oferece para
nós?
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Jacinto: Um D. Sebastião das Serras?
Em seu romance A Cidade e as Serras, de 1901, Eça de Queirós resgata
o mito sebastianista, porém, o ajusta ao contexto da trama e ao propósito que perpassa toda a sua ficção, qual seja, a tendência à caricatura
como visão desmi(s)tificadora.
Já próximo do final do romance, o capítulo XI se fecha com uma
observação do personagem-narrador Zé Fernandes sobre seu amigo Jacinto, o protagonista da narrativa. Segundo ouvira contar nas serras,
um velho morador daqueles sítios insistia em afirmar a semelhança de
Jacinto com o rei messiânico: “aquele senhor era El-Rei D. Sebastião,
que voltara!” (2012, p. 103). A referência à figura histórica retorna
mais uma vez na narrativa, três capítulos depois, num diálogo entre Zé
Fernandes e seu tio João Torrado, quando da visita dos dois personagens principais à casa do tio Adrião, local em que Jacinto conhecerá
Joaninha com quem se casa. Na fala direta do personagem vem a pergunta incisiva: “– Mas, ó tio João, você realmente, em sua consciência,
pensa que El-Rei D.Sebastião não morreu na batalha?” (2012, p. 113).
Não houve resposta para a provocação de Zé Fernandes, pois o velho mudou o rumo da conversa e se afastou, mas deixou aberta aos dois
personagens – Jacinto e Zé Fernandes – a possibilidade de conversarem
sobre o assunto até chegarem à Flor da Malva. Interessante a estratégia
de suprimir uma possível fala de tio João, o qual muda de assunto para
não responder. Digamos que essa suspensão criada por Eça de Queirós
revela o mistério que paira sobre o fato histórico e, mais ainda, revela
a intensidade de uma visão arraigada ou acomodada à tradição para a
qual não há remédio a não ser deixá-la em silêncio em sua esfera de
absurdo.
Já chegados a Flor da Malva, o narrador José Fernandes refere-se
ao espanto do amigo, comentando: “E Jacinto pasmava de que ainda
houvesse no reino um Sebastianista.” (2012, p. 114) e replica:
– Todos o somos ainda em Portugal, Jacinto! Na serra ou na
cidade cada um espera o seu D.Sebastião. Até a lotaria da Mi-
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sericórdia é uma forma de Sebastianismo. Eu todas as manhãs,
mesmo sem ser de nevoeiro, espreito, a ver se chega o meu. . .
Ou antes a minha, porque eu espero uma D. Sebastiana. . . E tu,
felizardo?
– Eu? Uma D. Sebastiana? Estou muito velho, Zé Fernandes. . .
Sou o último Jacinto; Jacinto ponto final. . . Que casa é aquela
com os dois torreões? (2012, p. 114)

Vemos, assim, a maneira original como Eça de Queirós explora o
mito sebastianista, ao esvaziar-lhe o conteúdo histórico para inseri-lo
na realidade cotidiana, portanto, trazendo-o para o nível da práxis e,
mais do que isso, ridicularizando a aura mí(s)tica que o envolve. Embora permaneça o motivo da espera – essencial no mito – sua fonte
é bem outra, já que alimentada por necessidades concretas, materiais
(ganhar na “lotaria da Misericórdia”, encontrar a mulher amada. . . ).
Bem a seu modo, Eça utiliza sua verve espirituosa para dessacralizar a
figura do Rei, transformando-o em coisas/pessoas palpáveis. Eis uma
visão crítica acerca do mito, como se o ficcionista alertasse para a necessidade de remontá-lo por meio do espírito moderno de conceber o
real. No fundo, o desejo utópico ou do impossível se mantém; o trato
ou a perspectiva que o foca é que difere do sério, transformando-o em
cômico. Que o diga o vocábulo criado pelo autor, pois já não é mais
D. Sebastião e sim D. Sebastiana. . .
Há mais um dado interessante na passagem citada. Da mesma
forma que a pergunta de Zé Fernandes ao velho João ficara em suspenso, a fala de Jacinto para o amigo, respondendo sobre um futuro ou
possível amor, fica reticente e logo é cortada por uma pergunta voltada
a outra direção: a casa com os dois torreões. Desse modo, Eça parece nos mostrar que, assim como o mito original, toda conversa sobre
ele acaba conservando algo suspeito ou insatisfeito, misterioso, como
se não pudesse ser resolvido a não ser relativizando-o com a maleabilidade marota da linguagem. Portanto, essa suspensão é uma saída
estratégica criada na narrativa para indiciar um fato do enredo (o futuro encontro entre Jacinto e Joaninha), porém, seus sentidos não se
restringem à trama; a irresolução atua como alimento do imaginário
português em relação ao sebastianismo.
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O Marinheiro: velar e desvelar a morte
Em Fernando Pessoa, o mito do Encoberto é explorado em sua obra
Mensagem, como é sabido. Aliás, a figura de D. Sebastião perpassa os
versos dessa épica moderna marcada pela visão desencantada e disfórica; no entanto, é especialmente na terceira parte do poema, “O Encoberto”, que se torna flagrante sua focalização.
Para o que aqui interessa, no entanto, vou tomar uns versos extraídos do poema VIII “Fernão de Magalhães”, na segunda parte de
Mensagem, para servir de mote ao que gostaria de comentar a seguir:
De quem é a dança que a noite aterra?
São os Titãs, os filhos da Terra,
Que dançam da morte do marinheiro
Que quis cingir o materno vulto –
Cingi-lo, dos homens, o primeiro –
Na praia ao longe por fim sepulto. (1976, p. 81)

Ainda que os versos se centrem na morte do célebre navegador que
primeiro atingiu o local hoje conhecido como Estreito de Magalhães,
esse marinheiro “que quis cingir o vulto materno” adquire uma dimensão maior, como se ecoasse para além dessa referência ou âmbito específico em que se encontra. Afinal, como todo navegante, a aura de seu
desejo mítico, transformado ou não em história, permanece como um
rastro de sentidos para percorrermos. É assim que, seguindo a sugestão desse rastro (que a própria poesia de Pessoa nos convida a fazer),
não posso deixar de associar esse marinheiro àquele contido na história contada pela segunda veladora, personagem do poema dramático O
Marinheiro1 . Analisemos esse texto de Pessoa.
Podemos começar a pensar, aliás, na estranha situação colocada em
cena pelo poeta: três veladoras velam um morto, o que em si não tem
1

O Marinheiro data de 1913, tendo sido publicado pela primeira vez na revista
Orpheu, no 1, Lisboa, 1915.
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nada de espantoso. Acontece que não sabemos quem é essa personagem morta e é justamente a sua não-individuação e sua inexpressividade enquanto personagem que passam a chamar nossa atenção; o
corpo velado apenas existe como pré-texto de outro “texto”, com importância significativa. É como se a morta impulsionasse as personagens à criação de algo que se sustentasse por si mesmo, independentemente do corpo velado, ganhando vida. Uma vida que as veladoras
mantêm com suas falas.
Outro dado que convém discutir a respeito desse texto dramático
é a presença de apenas três personagens – as veladoras anônimas, nomeadas como primeira, segunda e terceira – e o próprio caixão com a
donzela morta. A única referência a esta, feita pela terceira veladora,
se cobre de vaguidade e se mescla ao irreal: “Aquela que finge estar ali
era bela, e nova como nós, e sonhava também. . . Estou certa de que o
sonho dela era o mais belo de todos. . . Ela de que sonharia?. . . ” (1976,
p. 448).
Entretanto, apesar de serem somente quatro personagens, elas
(pres)sentem não estarem sós: “Há mais presenças aqui do que as nossas almas. . . ” (1976, p. 449) – diz a segunda veladora. É ela também
que confessa estar repetindo frases que lhe são segredadas, sem saber
por quê. Conforme complementa a terceira, “ela conhece palavras que
as sereias lhe ensinaram” (1976, p. 446). Paira a sensação de estarem
sendo espreitadas: “A vida espreita-nos sempre. . . ” (1976, p. 446).
Também o ato de contar ganha um desdobramento, pois à medida que a
segunda veladora vai falando, sente-se separar-se de si mesma, ouvindo
a si própria contar como se fosse uma outra pessoa. Daí a constatação:
“São três a escutar. . . (De repente, olhando para o caixão, e estremecendo) Três não. . . Não sei. . . Não sei quantas. . . ” (1976, p. 446). Já a
terceira, tem um medo maior que ela mesma e sente que tem na mão a
chave de uma porta desconhecida. Enfim, parece haver algo maior que
elas a envolvê-las, “como uma aranha enorme que nos tece de alma a
alma uma teia negra que nos prende” (1976, p. 450).
Esse clima de irrealidade ou mistério fantasmático, característica
da produção dramática de Pessoa, marcada pelo espectral e pela atmosfera nebulosa e vaga, flerta com uma tendência já presente no teatro de
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Maeterlinck2 , fonte de que o poeta português certamente teria se alimentado. Acontece que essa fonte estética se cruza com outras, vindas
de outros apelos. A criação de atmosferas densas e misteriosas, insufladas por um desejo sem limites, nas quais o sujeito imerge mesmo
sem saber para onde está indo, mas acreditando que desse nevoeiro
possa surgir algo grandioso, é um posicionamento caro ao imaginário
literário português. Nem é preciso dar corpo ou nome a esse mito,
pois referencializá-lo já seria explicitar o que é para ficar na esfera do
impossível, do imponderável. É por isso que ver sempre na figura do
Encoberto o rei D. Sebastião ou aquilo que ele encarna como promessa
para o país é reduzir e, de certa forma, empobrecer o próprio mito.
Esse corpo encoberto, uma sombra projetada no tempo e no espaço,
adquire uma ressonância bem maior do que a figura histórica pontual,
daí reconfigurando-se de diversas maneiras. É o que este ensaio vem
realizando ao longo de seu percurso.
Em O Marinheiro, tanto as falas que movimentam o diálogo entre
as veladoras quanto a história contada por uma delas figurativizam essa
corporalidade encoberta, a que podemos chamar mistério, sonho, ideal,
ou mesmo o nada. O acúmulo de reticências, as hesitações, os pressentimentos, as indagações sem resposta, o absurdo que cerca as palavras,
as repetições, os sentidos suspensos, tudo isso constitui um tecido de
linguagem ao mesmo tempo denso e esgarçado. Uma ausência corporificada pelo dizer. E, dentro desse dizer enevoado pelos seus reflexos
opacos, desponta a história do marinheiro.
Trata-se de um sonho que a segunda veladora conta para as outras.
Portanto, o clima de irrealidade em que elas se encontram intensifica-se
ainda mais com o sonho contado, no qual o marinheiro também sonha.
Estamos diante de um mise en abyme, um processo de interiorização
sem fim, mas que tem como ponto de convergência a substituição do
real pela matéria do imaginário, de modo a tornar este tão ou mais real
do que aquele. Se as falas das veladoras, embora direcionadas para
2

Maurice Maeterlinck (1862-1949), dramaturgo, poeta e ensaista nascido em
Gante, na Bélgica, principal representante do teatro simbolista, pelas características de suas peças. Dentre suas diversas obras, destaco: L’Intruse (1890), Intérieur
(1894), Soeur Béatrice (1901).

www.lusosofia.net

76

Figurações do Encoberto na Literatura Portuguesa

o vago, conseguem dar corpo ao vazio ou driblar a morte (e a morta
que velam), também o sonho do marinheiro, narrado pela segunda veladora, edifica uma pátria que acaba se tornando verdadeira para ele,
esquecendo-se da outra que tivera e a que não pôde retornar. A permanência na ilha, por ocasião de seu naufrágio, pode ser análoga à permanência das veladoras num espaço que elas também devem ocupar com
seu imaginário, tal como o marinheiro. A invenção ou criação de algo
para substituir o real é uma forma de salvação: as palavras ditas, para
elas, ou a pátria inventada, para ele. Nos dois casos, a força da criação
como potencialização do desejo. É por isso que, assim como o sonho
contado pela veladora, a situação em que as personagens se encontram
não tem um fim. Não se sabe como o sonho acaba, a própria veladora
inventa um possível fim (talvez um barco tenha passado pela ilha, mas
lá não estava o marinheiro), portanto, ficamos com o acontecimento
nas mãos, diante do texto de Pessoa: o drama se “fecha” com questões
colocadas pela segunda veladora, deixadas em suspenso: “– Por que
é que mo perguntais? Por que eu o disse? não, não acredito. . . ”. E
o registro final, o da marcação de cena, descrevendo o cenário, é mais
vago ainda:
Um galo canta. A luz, como que subitamente, aumenta. As três
veladoras quedam-se silenciosas e sem olharem umas para as
outras.
Não muito longe, por uma estrada, um vago carro geme e chia.
(1976, p. 451).

Como se vê, o poema dramático pessoano também cria, a seu modo,
uma figuração (cênica, no caso) em que podemos vislumbrar aquela obsessão mítica de que estamos a falar: o Encoberto. Todavia, pensando
no espaço exterior descrito ao final do texto de Pessoa, não há nevoeiro, nem mais o escuro da noite em que as veladoras se encontram
para velar a morta. A realidade à volta se ilumina, a luz “subitamente,
aumenta”. Ou seja, parece que o real ganha corpo para chamá-las à
concretude do dia e à consciência. Ainda assim, mesmo com o desfazer do clima de mistério, o peso de seus efeitos não se desfaz após a
leitura do texto.
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Retornando aos versos de Mensagem citados no inicio deste texto,
“o materno vulto” sonhado pelo marinheiro, cuja morte os Titãs celebram pela dança, parece realimentar permanentemente o imaginário
literário português, acalentando formas diversas de projeção. Embora
o verso final do poema “Na praia ao longe por fim sepulto” mencione
o sepultamento, os ecos e sentidos dessa figura jamais se apagarão da
memória e da escrita que os recriam.
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Uma Busca Tresloucada
Um dos mais instigantes textos em prosa de Almada Negreiros1 mostra
a curiosa aventura de um homem em sua alucinada perseguição a um
cágado para exibi-lo à família. Tal núcleo dramático, grotesco em si
mesmo, serve de impulso a uma narrativa insólita em que a “lógica”
do irreal vai cavando fundos buracos na lógica da realidade. Trata-se
do conto “O cágado”2 , que servirá como objeto de algumas reflexões
afinadas a nosso propósito central. Vejamos como.
A irreverência, uma das marcas fundamentais da escrita do autor
português, transparece tanto na situação narrativa escolhida quanto nas
táticas de sua enunciação, portanto, tema e linguagem se dão as mãos
para tecerem o absurdo, provocando habilmente o desconcerto. Na
verdade, o objeto de busca por parte da personagem – um cágado –
ultrapassa o sentido literal para atuar como metáfora, pois a própria
banalidade desse motivo nos alerta para a necessidade de penetrarmos
em outras camadas semânticas, ou cavá-las, como faz o homem do
conto em sua aventura.
A principio, digamos que o conto mostra afinidade com um gênero
tradicional, os contos populares, pois a narrativa se inicia de modo a
recuperar a arquetípica frase presente nesse gênero – “Era uma vez
um homem que era muito senhor de sua vontade” (1975, p. 209) – e
1

José Sobral de Almada-Negreiros (1893-1970), um dos representantes do Modernismo português, figura polimórfica, voltada ao teatro, à prosa de ficção, à poesia,
a textos críticos, às artes plásticas e a intervenções relativas ao Modernismo, é autor
de numerosas obras, entre as quais: Frisos (1915), A Cena do Ódio (1915), A Engomadeira (1915), A Invenção do Dia Claro (1921), Nome de Guerra (1925), Deseja-se
Mulher (1929), Maternidade (1935) e outras.
2
Esse conto foi publicado pela primeira vez na revista ABC, no 51, Lisboa, 30
de junho de 1921. Além da edição da Estampa, o conto figura também em outra
edição, de 1993, como volume IV – Contos e Novelas, das Obras Completas, Lisboa,
Imprensa Nacional/Casa da Moeda. Em nosso ensaio, para a transcrição de passagens
do conto de Almada, a fonte de consulta é O Conto Português, de Massaud Moisés
(1975), indicado nas referências bibliográficas.

Maria Heloísa Martins Dias

79

apresenta certos ingredientes próprios dessa modalidade narrativa, conforme analisou Wladimir Propp (1977): o caminho de busca, o enfrentamento de obstáculos, os riscos da aventura, revelações, o retorno à
casa, etc.3 .
Entretanto, a modernidade de cunho surrealista presente em Almada Negreiros desmitifica a fonte original para propor outras visões.
É pela conjunção bem tramada entre o primitivo e o moderno que essa
espécie de alegoria narrativa gera efeitos de sentido que vale a pena
examinar. Por um lado, o exagero e o irreal incrustados nas ações do
personagem (cavar a terra e atingir o centro da Terra, usar instrumentos
extremamente poderosos, poder enxergar o outro lado da Terra, avistar
um país com sua estrutura e funcionamento invertidos); por outro, uma
lógica ou racionalidade alimentadas pelo desejo e autodeterminação do
homem em seu propósito de encontrar o animal escondido.
Digamos que a viagem fantástica empreendida pela personagem do
conto de Almada Negreiros parece afirmar-se na contramão do paradigma das viagens do universo português. Não é o mar que interessa
percorrer direcionando a aventura das conquistas, mas a terra, e uma
terra escavada, interiorizada, enquanto cerne de um mundo ainda por
descobrir. Mas, de certa forma e guardadas as devidas diferenças de
contexto, o périplo tresloucado a que se entrega o personagem, fortemente marcado por uma vontade desmedida, não é muito diferente do
visionarismo que sustenta o propósito colonizador ou o espírito messiânico português. Este, como sabemos, é impulsionado pelo desejo de
desvendar o Encoberto, quer como símbolo da figura que viria salvar
o povo português (lenda histórica), quer como objeto trabalhado pelo
texto literário em suas reconfigurações ficcionais (imagens e motivos
estéticos).
No conto de Almada, “o homem muito senhor da sua vontade” é
um leitmotiv4 insistentemente referido pelo narrador, como se a pró3

Consulte-se, a esse propósito, especialmente o capítulo “3. Função dos personagens”, no qual Propp detalha as ações do heroi. As que se assemelham ao conto
de Almada são principalmente a primeira (“Um dos membros da família se distancia
da casa”), a décima (“O heroi-buscador decide atuar”) e a décima primeira (“O heroi
parte de sua casa”), na verdade, constitutivos do eixo da fábula.
4
O termo leitmotiv, cuja autoria se deve a Hans von Wolzogen (1848-1938) e que

www.lusosofia.net

80

Figurações do Encoberto na Literatura Portuguesa

pria repetição já denunciasse a natureza superlativa, delirante, dessa
vontade, já que o personagem põe-se a nu, entregue a um infantilismo
que não hesita nem um pouco em se exibir com ousadia esdrúxula (quixotesca?), a ponto de afirmar: “Já não se trata de eu ser um incompreendido com a história do cágado, não; agora trata-se apenas da minha
força de vontade. É a minha força de vontade que está em prova.”
(1975, p. 210). Eis o desejo de uma onipotência mágica com a qual o
herói pretende transmutar o real, por isso nada o detém, sua vontade é
pôr à prova uma razão intuitiva, e não lógico-racional, como alimento
a uma razão poética e uma conduta ética próximas às do louco ou da
criança5 .
Voluntarismo e visionarismo – componentes de um comportamento
megalomaníaco que nos interessa considerar para reforçar nossa tese a
respeito da figura do Encoberto, presente no mito sebastianista. Vejamos.
Para o protagonista do conto, não havia mais como buscar “decisões, novas decisões, outras e mais outras” (1975, p. 211), pois o desencanto e o cansaço tomam conta do homem a ponto de o esgotarem.
Isto é: seu idealismo visionário parece-lhe então inútil, após inúmeras
tentativas para encontrar o animal desaparecido no buraco. Não apenas
utilizara vários recursos para alcançar o cágado (vara, balde com água,

pode ser traduzido por “motivo condutor”, designa um motivo enunciado de modo
recorrente na narrativa, cujos sentidos precisam ser analisados em função do contexto
em que vão aparecendo. Tal conceito mantém afinidade com o utilizado por Richard
Wagner para se referir ao motivo-chave de uma composição musical.
5
Em sua obra Romance das Origens e Origens do Romance, de 1972, Marthe
Robert distingue duas formas de comportamento, inspiradas no “romance familiar”
analisado por Freud, que lhe servem como metáforas para discutir as características
do romance: a “criança achada” e o “bastardo”. A primeira, marcada por traços como
a ligação inalienável com a origem, portanto, presa ao cordão umbilical que a impede
de abandonar a fantasia para enxergar o real como corte com a visão idealizada de um
elo perdido; o segundo, voltado ao senso pragmático da vida, marcado por uma vontade carreirista e objetiva de vencer obstáculos e ligar-se ao realismo que o mundo lhe
oferece. Para Marthe Robert, essas duas figuras psicanalíticas podem ser lidas como
duas vertentes para explicarem o romance em suas características fundamentais: o
idealismo e o realismo, com seus desdobramentos de sentido. Vale a pena ler esse
interessantíssimo livro da autora.
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pá) como também abusara das possibilidades imagináveis, que o narrador descreve por meio de hipérboles: “foi buscar auxílio a uma vara
compridíssima, que nem é habitual em varas haver assim tão compridas” (1975, p. 209): “quando chegou a noventa e oito baldes (. . . ) e a
água não havia meio de vir ao de cima (. . . )” (1975. p. 209); “já estava na nonagésima pazada de terra” (1975, p. 210); “a mil metros de
profundidade a pino, o homem que era muito senhor de sua vontade foi
surpreendido por dolorosa dúvida – já não tinha certeza se era a quinquagésima milionésima octogésima quarta.” (1975, p. 210). Eis um
cenário cômico, à semelhança de desenho animado, em que o exagero
e o fantástico acentuam o caricaturesco.
Repentinamente, como um acaso bem concertado tramado pelo narrador, acontece o inesperado: a pá que o homem segurava escorregou-lhe da mão e foi para o fundo da cova. Sem o instrumento, abriu a greta
com as mãos e espreitou para ver: “Era um país estrangeiro; homens,
mulheres, árvores, montes e casas tinham outras proporções diferentes
das que ele tinha na memória.” (1975, p. 212). Deparando-se com
um universo às avessas e saudoso de seu espaço familiar, resolve reencontrar esse mundo de que estava distante, assim “começou a andar
o buraco todo ao contrário. Andou, andou, andou; subiu, subiu, subiu. . . ” (1972, p. 212). Estava desfazendo o projeto inicial, virando-o
do avesso e retornando ao ponto de partida.
No final do conto, após restituir à Terra/terra todas as suas camadas
e estando o homem já “despejado de todas as coisas” (1975, p. 211),
com diz o narrador, ele dá com aquilo que já não esperava mais encontrar: o cágado. Belíssima imagem, que reflete simbolicamente o
revolver de si mesmo, gesto que se realizou até o impossível, esvaziando até mesmo a vontade. Cria-se, assim, uma analogia entre revolver
(cavar) a terra e revolver a interioridade ou camadas subjetivas; assim
como a terra, o homem estava despejado de suas camadas. E quais seriam elas? Aquelas armazenadas por sua vontade, mas que foram sendo
desgastadas por um projeto bizarro que não fez mais que esgotar todos
os impulsos, mesmo os apegados ao intuito visionário.
Neste ponto, podemos pensar que estamos diante de uma virada
irônica do mito do Encoberto, pois o que é encontrado, no final das
contas (e das covas. . . ) é o que já existia no princípio, sem mistério
www.lusosofia.net
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algum: o próprio animal, já esquecido e abandonado pelo homem a
essa altura da narrativa. Implicitamente parece haver, aqui, uma crítica
ao projeto insano, o qual precisaria ser desfeito, em virtude de seu absurdo, o que se realiza por meio do percurso inverso. Tal senso crítico
pode ser entrevisto, por exemplo, em uma fala do narrador (mesclada
à visão do personagem) quando o homem reconhece a inacessibilidade
do objeto buscado: “O buraco do cágado era efetivamente interminável. Por mais que se avançasse, o buraco continuava ainda e sempre.”
(1975, p. 211). Aqui, o humor ajuda a compor a dimensão do absurdo,
pela curiosa construção de linguagem cujo efeito cômico não está apenas na camada semântica, mas também no estranhamento sonoro que
se concretiza na cacofonia criada entre os signos – buraco do cágado.
O caráter sintético da afirmação acaba por jogar ambiguamente com o
sentido, projetando-o para uma esfera escatológica, como se não fosse
apenas o buraco onde o cágado se escondeu, como também o buraco
do próprio animal. Como vemos, a irreverência enquanto componente
da arte é elemento essencial para compor uma visão demolidora de
sistemas condicionantes e arraigados que é preciso desenterrar. Eis o
porquê, no conto, da atitude do homem “muito senhor da sua vontade”
em cavar a terra e tentar desenterrar o que lá se escondera.
O cágado, metáfora de objeto precioso da busca, finalmente está
onde sempre esteve: na superfície da terra, como se desafiando e burlando sonhos impossíveis, para inscrever-se na mais pura realidade. A
atitude trocista do animal – “desconfiado da primeira vez, enfiou buraco abaixo como quem não quer a coisa.” (1975, p. 209) – parece se
fazer como mofa ou deboche, servindo também como ridicularização
do desejo do personagem.
Se pensarmos no mito sebastianista, a volta do Rei, enquanto sonho
ou loucura alimentada pelo desejo do povo, também carrega uma evidência: a de nunca existir como fato e sim como perpétuo adiamento do
encontro. Pode-se tomar, nesse caso, as palavras de Borges em sua obra
Aleph, ao comentar sobre o mistério: “A solução do mistério é sempre
inferior ao próprio mistério. O mistério é o que tem a ver diretamente
com o divino; a solução, com um truque de prestidigitador.” (1952, p.
86). De fato, não é a solução do enigma que interessa (o encontro do
cágado, a chegada ou vinda do Rei) e sim a suspensão desse desfecho,
www.clepul.eu
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colocado entre parênteses, e é essa suspensão que alimenta o prazer da
espera.
Tanto no conto “O cágado” quanto no mito do Encoberto o que
conta, para instigar o imaginário individual (num caso) e coletivo (no
outro), é a ofuscação (o sumiço do animal e do rei) e o desafio (as
inúmeras tentativas para encontrar o animal e a crença no impossível),
os quais mantêm a solução do enigma como eterno adiamento.
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Gabriel: o Mistério do Saber e da Palavra
Em Nenhum Olhar (2005), romance premiado de José Luís Peixoto1 ,
há uma personagem que desempenha interessante papel na trama engenhada por esse talentoso escritor português contemporâneo. Trata-se
de Gabriel, nome sempre acompanhado do epíteto “o velho”. A alusão bíblica transparece também nos nomes de outras personagens e em
imagens de cunho religioso, contudo, o texto de Peixoto nos seduz não
por causa da proximidade com esse contexto e sim pela originalidade
madura de sua escrita. O caráter inovador de sua ficção nos impacta
justamente pelo tratamento singular dado a conteúdos extraídos de uma
fonte conhecida, fazendo-nos mergulhar na densidade tocante de uma
linguagem que surpreende a cada passo.
Não cabe aqui falar sobre a história de Nenhum Olhar, mas fornecer
um close dessa personagem que, ao carregar o peso ancestral do saber
e da idade, conforme a narrativa reitera em seu percurso, permite fazermos observações que corroboram o tema deste ensaio. Estamos diante de mais uma das figurações do Encoberto, na forma como vimos
considerando até aqui: não exatamente a figura histórica messiânica
(D. Sebastião), mas uma recriação outra que também contém mistério
e sedução.
Na narrativa de José Luís Peixoto, anjo e demônio, irmãos siameses, José, Maria, a prostituta, Salomão, Rafael compõem um painel
feito de distintas perspectivas narradoras que vão retomando situações
e falas, intercaladas com a voz de um narrador onisciente. A intensa
carga imagética e a plasticidade das cenas focalizadas conferem uma
natureza dramática ao discurso narrativo, como se projetado em fragmentos e colagens.
A primeira descrição de Gabriel destaca “o olhar grande como um
lago” e a “generosidade profética dos sulcos na pele”, além de “uma
1

Por esse livro, o autor recebeu o Prêmio José Saramago 2001. Outros textos de
José Luís Peixoto são Morreste-me (2000), Uma casa na escuridão (2002), Antídoto
(2003), só para citar alguns de sua vasta obra.
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barba compacta de teias de aranha” (2005, p. 13). De fato, essa figura
estará presente em momentos-chave da história, mas enquanto presença
perturbadora, em que o silêncio e o vazio constituem o mistério de sua
linguagem. Com o poder de antevisão e um dizer reticente, Gabriel testemunha o bem e o mal. Em sua primeira fala, por exemplo, narra como
encontrara José, “como morto, continuava, de olhos vidrados, muito
abertos, a fixar o sol.” (2005, p. 14). Na visita que, a seguir, faz a José,
aconselha-o a não voltar à vila porque ouviu dizerem que o demônio
o espera para desinquietá-lo. Não sabemos quem é o demônio, nem é
preciso; basta a ameaça do mal que ele representa para sabermos que
algo ocorrerá.
Ao contrário do demônio, Gabriel é a figura angélica que tenta evitar ou desfazer o mal, acalmando os espíritos perturbados. Seu poder,
no entanto, é limitado. José, como todas as outras personagens, não
conseguirão emergir do tormento e das armadilhas do destino e acabarão se destruindo.
No início do romance, porém, Gabriel é uma voz que ainda pode
salvar o mundo à sua volta, embora suas palavras sejam incompreensíveis para José:
Dizia palavras que não pude decifrar porque, ao saírem da sua
boca, se transformavam numa música. Uma música como nunca
escutei, uma música de instrumentos que não reconheci, mas
que presumo serem harpas, pois as harpas são os instrumentos
dos anjos. (2005, p. 68).

Gabriel existe numa relação insólita com os acontecimentos, como
se ao mesmo tempo pairasse acima deles e os vivesse, dentro e fora
da esfera contingente, cotidiana. Quando se dá a morte de Moisés, um
dos irmãos siameses, por exemplo, ninguém avisou o que tinha acontecido no monte das oliveiras, mas Gabriel acordou com uma sensação
estranha e rumou para a vila. Diz o narrador: “Os seus olhos fixos só
viam a incerteza que o preocupava, a certeza de ter acontecido o que
não sabia.” (2005, p. 87), palavras que revelam o papel de Gabriel: carregar o peso do mundo e captar sua queda com uma percepção infinita,
porém, impotente para agir. Enlouquecimentos e mortes, tudo escapa
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à sua intervenção, contudo, a razão maior de sua existência está justamente nesse saber que ultrapassa o fazer, na certeza de saber o que não
sabe, só compreensível num plano transcendente. Gabriel visita todos
os dias a casa de Salomão, conversa com sua mulher e acompanha os
gestos da mãe desta, uma cozinheira louca, mas a única coisa que pode
fazer é constatar a velhice da cozinheira, a pessoa mais velha da vila
depois dele, fechada em seu silêncio e em seus “cozinhados dementes
de terra e pedra e ervas e paus” (2005, p. 113).
A relação carnal (e infiel) entre José e a mulher de seu primo Salomão – eis o que o demônio instigara em José – é descoberta por Salomão e José chicoteia-se até sangrar, num auto-sacrifício. Nesse momento da trama, Gabriel assume a voz narradora para focalizar José na
manhã que antecede esse ato sacrificial. A descrição que faz acentua
o negro e o sombrio, índices da punição que José se fará: “Este sol
intenso é um afago fúnebre na pele.” E mais adiante: “Para quem sabe
conhecer, este verão imenso é negro: negro atrás da luz, negro atrás
do sol, negro atrás do calor.” (2005, p. 119). Sem ir para o campo
cuidar das ovelhas (tarefa que será realizada por Gabriel) e fechado
em seu quarto, José se prepara para o sacrifício. Enquanto isso, a voz
de Gabriel anuncia a perda da luz, o esvaziamento do sonho, tornado
impossível:
Apenas nos foi oferecido o que desejamos para, nessa mesma
ocasião, nos tirarem definitivamente isso que foi um sonho. Este
sol mostra-nos o nosso próprio desespero impossível. Para quem
sabe conhecer, este sol é a mão que nos afaga e nos mói. (2005,
p. 120)

É curioso como Gabriel, menos anjo que homem nesse momento,
assume a perspectiva humana ao falar em nome da 1a pessoa do plural, confessando a fragilidade e desencanto próprios dos mortais, do
homem comum consciente de seu sofrimento no mundo. Por outro
lado, é uma fala que alerta para a postergação do sonho, daquilo que
foi oferecido mas é retirado e se afasta do horizonte humano, figurando
como um sol que se encobre deixando apenas um “desespero impossível”. Impressionante como as palavras de Gabriel, acima transcritas,
acenam para o que constitui a névoa obscura a pairar sobre um povo,
www.clepul.eu
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lembrando-nos, assim, mais uma vez o mito do Encoberto. Gabriel não
é propriamente esse ser messiânico, porém, suas palavras materializam
a contradição que move o homem, jogado entre o afago e o maltrato, a
promessa e sua traição, o sonho e a realidade.
Quando da morte da prostituta cega após ter parido uma criança
morta, seu marido Rafael serra as suas próprias pernas e incendeia a
carpintaria. Diante desse quadro de tragédia, Gabriel é colocado novamente em foco com sua fala, todavia, mais interessante que sua perspectiva, nesse momento, é a de um narrador onisciente que singulariza
a aproximação entre Gabriel e Salomão, para destacar a intensidade
suspensa do dizer e do fazer:
O velho Gabriel deu um passo na direção de Salomão e entrou
no seu olhar. (. . . ) O velho Gabriel, não perturbando o silêncio,
usou as mesmas palavras que o homem usara, pois, com cento e
cinquenta anos, não tinha ainda aprendido outras palavras para
dizer as coisas além das palavras que as dizem. (2005, p. 169-170)

Mais um traço que nos reporta à figura do Encoberto é a morte de
Gabriel, sem explicação, aliás, como a das outras personagens. Mas
a dele nos parece mais significativa, pois sua idade avançada prometia uma existência que atravessaria os tempos e agora figura como um
vazio: “O velho Gabriel, esmagado por uma mão ou por um mistério
ou por um segredo, cai morto sobre a terra que o conhece, que conheceu os seus cento e cinquenta anos (. . . )” (2005, p. 182-183). A sua
morte, tal como a da personagem histórica de Portugal, D. Sebastião,
permanece como momento perpétuo, jamais esquecido: “E a hora do
calor eterniza esta morte, o seu esplendor, eterniza a morte, e a cada
momento é esta morte infinita em todos os lugares.” (2005, p. 183).
No livro de José Luís Peixoto há também outra “personagem”, digamos, que acrescenta mais elementos à analogia com a figura messiânica do mito português. Entre aspas, porque trata-se de uma singular
personagem, é “a voz que está fechada dentro de uma arca”, frase reiterada numerosas vezes como verdadeiro leitmotiv da narrativa (2005,
p. 24, 27, 116, 132, 154, 176). São diversas as situações em que se dá
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a referência a essa voz, e o conteúdo de sua fala, algumas vezes explícito, outras não, também vai variando a cada vez que aparece. Uma das
mais constantes afirmações dessa voz fechada na arca é: “Talvez o sofrimento seja lançado às multidões em punhados e talvez o grosso caia
em cima de uns e pouco ou nada em cima de outros.” (2005, p. 24, 32).
Como uma espécie de complemento a esse mote de cunho bíblico vai
se afirmando outro pensamento, misterioso e anônimo, uma fala não
mais da arca, que diz: “talvez haja uma luz dentro dos homens, talvez
uma claridade, talvez os homens não sejam feitos de escuridão, talvez
as certezas sejam uma aragem dentro dos homens e talvez os homens
sejam as certezas que possuem.” (2005, p. 44, 47, 102, 118).
A recorrência das palavras ao longo da escrita é uma característica
que marca a ficção de José Luís Peixoto. No caso, essas frases que
retornam e amarram o leitor num círculo perpétuo podem agir como
princípio tautológico, procedimento verbal que, de acordo com as reflexões de Barthes (1978, p. 172), é constitutivo do pensamento mítico,
em sua tendência em definir o mesmo pelo mesmo: “é um refúgio,
como o medo, a cólera ou a tristeza, para quem não encontra explicação; a carência acidental da linguagem identifica-se magicamente com
aquilo que se decidiu ser uma resistência natural do objeto.”
Reitera o narrador: “talvez haja uma luz dentro dos homens, talvez
uma claridade, talvez os homens não sejam feitos de escuridão, talvez
as certezas sejam uma aragem dentro dos homens e talvez os homens
sejam as certezas que possuem.” Como entender estas palavras? Aliás,
é preciso entendê-las? Talvez queira o narrador deixá-las ficarem suspensas na narrativa, sem continuidade imediata nem explicação, como
um sopro a se disseminar (ou germinar como as sementes divinas?), ao
mesmo tempo que se recolhe. Haveria, portanto, um fechar e abrir da
arca, metáfora da narrativa, talvez, com seus impulsos de exposição e
suspensão.
Quem souber ouvir, que ouça, quem souber ler, que recolha em sua
leitura.
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Uma navegação misteriosa, à deriva
“até agora parecia-lhes terem viajado no meio de um nevoeiro (. . . ) tinham sido como antigos e inocentes navegantes,
no mar estamos, o mar nos leva, para onde nos levará o mar.”
José Saramago

Joana Carda, Joaquim Sassa, Pedro Orce, José Anaiço e Maria Guavaira – cinco personagens, protagonistas de fatos insólitos reunidos
pelo acaso bem tramado pelo narrador de A Jangada de Pedra (1986),
de José Saramago1 . Seus atos aparentemente fantásticos e aleatórios
– riscar o chão com uma vara, bater os pés no chão, arremessar uma
pedra ao mar, ser seguido por um bando de estorninhos e desenredar
um fio de lã interminável – provocam um efeito também inexplicável:
uma fenda que racha a Península Ibérica. Eis o motivo da peregrinação
que os levará a uma aventura que ocupa a maior parte da narrativa.
O leitor é posto, de saída, num labirinto em que se perde entre fatos
desconcertantes e com um fio nas mãos, porém, sem saber por onde
e como percorrer. Mesmo tentando juntar as peças que lhe são fornecidas, parece impossível montar o quebra-cabeça que só mesmo o
1

Seriam desnecessárias as referências a José Saramago, mas nunca é demais
trazê-las à luz. Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1998, Saramago é talvez
o autor mais discutido da literatura portuguesa, justamente pela ousadia e personalidade com que atuou, como pessoa e como escritor. Recortado em um mundo próprio,
distante de seu país de origem e a defender ideias contestadoras em relação aos sistemas de poder, ele escreveu obras importantíssimas enquanto “documentos” de sua
insólita visão acerca de Portugal e do mundo. Destaco: Levantado do Chão (1980),
Memorial do Convento (1982), O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), Ensaio
Sobre a Cegueira (1995), Todos os Nomes (1997), A Caverna (2000), As Intermitências da Morte (2005), A Viagem do Elefante (2008), entre outros.
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decorrer da narrativa vai permitindo o desvendamento das pistas inicialmente indecifráveis. Que seres são esses dotados de estranhos e hiperbólicos poderes? De onde surgiram e como conseguem se encontrar
em um ponto de convergência? O que impulsiona esses aventureiros a
prosseguir em sua caminhada?
Interessante notar a afinidade que os aproxima, colocando-os todos num mesmo barco (literal e figuradamente falando): a desmedida
ou o exagero maravilhoso de suas ações, ou nos termos retóricos da
figura clássica, os cinco seres inscrevem-se numa esfera marcada pela
impossibilia2 , pois a força descomunal para atirar uma pedra, o pisar no
chão a ponto de fazê-lo tremer e rachar, atrair eternamente um bando de
tresloucados pássaros, puxar um fio que nunca termina e deixar no chão
um risco que não se apaga com nada, provocando o abalo da terra, dotam esse universo de um exagero absurdo que até mesmo aos olhos do
verossímil ficcional parece impossível de crer. Mas aí está a engenhosidade do construtor desse edifício, somente na aparência insustentável.
Deixando de lado o enredo que se encarregará de ir desanuviando
esse nevoeiro mágico, misterioso, que paira em Jangada de Pedra, o
que cabe aqui comentar é justamente a realidade obscura, na qual invisível e visível se conjugam de modo fantástico, ilustrando, mais uma
vez, o tema de nosso ensaio. Embora haja um fato concreto de difícil
entendimento, porém visível – o desligamento da Península do resto
da Europa por causa da fenda nos Pirineus – é o invisível que se torna
denso e instigante. É que às personagens, unidas pelo acaso desconcertante e fabuloso de seus atos, não interessa descobrir o porquê do
destino errático da Penínusla Ibérica e sim, mais propriamente, o que
existe, de fato, na história e dentro de nós mesmos que faz nos movermos de determinado modo por um laço inexplicável e indestrinçável.
José Anaiço é quem se propõe a refletir sobre tal questão metafísica,
buscando entender os enigmáticos elos entre o visível e o invisível:
2

Impossibilia ou adynata são termos cunhados pela Retórica clássica para designar inversões nos dispositivos do mundo operadas pela linguagem, geralmente criadas
pelo exagero para efeitos poéticos. Mais comum na poesia de cunho amoroso, essa
figura de linguagem traduz o “paroxismo do sentimento” que habita o poeta, segundo
Massaud Moisés (1974, p. 14). No caso da ficção de Saramago, o absurdo ou semrazão explicam-se por motivos ligados à trama tecida pelo autor.
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(. . . ) o que eu gostaria de saber é o que é que se move dentro
de nós e para onde vai (. . . ), que nome finalmente tem o que a
tudo move, de uma extremidade da cadeia à outra, ou cadeia não
existirá e o universo talvez seja um anel, simultaneamente tão
delgado que parece que só nós, e o que em nós cabe, cabemos
nele, e tão grosso que possa conter a máxima dimensão do universo que ele próprio é, que nome tem o que a seguir a nós vem,
Com o homem começa o que não é visível, (. . . ) (1998, p. 256).

E, mais adiante:
José Anaiço tenta não adormecer, quer refletir na sua idéia, se a
história é realmente invisível, se os visíveis testemunhos da história lhe conferem visibilidade suficiente, se a visibilidade assim
relativa da história não passará de uma mera cobertura, como
as roupas que o homem invisível vestia, continuando invisível.
(1998, p. 257-258).

De fato, como o narrador os caracteriza, os pensamentos de José
Anaiço são “volteios cerebrais”, porém, ilustram magistralmente a
crença mítica e arquetípica do povo português em relação ao seu destino: a força providencial que assinala a sua trajetória, os sinais que
a tornam peculiar, uma razão desmedida. Portanto, essa “cadeia” que
une visível e invisível, alegorizada nas cinco figuras aproximadas, representa o percurso mágico (messiânico) de um país que não pode fugir de desígnios pré-traçados, vocação que aparece, por exemplo, na
fala em primeira pessoa: “mesmo que a rota da minha vida me leve a
uma estrela, nem por isso fui dispensado de percorrer os caminhos do
mundo.” (1998, p. 258). O jogo entre visível e invisível se complementa com outro: o obscuro e o claro. Numa conversa entre Joaquim
Sassa e José Anaiço sobre o desaparecimento repentino dos estorninhos
que seguiam este último, Sassa usa de uma argumentação retorcida, de
cunho barroco, com a qual tenta demonstrar que evidência e ocultamento se identificam, interrogando ao amigo se teria sido claro. José
Anaiço lhe responde: “Não foste, mas não tem importância, claridade
e obscuridade são a mesma sombra e a mesma luz, o escuro é claro, o
claro é escuro” (1998, p. 125). Exemplo de filosofia cabalística ou mística, em que os opostos se equivalem, portanto, na fala mais hermética
há caminhos que a iluminam, basta se dispor a enxergá-los.
www.lusosofia.net
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Que sinais são os que movem as personagens nessa rota a ser cumprida3 já o sabemos: risco no chão com uma vara de negrilho, o mar,
a terra, um fio/enredo que se desenrola continuamente. . . Entretanto,
os sinais não são constituídos apenas de imagens; a voz também atua
como força poderosa nesse percurso aventureiro de eleitos. Desse modo,
cabe comentar um pouco sobre a importância de reflexões que envolvem a palavra, tão frequentes na ficção de Saramago.
Em Jangada de Pedra, a metalinguagem se associa ao poder profético da palavra, já que é essa a atmosfera dominante no romance. Assim, há uma passagem, já quase ao final da narrativa, em que o narrador
alude ao caráter enigmático da palavra, por meio de uma caracterização perifrástica que outra coisa não faz que assinalar a função simbólica
que se oculta nas palavras ditas:
(. . . ) então concluiremos que uma palavra, quando dita, dura
mais que o som e os sons que a formaram, fica por aí, invisível e
inaudível para poder guardar o seu próprio segredo, uma espécie
de semente oculta debaixo da terra, que germina longe dos olhos,
até que de repente afasta o torrão e aparece à luz, um talo enrolado, uma folha amarrotada que lentamente se desdobra. (1998,
p. 273)

É interessante complementarmos essa reflexão do narrador com outro dado presente na enunciação discursiva do romance. Em alguns momentos, aparecem falas que não são identificadas, não correspondendo
especificamente às personagens, mas, antes, conforme diz o próprio
narrador, a uma “voz desconhecida”. Isso ocorre, por exemplo, já ao
final do romance, quando as cinco personagens aproximam-se do local
em que se deu o corte dos Pirineus, momento-clímax do enredo, pois
se dá uma visão epifânica do “fim do mundo”, segundo eles mesmos
constatam. Então lemos: “Meu Deus, a felicidade existe, disse a voz
desconhecida, e pode não ser mais do que isto, mar, luz e vertigem.”
(1998, p. 282). Tal como aquela “voz fechada dentro de uma arca”,
que no romance Nenhum Olhar, de José Luís Peixoto, não sabemos de
3

Lembro o verso pessoano “Senhor, falta cumprir-se Portugal!”, exclamado pelo
eu poético de Mensagem.
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quem parte, mas se repete na narrativa com poder suficiente para mover os fatos e personagens, a “voz desconhecida” em Jangada de Pedra
também assopra verdades e visões iluminadas, não importa quem as
proferiu. Ainda leremos, ao final do romance, este outro comentário:
“Nas perguntas que fazes é que mentes, se já sabias antes a resposta,
em tão pouco tempo duas vezes falou a voz desconhecida.” (1998, p.
301).
Acontece que, em Saramago, o sério convive com o humor, mescla
característica de seu estilo carnavalizado4 . Desse modo, a visão crítica
do autor transparece para desmistificar o mito do profetismo, componente da cultura portuguesa. Deslocando e confundindo os tempos,
Saramago joga com o mítico e o histórico, de maneira que o sentido
originário do mito sebastianista se misture com o sentido ideológico
do presente político. É assim que o narrador comenta, a propósito dos
efeitos provocados pelo estranho deslocamento da Península: “Pede-se
também a todas as pessoas que saibam de casos estranhos, de fenômenos inexplicáveis, de sinais duvidosos, que avisem prontamente as autoridades mais próximas.” (1998, p. 54-55). De uma só tacada, o autor
golpeia o passado e o presente. O fenômeno estranho já não pertence a
um mundo que deveria ser respeitado, sacralizado, talvez temido, mas
a uma esfera em que só cabem a ironia desrespeitosa e a burla, ou seja,
a autoridade governamental.
Também é cômica a observação do narrador diante do fato inexplicável de a Península ter repentinamente estacionado a meio do oceano:
Do lado português deu-se o que seria de esperar, uma súbita revivescência dos estudos ocultistas e esotéricos, que só não foi
a mais porque a situação se veio a alterar radicalmente, mas
mesmo assim ainda deu tempo para se esgotarem todas as edições da História do Futuro do Padre António Vieira e das Profe4

Nos termos colocados por Mikhail Bakhtin, a carnavalização corresponde a um
modo de operar a linguagem no qual se mesclam diferentes níveis e elementos pertencentes a distintos mundos: o elevado e o baixo, o sério e o cômico, rituais familiares
e grotescos, espetáculos circenses etc. O teórico russo aproveita tal estilo narrativo,
presente já na literatura da Idade Média, para explicar o discurso narrativo dos romances modernos, em especioal o da poética de Dostoievski.
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cias de Bandarra, além da Mensagem de Fernando Pessoa, mas
isso nem era preciso dizer. (1998, p. 285).

Note-se como o jogo intertextual, característica da escrita de José
Saramago, é também alvo de gracejo por parte do narrador, o qual traz
Bandarra, Padre Vieira e Fernando Pessoa para o mundo movente de
sua ficção. A literatura, a história e a mitologia que envolvem a cultura
portuguesa, tudo isso parece estar num mesmo barco, que não navega à
deriva nem sem domínio; ao contrário, estão a bordo de uma narrativa
cujas águas são bem tratadas, filtradas, conduzidas pela destreza e o
olhar atento do comandante Saramago.
A habilidade do autor se revela em muitos momentos, mas destaco
a passagem em que o narrador se detém na focalização do navegador,
símbolo da figura paradigmática da história portuguesa. Longo trecho,
a meio do romance, vai traçando uma história do “navegador solitário”,
assim denominado, inserida no relato maior, isto é, a macronarrativa da
jangada de pedra ou “barca mítica”, expressão do narrador. Trata-se de uma cena de calmaria no mar enfrentada pelo navegador, assim
descrita:
O navegador não está muito preocupado, esta não é a sua primeira calmaria, mas o rádio, agora, inexplicavelmente, também
deixou de funcionar, não se ouve mais do que um zumbido, a
onda de sustentação, se ainda as há, que não transporta mais que
silêncio, como se para além deste círculo de água coalhada o
mundo se tivesse calado, para assistir, de invisível maneira, à inquietação crescente do navegador, à loucura, talvez à morte no
mar. (1998, p. 219).5

Outra estratégia eficaz na obra de Saramago é deixar a viagem das
personagens inconclusa, sem que chegue a um porto definido, fazendo
da abertura e indefinição o trunfo maior, justamente o pairar de um
futuro que não cabe demarcar. Tal como o mito do Encoberto atua
no imaginário de quem o cultua: “Os homens e as mulheres, estes,
5

Interessante seria estabelecer um paralelo entre esse navegador de A Jangada de
Pedra o marinheiro do poema dramático de Fernando Pessoa, ambos envolvidos pelo
sonho e por uma história que os torna misteriosos.
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seguirão o seu caminho, que futuro, que tempo, que destino. A vara de
negrilho está verde, talvez floresça no ano que vem.” (1998, p. 317).
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O “Gêmeo e a Sombra”:
Desdobramentos Metonímicos
Podemos ler o conto “O Gêmeo e a Sombra”, de João de Melo1 , como
um texto de cunho autobiográfico, segundo algumas indicações críticas. Certamente há elementos na narrativa suficientes para indiciarem
esse viés aproximativo entre obra e escritor. No entanto, gostaria de
sugerir outro caminho, não atritante com o anterior, que pode também
nos levar a interessantes descobertas.
A cena inaugural do conto aponta de imediato para o seu cerne:
imerso na natureza e em sua própria voz discursiva, o personagem é o
centro de uma fala que irá se desdobrando até o final: “Eu, que gosto
tanto do mar e da sua voz que por vezes adivinho até no encadeamento
obscuro dos meus sonhos, tenho por hábito passear sozinho ao longo
da praia, de onde posso admirá-lo ou ficar a ouvi-lo sob a luz branca
dos fins de tarde.” (2005, p. 11).
A fala do Eu vai se fundindo a outra – a do mar – que, com sua
“música do indefinido”, como a caracteriza o narrador-protagonista,
aciona-lhe evocações. Estamos diante de um arquétipo literário, de extração romântica e filtrado pela modernidade ao ser retomado por João
de Melo: a voz do mar adensa-se como corpo em uníssono à voz e
ao corpo do eu lírico. No caso de João de Melo, é preciso considerar
também outra fonte ou matriz: o universo açoriano ao qual pertence o
escritor. Daí, por certo, a presença tão intensa do mar nessa narrativa,
no qual ele penetra por meio de imagens, chegando a “regiões da alma
e no limite extremo do ser.” (2005, p. 11). Ocorre que o mar traz ainda
mais um aspecto a ser considerado: para a cultura portuguesa (não somente para o povo açoriano) o arquétipo marítimo está intimamente
1

O ficcionista João de Melo nasceu na ilha de São Miguel, Açores, em 1949.
Autor de diversas obras, entre as quais o famoso e premiado romance Gente Feliz
Com Lágrimas (1988), As Coisas da Alma (contos, 2003), A Divina Miséria (novela,
2009), O Meu Mundo Não É Deste Reino (2015, romance já na 8a edição), entre
outras.
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ligado à nação, quer por seu papel histórico, quer pela localização geográfica da Península Ibérica, quer pela simbologia que esse elemento
despertou no imaginário coletivo português. São questões que se interpenetram e acionam sentidos que o conto não desenvolve, mas existem
como uma espécie de pano de fundo que nossa visão crítica pode trazer
a um primeiro plano de leitura, conforme veremos.
A conjunção e harmonia de vozes prossegue no conto, pois a fala
vinda das ondas traz outra – a da figura materna – transformada em
canto ouvido pelo Eu. Embalado pelo mar, ressurge o canto materno,
embalando também o berço em que dormia a criança evocada pelo eu-narrador. O canto da mãe como um sopro é comparado à brisa que
passa e ao movimento das águas. Ora, toda essa figuração – barulho
do mar, o espírito a caminhar sobre as ondas, a voz da mãe, o embalar do berço – corresponde a um cenário carregado de misticismo. A
referência à morte da mãe e a consequente lembrança de sua presença
acentuam o clima místico, já que o narrador reconhece a fusão de essências entre a figura materna, o mar e ele próprio: “De certo modo, o
mar é ela em mim, e sou eu nela. Numa espécie de hegemonia mística
da sua alma sobre a minha. . . ” (2005, p. 12).
Interpenetração de esferas, interpenetração de almas – eis uma visão animista do mundo, em que não há separações nem cortes, mas
uma consonância de apelos, correspondências. Trata-se, sem dúvida,
de uma dimensão mágica da temporalidade, ou melhor, de um tempo
situado fora dos limites históricos e envolvido pela possibilidade de retornos cíclicos. Como ondas que permanentemente se fazem e se desfazem, como a voz que não cessa, como o passado que retorna e a mãe
que renasce graças à memória, o tempo em que imerge o narrador é o
“círculo luminoso” (expressão sua) sem fim, que lhe permite ingressar
num espaço mágico, mí(s)tico.
Aqui teríamos a presença do mítico sob a forma do encantamento,
aquela espécie de fala que, segundo Roland Barthes, não faz as coisas
agirem, mas as canta. Na perspectiva barthesiana, o encantamento é
o impulso fundamental para o mito, proporcionando a evacuação do
real, o que resulta numa fala despolitizada. Destituído de caráter produtivo ou transformador em relação às coisas, o dizer encantatório da
personagem do conto insere-se numa esfera que rasura o dialético para
www.lusosofia.net
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reafirmar outro estatuto para o sujeito: o do ser imerso em sua condição alienante; o que interessa ao sujeito é conservar o real em imagem
e não transformá-lo2 .
O chamado do mar, como confessa o narrador, é o que o motiva a
imergir nesse estado de contemplação, apegando-se a imagens propiciadas por esse cenário e a reflexões delas resultantes. O estar à beira
da água irá se mesclar a sensações eufóricas, a princípio, e disfóricas,
depois. É por essa mistura que a água é mágoa, o sal é doce e amargo,
a paz é cansada e tranquila. Se, por um lado, a água marinha traz para
o sujeito imagens grandiosas e essenciais, como que irrigando seu interior de sal e paz, como afirma, por outro, há toda uma sensação de
pesar, mais que isso, uma dor – “esta enormíssima dor de mar!. . . ”
– que o Eu coloca entre parênteses para ressaltar seu estado. O caráter superlativo dessa dor significa que ela adquire amplitude, pois o
pesar não é somente existencial e sim comporta uma ancestralidade,
como se carregando o peso dos sentidos simbólicos contidos no mar.
E aqui lembremos o contexto português como pano de fundo. Ainda
que a longa reflexão posta entre parênteses pelo narrador aponte para
sentimentos pertencentes ao sujeito – saudade, separação, despedida,
melancolia, amores perdidos – todo esse quadro pessoal (“Na hora da
despedida, todos os amores se tornam maiores do que a própria vida:
esse, precisamente, o meu caso)” parece funcionar como metonímia de
uma relação maior: aquela entre nossa identidade e a alteridade que
nos obriga a sair de nós mesmos, impelindo-nos para uma extensão
desconhecida, infinita e traiçoeira. A “dor de mar” (é fundamental a
preposição) corresponderia a esse antiquíssimo cenário que pesa sobre os seres portugueses, dentro e fora dos textos, como uma sensação trans-histórica, atravessando os tempos e as produções literárias,
instalando-se sibilinamente no corpo da nação.
O que ganha relevo no conto é a natureza intimista da focalização
que o sujeito faz de si mesmo, intimismo que confina com um psiquismo egótico, segundo o qual o outro (seja a natureza exterior, sejam
seres humanos) deixa de existir para que o Eu se afirme como instância
única: “E não há mais ninguém sobre a face da Terra. Só eu perante
2

Remeto o leitor ao livro Mitologias, de Roland Barthes, onde à p. 166 podem-se
encontrar tais reflexões.
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esse mar aéreo e superior que me fecha por dentro da concha da sua
abóbada. Torno-me nele eterno e universal.” (2005, p. 14)3 . Todavia, a imagem de superioridade ou universalidade coexiste com a de
ensimesmamento, patente no ato de fechar-se na concha. Essa concha marítima em que o eu se aninha, sentindo-se eterno e universal,
confunde-se com a figura materna, pois em ambos, mar e mãe, o líquido envolvente atua como força protetora, embaladora que, a um só
tempo, acolhe e fragiliza o sujeito, como que o impedindo de desgarrar-se do regaço. Notemos que o narrador, ao falar de sua relação com a
mãe, caracteriza-a como uma “hegemonia mística da sua alma sobre
a minha”, em que se evidencia a sobreposição (imposição?) da figura
materna. Aparentemente, portanto, o lado eufórico afirma-se para o Eu,
porém, a contraface se insinua nesse jogo dialético: o sujeito apaga-se
como individualidade, pois não consegue se recortar ou se desprender
de suas raízes/matrizes. Aconchego traiçoeiro, como toda relação de
excessiva interdependência, esse liame mar-eu-mãe constitui uma realidade imponderável, só possível mesmo ao olhar egótico e infantilizado
do sujeito ao falar sobre si mesmo: “Pela areia adiante, caminharei até
ao infinito de mim mesmo.” (2005, p. 14). Uma hipérbole que acentua
ainda mais o egotismo algo ingênuo desse sujeito.
Outro aspecto fundamental no conto é a relação insólita entre o sujeito e sua sombra. Quando o narrador olha para sua própria sombra
e se reconhece nela, é tomado por uma perturbação, ao sentir-se demasiado parecido com ela. Argumenta que geralmente as sombras são
maiores e disformes em relação aos corpos que reproduzem, mas a sua
não. Daí o estranhamento: “Será isto o meu corpo?”, e a seguir, continua a dialogar consigo próprio: “Não, não pode ser. Eu sou um outro
dentro do meu corpo. A minha própria evidência revelada, o enigma
decifrado do meu ser.” (2005, p. 15). Trata-se, como se vê, de um jogo
de decifração travado com a identidade, instância colocada em causa ou
estranhada pelo sujeito. E por dois parágrafos prosseguem as reflexões
sobre a projeção perturbadora da sombra, esse duplo que se movimenta
tal como o próprio sujeito. Vale salientar que as observações do narra3

Essa dificuldade de reconhecer o Outro em nome de um ensimesmamento egótico nos remete àquela imagem da “criança achada” definida por Marthe Robert, que
já mencionei anteriormente. Ver capítulo “Uma Busca tresloucada” deste ensaio.
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dor apontam simultaneamente para si mesmo e para um âmbito maior,
pois faz considerações genéricas sobre a sombra. A seu ver, “a sombra
é sempre a caricatura de uma pessoa”, porém, a sua reproduz fielmente
a sua pessoa, tanto os traços gerais quanto os mais ínfimos pormenores
de sua fisionomia, e isto o leva a concluir: “um duplo em mim, um
outro eu por dentro da minha pessoa.” – palavras que Fernando Pessoa
(ortônimo ou heterônimo?) assinaria, com certeza. . .
Entretanto, surge na narrativa um dado novo, um elemento factual
que rompe, de certa forma, com a abstração em que estava imerso o
narrador: a referência a seu irmão gêmeo – “algo que se tem mantido
omisso e até imemorial em mim” (2005, p. 16) e omisso também para
o leitor, que só agora toma conhecimento do fato mencionado. Temos,
então, a segunda parte do conto. A referência do narrador à sua história
familiar traz dados como, a doença dos dois gêmeos, a reza constante
da família para que acabasse o sofrimento de todos e o pensamento
de que seria o narrador a morrer e não seu irmão, já que era o mais
desgraçado. Por conta dessa penosa espera, o narrador confessa sentir-se como um indesejado na casa, como se estivesse sobrando e devesse
morrer em vez de seu irmão. O desfecho deu-se ao contrário e, com
a morte do irmão gêmeo, os sentimentos de culpa e injustiça pesaram
sobre a infância do narrador. “Fui-me assim cingindo à condição de um
sobrevivente e de um indesejado em família.” (2005, p. 18).
Segundo relata o narrador, a experiência desse duplo interior que
sempre o acompanhou em sua vida se esclarece, agora, projetada na
sua sombra. É possível, graças à “sombra sólida, densa, nada volátil,
corpo do meu corpo na areia, cor da minha carne de criança” (2005, p.
18), identificar a presença do seu irmão morto. A partir dessa constatação, temos a resolução apontada pela personagem: devolver ao irmão a
vida que lhe fora roubada, restituir-lhe essa oportunidade perdida. Ressurge o cenário marítimo, o narrador e seu duplo (a sombra) se dão as
mãos, caminhando pelas águas para se aprofundarem no mar. Também
retorna nesse momento a figura materna, com a voz de sua canção e o
carinho a enlaçar os dois irmãos: “Sentimos as mãos dela em volta do
nosso corpo-sombra, e depois a afagarem-nos a cabeça”.(2005, p. 20).
A última cena do conto focaliza, em um longo período, o narrador
e seu duplo sendo levados pela mãe para o “imenso seio oceânico”,
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um lugar indefinido e profundo que a personagem desconhece, mas
que o acolhe e oferece a possibilidade de salvá-lo de sua dor. Entretanto, o abraço materno que aninha o sujeito em seu seio oceânico, “o
mesmo de outrora” no dizer do narrador, carrega simultaneamente vida
e morte. Portanto, é uma ligação filial que afoga, faz submergir o seu
fruto.
Numa primeira instância, e como a própria narrativa revela em sua
enunciação, a figura do duplo e seu significado para o sujeito-narrador
circunscreve-se num âmbito pessoal, individual, numa história familiar. Entretanto, conforme comentamos no início, há uma instância
outra, situada num segundo plano, que pode indiciar novos sentidos
para toda a figuração cênica focalizada pelo narrador. É nesse ponto
que os dois planos (o histórico individual e o trans-histórico coletivo)
podem se cruzar, oferecendo-nos pistas interpretativas. Digamos que
a “fragilidade ôntica” ou a “consciência de uma permanente ameaça”,
expressões de Eduardo Lourenço em sua análise psicanalítica do povo
português4 , e que dominam a personagem de João de Melo, refletem,
por uma relação homológica, o drama vivido pelo país em seu percurso
histórico.
O drama familiar é a face aparente, mais próxima, íntima, de um
“drama” situado em outro patamar. Neste, não há como reparar alguma
falta, injustiça ou culpa, porque os fatos e suas consequências estão
acima de contingências palpáveis e da ação individual. Trata-se de um
passado ou tradição vividos pela coletividade (nação), em que pesa o
conflito identidade x alteridade ou, em outros termos, o choque entre
pátria/mátria x filhos, apego e desapego, pertença e não pertença, elo e
corte, euforia e disforia. Esse impasse, de fundo traumático segundo a
visão de Eduardo Lourenço (1978), singulariza a cultura portuguesa, e
acaba por adquirir diversas formas de representação na literatura, eis o
que nos interessa no momento.
Ao viver carregando o peso de um outro que habita o seu interior
como uma consciência a alertá-lo para a culpa de existir, o sujeito4
Refiro-me à sua obra O labirinto da saudade (1978), em que o ensaísta português
analisa os elementos de uma mitogenia patológica, caracterizadora da cultura lusíada,
ressaltando os seus desdobramentos não só na esfera político-social como literária.
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-narrador do conto de João de Melo, por meio da figuração criada, abre
a possibilidade de vermos esse jogo simbólico como uma alegoria da
relação do indivíduo com o país. Relação não explícita, não imediata,
mas plasmada na mediação figurativa promovida pelo discurso narrativo. O mar, a(s) voz(es), o canto, a mãe, a sombra, o irmão – todos
esses elementos acentuam o conflito profundo, enraizado no sujeito,
mas que ressoa para além dele: a duplicidade insolúvel que arruína a
existência. Existência que se move em apelos contraditórios, ao mesmo
tempo presa umbilicalmente a mitos originários e tentada a superá-los
para acompanhar o presente e projetar-se no futuro. Libertar-se do outro (figura modelar e matricial) é possibilitar a si mesmo a conquista
de novos valores e sentidos para seu percurso histórico. Mas será que
o personagem do conto se liberta? Não nos parece. Na verdade, a
personagem sofre uma “descentragem” ou “desfocagem” (novamente
Eduardo Lourenço) de sua própria realidade, tal como o país, pois apegado obsessivamente ao passado rememorado nostalgicamente e a uma
promessa futura de ressurreição idealístico-romântica.
Mar e mãe (“mátria”), figuras que protagonizam esse conflito vivido pela personagem do conto, e o irmão sobrevivente atuam como
uma espécie de metonímia da nação. A relação patológica, infantilizada, com a mãe reproduz alegoricamente o infantilismo ou egotismo do indivíduo apegado excessivamente ao passado eufórico do
país/berço. Lembremos Eduardo Lourenço, ao ressaltar a “infantilização sistemática da imagem pátria.” (1978, p. 116).
Esse vínculo indissociável com a nação se fortalece em termos simbólicos se atentarmos para o signo sombra. Se, em nível factual, seu
sentido se prende ao elo familiar (irmão morto), num horizonte histórico essa sombra pode abrigar novo sentido: uma figura mí(s)tica que
persegue o(s) sujeito(s), alimentando ambiguamente seu destino – promessa e culpa, desejo e frustração, passado e futuro, salvação e ruína,
morte e vida. Novamente, estamos diante do Encoberto, verdadeira
sombra a pairar sobre a Nação.
Por outro lado, se aproveitarmos o comentário de Carlos Reis sobre
a heterodoxia praticada por Eduardo Lourenço, diríamos que a personagem de João de Melo afina-se ao percurso intelectual do ensaísta –
“uma inelutável e fascinante circularidade: nela e por ela define-se uma
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dinâmica de incessante retorno, o trajeto da perfeição e também a metáfora de uma eternidade apenas vislumbrada.” (1996, p. 6). Portanto,
não uma ruptura ou subversão radicais, mas um devir em permanente
busca, um deslocar-se para o inapanhável, origem e fim suspensos enquanto dura o fascínio. Não será isso o que dizem estas palavras finais
do conto?
e nós lá vamos com ela não sei bem para onde, talvez para um
lugar marinho qualquer, um lugar de ausência que é suposto ser
o sítio das mães mortas que perduram cantando sob o mesmo sol
branco do mar – (2005, p. 20)

Impressionante como, nessa passagem, permanece um dos mitos
caros à cultura portuguesa, emblematizado no gesto de “ficar à beira-mar plantado”, como reconhece Lourenço (1978, p. 59) e que, segundo ele, nem mesmo a Revolução de Abril conseguiu alterar. Seria o
irmão sobrevivente, personagem do conto, a encarnação simbólica do
“ser supremo, mítica e mística Saudade – corpo-sombra da existência
lusíada”? (1978, p. 101). Sim, talvez, mas ainda assim, permanece o
impasse: representa saudade e misticismo e ao mesmo tempo o desejo
de matá-los. Não é o que a personagem faz ao aprofundar-se no mar
para afogar-se?

www.lusosofia.net

D. Sebastião A Nadar n’As Águas Livres
O instigante livro de Teolinda Gersão1 , Cadernos II – As Águas Livres
(2013), constituído de anotações/fragmentos em prosa ou, como diz
a própria escritora, “pedaços de mundo em que tropeço como se tropeçasse em pedras”, traz para o leitor um universo múltiplo e rodopiante. Tal como seu anterior Os Guarda-Chuvas Cintilantes – Cadernos
I (1984), essa espécie de “diário” nos oferece sensações e impressões
críticas vindas de um olhar atento ao mundo, porque dotado de uma
percepção clara e distinta, por isso verdadeira, como afirmam as palavras de Espinosa que figuram na epígrafe do livro. Não nos cabe,
porém, buscar e definir o estatuto dessa “verdade”, antes, importa-nos
recuperar os objetos ali tratados e absorver a forma com que deslizam
pelas águas da escrita, esta, sim, a verdadeira realidade com suas numerosas ondulações e nuances.
Destaco uma passagem em que desponta aquilo que nos toca mais
de perto, pois em afinidade com o tema central de nosso ensaio. Trata-se de uma menção à histórica construção do Aqueduto de Lisboa, sob
o reinado de D. João V, considerado um de seus grandes feitos, a espelhar a magnanimidade entre monarca e obra. Seria o “maior arco
ogival do mundo” (2013, p. 66), nas palavras da anotadora, e por onde
deveria escorrer “Água Livre”, isenta de impurezas e de custos para o
povo. Entretanto, como a história mostrou e a escritora recupera em
sua narrativa, “quase duzentos anos pagou o povo pelas Águas Livres”
1

Teolinda Gersão, importante escritora portuguesa, autora de inúmeras obras de
romances e contos, muitas delas premiadas. Iniciou sua produção literária em 1981
com O Silêncio e desde então vem publicando regularmente uma ficção de alta qualidade estética. Uma aguda consciência na focalização de questões históricas ligadas
ao país conjuga-se a uma visão perspicaz e sensível dos dramas intimistas femininos
em luta contra sistemas opressores. Destaco: Paisagem Com Mulher e Mar Ao Fundo
(1982), O Cavalo de Sol (1989), A Casa da Cabeça de Cavalo (1995), Os Teclados
(1999), Histórias Para Ver e Andar (2002), A Mulher Que Prendeu a Chuva (2007),
A Cidade de Ulisses (2011), Águas Livres – Cadernos II (2013), Passagens (2014),
Prantos, Amores e Outros Desvarios (2016).
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(2013, p. 67), pois tanto a construção dos arcos quanto seu consumo
foram custosos e injustos.
Em sua narrativa, a escritora transcreve um trecho da carta de Francisco de Holanda dirigido à Alteza, em 1571, com os dizeres:
Lisboa, onde todos bebem água, não tem mais que um estreito
chafariz para toda a gente, e outro para cavalos. (. . . ) E deve de
trazer a Lisboa Água Livre que de duas léguas dela trouxeram
os Romanos a ela, por condutos, debaixo da terra subterrâneos,
furando muitos montes e com gasto e trabalho, não sendo Lisboa sua. (. . . ) E ganha Vossa Alteza essa honra de fazer este
benefício a Lisboa (ou lho faça fazer) de restituir esta fonte de
Água Livre que assim se chama a esta cidade que morre de sede,
e não lhe dão água. (2013, p. 66-67).

Não bastasse o cômico da situação e da linguagem que a descreve,
torna-se interessante também o seu encaixe nas anotações dos Cadernos II de Teolinda, pois contribui para a curiosa estrutura de montagem
que os caracteriza; os vários textos/peças vão se encaixando, afinal,
como bonecas russas, conforme a escritora define, de modo a ressaltar
uma continuidade que se faz de muitas direções. Uma delas é essa, por
exemplo: a visão crítica acerca da história portuguesa, destacada em
suas contradições (e contravenções). O que seria benefício se transforma em sacrifício, a grandiosidade confina com a miséria.
Logo a seguir à transcrição do documento, a anotadora comenta:
“A Alteza a quem Francisco de Holanda em 1571 assim escrevia era
o futuro D. Sebastião, que, antes de correr a atirar-se para o desastre
de Alcácer Quibir, ainda escreveu à Câmara de Lisboa no sentido de o
povo pagar um real de imposto para a construção do aqueduto.” (2013,
p. 67). Ou seja, desastre maior que o do rei fora esse com que castigou
o povo. A visão irônica da anotadora acentua o absurdo da situação:
“Foi o começo do ‘real da água’, que continuou a vigorar sob o rei
espanhol Filipe II, que o gastou como bem quis, enquanto do aqueduto
nem sombra havia.” (2013, p. 67).
A crítica da escritora prossegue em seus Cadernos, denunciando os
percalços da construção do aqueduto devidos às alterações do projeto, à
demora das obras e à substituição dos arquitetos. Enfim, pronta e inaugurada a obra, seus arcos foram desativados em 1967, permanecendo
www.lusosofia.net
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apenas como ornamento resistente, ao tempo e ao sacrifício paciente
daqueles que a acompanharam.
Como vemos, a heroica figura de D. Sebastião ressurge, no livro
de Teolinda Gersão, por vias cujas águas não são tão límpidas quanto
o olhar oficial e ortodoxo pretende enxergá-las. Desencobrindo o fato
verdadeiro, o olhar da escritora faz transparecer uma história que muitos talvez não conheçam e que poderia ficar submersa, não fosse a liberdade com que a escrita se movimenta em suas águas:
(Não são estas águas que eu quero, as que o Aqueduto aprisionou. São águas sem margens, limites nem barreiras, sempre nascendo, em movimento, águas ainda sem reflexos, cegas, intactas,
tal como chegam pela primeira vez à superfície, deixando-se tocar mas não prender, correndo à procura de si mesmas, fazendo
o seu caminho, ao encontro da luz.) (2013, p. 68)

Belíssima figuração essa, posta entre parênteses, que mimetiza a
preservação de uma natureza a escorrer livre, isenta de custos, sem
opressão, nem injustiça, alimentada pelos impulsos de si mesma em
busca de afirmação. É o desejo de um mundo que pode fluir sem impedimentos, irrigando-se de imagens coletadas pela memória, porém,
reorganizadas de outro modo e com novos sentidos. Trata-se, enfim, do
espaço da ficção, cujos canais transitam livremente, podendo transformar mitos enganadores e falsas promessas em dejetos.

www.clepul.eu

(Des)Esperanças Pós-Revolução de Abril
Deixemos que o próprio narrador, um dos diversos que compõem o
Cavaleiro Andante, de Almeida Faria1 , tome a palavra:
Será que vão enfim realizar-se as profecias do Bandarra, que prometeu um Quinto Império a quem perdeu o seu? Será que um rei
amado porque louco, incompetente e morto, em breve retornará,
não para de novo nos lançar em perdidas batalhas, mas para nos
salvar de todas as desgraças e ameaças de maiores males? Será
que o Alumiado trará consigo o abre-te-sésamo da fortuna e progresso ou por nossos pecados é preciso partir à procura da chave
que abrirá a cave onde se esconde e não se encontra o Graal?
(1987, p. 19-20).

Essa fala conclui o primeiro capítulo – “Quadrívio” – do romance
acima indicado2 , na qual se manifestam as dúvidas lançadas pelo narrador (que incorpora o pensamento do personagem João Carlos) sobre
o futuro de seu país.
Num primeiro momento e aparentemente, nessa narrativa de Almeida Faria o sebastianismo reaparece como tal, não simulado nem
figurado por mediações outras, conforme vimos em capítulos anteriores deste ensaio. A menção a Bandarra, ao Quinto Império, ao rei
louco e Alumiado é clara o suficiente para sabermos do que se trata.
Também se explicitam as ideias (sinais?) que tais imagens comportam:
retorno do rei, salvação de males e de pecados, soluções para entraves
1
Benigno José Mira de Almeida Faria, seu nome completo, é um dos grandes
escritores da moderna literatura portuguesa, autor de diversos romances, contos e
novelas, entre eles: Rumor Branco (1962), A Paixão (1965), Peregrinação (1967),
Os Passeios do Sonhador Solitário (1982), O Conquistador (1990), O Murmúrio do
Mundo (2012).
2
O romance Cavaleiro Andante (1983), do escritor Almeida Faria, é o último
da tetralogia lusitana de que também fazem parte A Paixão (1965), Cortes (1978) e
Lusitânia (1980).
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ou crises do país, resolução do mistério e encontro do Graal. Ocorre
que, apesar dessa evidência, somos levados a nos perguntar: por que
tal transparência do mito sebastinista em uma narrativa cujo cenário
envolve personagens a viverem em tempos pós-revolucionários (ano de
1975), em espaços distintos (Lisboa, Veneza, Angola, Brasil) e num
livro que fecha uma tetralogia? Estaria o autor da modernidade (anos
80 do século XX) exaltando o mito imperialista?
Numa primeira instância, é preciso não esquecer que os quatro livros compõem um ciclo lusitano, portanto, percurso que coloca em
foco a história e o destino de uma cultura bem demarcada em suas raízes e mitos, onde passado e presente se entrelaçam na escrita. Além
desse propósito a constelar os livros há outro: acompanhar a saga de
uma família, cujos personagens vivem seus dramas pessoais, em momentos e espaços distintos e com objetivos distintos. Outro dado significativo para nossa análise é que o cavaleiro andante (proposto já no
título do livro) assinala o caráter de ficcionalidade ou as matrizes literárias que alimentam essa narrativa de Almeida Faria. Que cavaleiro é
esse que não se presentifica na escrita, porém, passeia com sua sombra
pelas margens textuais, instigando a narrativa? Na verdade, não temos
um cavaleiro, mas vários (João Carlos, André, Jó e Tiago) percorrendo
caminhos reais e imaginários, lutando para vencer obstáculos aparentemente intransponíveis e escrevendo suas histórias como narradores.
Neste ponto, convém nos determos um pouco mais.
Tal como em Lusitânia, o artifício do romance epistolar sustenta
a ficção de Cavaleiro Andante, estratégia bem escolhida, pois as cartas escritas pelos diversos autores-personagens acabam por ressaltar a
natureza transitória e mutável do discurso ficcional com as diferentes perspectivas em movimento. Assim, o que se acentua é a noção
mesma de percurso, busca, viagem, enfim, mantendo os personagens
vivos como a prolongar seus sonhos e a escrita sobre estes. A propósito, viajar é o que realizam, ao menos metaforicamente, conforme
João Carlos confessa em uma das cartas a Marta, sua namorada que
vive em Veneza. Para ele, viajar é desejar atingir o longe, ainda que se
saiba inalcançável, uma forma de construir idealmente a revolução: “A
demanda do sonho milenário traz em si o melhor das revoluções, busca
de um futuro futurante ou futurível, diziam os antigos. E se esse futuro
www.clepul.eu
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não existir, resta a paisagem variada, inédito espetáculo (. . . )”. (1987,
p. 79). Também André, o irmão mais velho dos cinco, apega-se ao
sonho, ressaltando sua atração pelo mar: “Em sonhos continuo a nadar,
o mar nunca mais acaba, a noite custa a dissipar. (. . . ) Serei ainda e
sempre o teu marinheiro aéreo, o teu cavaleiro do mar, o teu vagante
sem casa onde ficar.” (1987, p. 96) – é o que diz em carta para Sônia,
sua namorada que mora em Luanda.
Por outro lado, em resposta a João Carlos, Marta manifesta seu total
desencanto diante da situação do povo, humilhado e inferiorizado, sofrendo “o complexo de ter deixado escapar um império, de ter largado
a carne para ficar com os ossos, que te resta, agora?” (1987, p. 85-86).
Em outra carta a Sônia, quando está para embarcar para o Brasil
onde passará a trabalhar, André lembra a coincidência entre o dia de
sua partida e o de D. Sebastião, saindo do Tejo para o local em que
irá morrer: “Com certo frisson reparo que o Desejado era da minha
idade e, supersticioso, desato a ver desastres. Faço votos por que a
data não me seja agoirenta, tento não me deixar dominar por sugestões
de calendário em que creio, involuntário. Reza tu também aos deuses
marxistas para que me acompanhem e me sirvam de guias.” (1987, p.
122-123).
A verdade é que André acaba morrendo no final de novembro de
1975, não como temia pela coincidência a que aludiu, nem foi de avião,
mas por uma doença incurável que se prolongou por um bom tempo e
o deixou em coma. Enquanto esteve doente, recebe uma carta de sua
irmã Arminda, que convoca o Espírito Santo para lhe desejar melhoras.
Novamente o mito profético retorna, agora nas palavras de Arminda,
que mescla o drama familiar ao do país, apoiando-se nos fatos milagrosos:
Talvez os mestres da Filosofia Portuguesa tenham afinal razão
quanto ao advento do reino do E.S., que será chamado o Quinto
Império e terá sede social em Portugal: (. . . ) O Quinto Império verá a vitória do E.S. sobre os outros impérios da terra e o
regresso de D. Sebastião ao reino do Quinto Elemento; então a
falida pátria voltará ao poder e à glória mas desta vez só espiritual, sem as tentações materialistas que, parece, são a causa atual
da miséria financeiro-moral. (1987, p. 233)
www.lusosofia.net
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Talvez por saber próxima a morte do irmão, talvez pelo apego a
seu próprio idealismo mítico, o fato é que Arminda parece encarnar a
crença milenar que alimenta o imaginário português, ao contrário das
outras personagens, mais realistas e com senso crítico. A visão de Arminda ratifica aquilo que Roland Barthes afirma sobre o mito, concebido em sua função mais elementar: “o mito não nega as coisas; a sua
função é falar delas; (. . . ) purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em
natureza e em eternidade.” (1978, p. 163). Desse modo, na óptica
da irmã de João Carlos, D. Sebastião não é negado, ao contrário, sua
presença se faz sob a forma ingênua daquilo que ele não pode mais
ser, mas continua sendo para o sujeito que o cultua. Abolido de toda
dialética ou lógica feita de contradições, isto é, da história, sua figura
passa a ser a da simplicidade das essências ou a do absoluto que não
precisa de explicação, bastando por sua evidência. É assim que Arminda o concebe, fazendo ecoar a crença mítica popular que, segundo
Barthes, edifica “um mundo plano que se ostenta em sua evidência”, ao
se “criar uma clareza feliz: as coisas parecem significar sozinhas, por
elas próprias.” (1978, p. 164). Mito e misticismo se dão as mãos, o Rei
e o Espírito Santo, permanecem como objeto de culto e esse apego da
personagem ao sentido de retorno ratifica o reacionarismo de Arminda.
Até mesmo João Carlos, cético e irônico ao trazer motivos da tradição histórico-mítica do país, acaba por referir-se mais uma vez ao
rei desaparecido, em uma de suas últimas cartas a Marta: “Ficamos
hoje detidos nesta ilha do paraíso (. . . ), restos decerto da Atlântida,
miragem de muitos mareantes que a conheciam por Ilha Fugidia onde
estava e está encoberto D. Sebastião para regressar um dia e ser a nossa
salvação.” (1987, p. 235).
A perspectiva de Marta, todavia, é bem mais pragmática e desacreditada de milagres. Em carta a João Carlos, cria uma curiosa comparação entre este e o Desejado, para ressaltar o absurdo de uma espera que
não tem mais sentido, ao sofrer a condição de exilada e amada sem o
amado. “Farta de relações epistolares” (1987, p. 254) e de uma lenda
só possível se vista com ironia, Marta apela ao retorno de João Carlos. E, em outra carta, mais ao final do romance, a personagem evoca
novamente o “mítico bandeirante sem bandeira, à frente de um bando
de leprosos afastados do mundo pelo terror que inspiram, assim imawww.clepul.eu
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gino o nosso pobre rei de fatídico nome, íman de setas e de violenta
morte.” (1987, p. 278). É interessante observarmos como a fala de
Marta está impregnada de perífrases e antonomásias referentes ao Rei
D. Sebastião, como se essas expressões tivessem a função de encobrir
uma figura que deve ficar mesmo oculta, a existir apenas enquanto referência longínqua.
Desse modo, são numerosas as referências ao Encoberto em Cavaleiro Andante, trazidas por distintas perspectivas e em função dos dramas dos personagens em suas relações familiares e amorosas. Entrecruzam-se, assim, a trama interna à narrativa e aquela tecida pelos
fios mítico-históricos constitutivos do país. Todavia, não se pode falar
numa semelhança ou relação especular entre os dois tecidos, o ficcional e o histórico; ao contrário, entre eles há a mediação do espírito
crítico, tela em que vão se sobrepondo desencantos, deformidades, ilusões, deslocamentos, enfim, ao delírio real se sobrepõe outro delírio:
o da ficcionalidade empenhada em exorcizar certos fantasmas para engendrar outros.
Apesar dessa diferença, há pelo menos um ponto de convergência
entre o mito sebastianista e a história criada por Almeida Faria: ambos
nascem de uma falta, de uma tragédia, responsáveis por ir se acentuando uma total disforia (melancolia? incompletude? saudade?), dificilmente superável. No caso da saga lusitana que figura em Cavaleiro
Andante (Marina, João Carlos e Marta, André e Sonia, Arminda e Samuel, Jó e Tiago), todos os personagens estão marcados por sensações
disfóricas, angustiantes. Marta vive longe de João Carlos, distância e
espera incontornáveis; André vive longe de Sonia, mas quando se junta
a ela, a doença o mata; a mãe, Marina, vive numa solidão e
sem-sentido absolutos, remoendo o passado e lamentando o presente;
Jó e Tiago, os dois meninos mais novos, vivem de sonhos e delírios,
em mundos utópicos, fantasiosos; Arminda, decepcionada com o namorado Samuel, acaba por se casar com ele, mesmo que não seja uma
escolha acertada. O assassinato do pai Francisco, personagem ausente
desse romance de Almeida Faria, intensifica a orfandade dessa família que, em pleno clima pós-revolucionário, sente-se também “órfã” de
um país que ainda não encontrou seu real posicionamento. Outra falta,
outro vazio.
www.lusosofia.net
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A imagem do “cavaleiro andante”, adequado título para o romance,
expressa bem a condição andarilha do ser humano, em especial os seres dessa narrativa, amantes de viagens, as reais e as fantásticas. Todos
parecem ir em busca de ilhas, não tanto para encontrá-las, mas para
sentirem o prazer do percurso. Nesse sentido justifica-se plenamente
a lusitanidade emblematizada na tetralogia de Almeida Faria. Como
observa Guilherme d’Oliveira Martins, “o reino de Portugal foi-se afirmando como se de um ‘povo eleito’ se tratasse, primeiro mais ‘europeu’, no período da reconquista, e depois, a pouco e pouco, foi-se tornando uma ‘ilha’ situada no Universo, no sentido vivencial e mítico.”
(2008, p. 38). Mais adiante em seu artigo, Oliveira Martins continua:
“De ‘ilha imperial gloriosa’, Portugal transformou-se em ‘ilha perdida’,
na qual se esperava uma ressurreição do passado, esperança de que o
sebastianismo foi a força de expressão popular.” Em afinidade com o
pensamento de Eduardo Lourenço em Portugal como destino seguido
de Mitologia da Saudade, o articulista ratifica a posição de Vieira como
idealista, mas não louco, cujas profecias e milagres se conjugam com
uma “vontade legitimadora, capaz de contrariar o fatalismo e a decadência.”
Desejar encontrar essa “ilha”, como procuram os personagens de
Cavaleiro andante, torna-se, portanto, um desafio ineludível, eis o que
confessa João Carlos em sua última carta a Marta: “A força do presente
me faz retornar, mas para de novo viajar, contigo ou sem ti. Ainda me
falta encontrar a ilha dos imortais.” (1987, p. 321).
Retomando as interrogações feitas no início, percebemos agora que
não há exatação do mito sebastianista em Cavaleiro Andante. Nem poderia haver, pois a relação dialógica entre presente e passado, na ficção
pós-moderna3 , conforme analisou Linda Hutcheon (1988), não ocorre
de modo especular, ou seja, não se trata de revelar reflexos ou equivalências entre os dois universos e, sim, oferecer uma visão paródica por
meio da qual o passado (res)surge como outro. A paródia pode se fazer
de várias formas, por meio de estratégias discursivas e procedimentos
estéticos distintos. No caso do texto de Almeida Faria, o resgate do
3

Para entender mais profundamente questões relativas à pós-modernidade na ficção, remeto o leitor à conhecida obra de Linda Hutcheon A Poética do Pós-Modernismo (1988).
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passado é filtrado por pontos de vista e escritas epistolares que se posicionam diferentemente sobre a história e o mito sebastianista, desde a
visão mais ingênua e reacionária até o ceticismo e ironia das perspectivas críticas marcadas pelo inconformismo. Entretanto, quem parodia
não está dando respostas ou soluções, antes, está provocando reflexões
e questionamentos no leitor.

www.lusosofia.net

Sebastião Guerreiro:
Sonhando com o Mar e Miss Laura
“Here, no phantoms. Aqui, o ar, o mar e o sol constituem um
todo mas de partes bem distintas, e por isso não há matéria
para crenças nem para mitos, idéias estúpidas.”

As palavras colocadas em epígrafe são do narrador de O Cais das
Merendas, o segundo romance de Lídia Jorge (1982)1 , tendo Sebastião Guerreiro como protagonista. O nome pode ser sugestivo de certo
heroísmo ou passado histórico, porém, o que a narrativa da autora portuguesa nos mostra vai na contramão desses sentidos.
A fala acima coloca em evidência o desapego de “fantasmas” e mitos ou lendas que, no contexto da história narrada, não têm mais razão
de ser, pois nela predomina o senso pragmático e material da realidade.
No pensamento de Sebastião Guerreiro, pelo viés discursivo do narrador, as palavras em inglês refletem a aprendizagem que o contato com o
estrangeiro vai possibilitando ao personagem, principalmente por estar
encantado com Miss Laura, a inglesa sedutora com quem sonha Guerreiro. No momento da narrativa em que figura a fala transcrita, está
a se estabelecer uma comparação entre o clima londrino e o da costa
marítima portuguesa, e o destaque é para a demarcação de horizontes e
nitidez, sem os “nevoeiros, brumas cerradas, vapores da cor dos fundos
dos rios quando olhados, donde emergiam os monumentos e as torres
como fantasmas de vultos.” (1989, p. 113), característicos da paisagem
de Londres.
1
Lídia Jorge vem se afirmando como ficcionista no atual cenário literário português, com obras publicadas desde 1980 (O Dia dos Prodígios), entre romances e
contos. Dentre elas: O Cais das Merendas (1982), A Costa dos Murmúrios (1988),
A Última Dona (1992), O Conto do Nadador (1992), Jardim Sem Limites (1995), O
Vale da Paixão (1998), Os Memoráveis (2014).
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Longe de encarnar o mito sebastianista e suas implicações, o protagonista de Lídia Jorge tem espírito prático, empreendedor e os pés
fincados na terra, porém, isso não o impede de sempre lançar um olhar
apaixonado para o mar que permanece, ao longo da narrativa, como
testemunha e tentação.
A história focaliza os encontros de verão de um grupo de pessoas,
alguns estrangeiros, outros portugueses, no Hotel Alguergue, dirigido
por Sebastião, na Praia das Devícias. Assim como grande parte das narrativas contemporâneas, esta opera vaivéns com o tempo e jogos com
as perspectivas discursivas, fazendo explodir a linearidade. Apenas o
espaço – categoria fundamental nesse romance – se mantém, pois é o
centro ao qual confluem os interesses e ações das personagens. Atraídos pelo Hotel e próximos à costa (o Cais) que contemplam, eis uma
situação ambígua, a qual transforma a permanência em abertura para o
sonho com as viagens e histórias que delas emanam, “essa agradável
sensação de estarmos rodeados de coisas viajantes.” (1989, p. 44). O
estar à beira-mar, praticamente insulados num espaço paradisíaco em
que se reúnem para beber, comer e conversar, é condição favorável a
um mundo de reflexões e sensações que vão se desdobrando como ondas pelo espaço da narrativa, fazendo-se e desfazendo-se ao sabor dos
estímulos recolhidos pela escrita em seu percurso. Duas forças se complementam, portanto, nesse movimento: uma que se concentra no núcleo dirigido por Sebastião, centrípeta, outra que se dispersa por meio
de falas / desejos que as levam a escapar desses limites, de modo centrífugo. Dualidade também existe no party que acontece com frequência,
pois o estrangeiro e o nacional são duas culturas em contato, confrontando costumes, crenças e linguagens, o que resulta em questões sobre
adaptação, assimilação, trocas, quebra de fronteiras, enfim, diferenças
identitárias a serem aprofundadas pelo leitor.
Sebastião Guerreiro – figura central que encarna, talvez, a ambiguidade maior, dividido entre a partilha com os outros no espaço que construiu e a angústia regada a saudades de sua condição solitária: “Aquele
aperto se instalava na sua vida, oferecendo a quem calhava vê-lo de
perto um ar de estátua pousada no dorso da melancolia.” (1989, p.
32). Sofrendo de ausências, como diz o narrador, ele é reiteradamente
focalizado como alguém perdido em seus pensamentos, imerso em mewww.lusosofia.net

116

Figurações do Encoberto na Literatura Portuguesa

mórias, mesmo em meio às reuniões: “punha-se de novo a pensar na
lua, aquela gema cósmica de sabor a outros mundos e idades, com um
breve suspiro (. . . )” (1989, p. 38). Esse além que o chama, essa distância preenchida de vazio, funciona como índice da não sintonia do
sujeito com o círculo criado, como se tentado sempre por impulsos de
evasão, porém, recolhidos. Tal contensão o transforma em ser dotado
de gestos mágicos, aureolados pelo poético: “mergulhou de novo na
biqueira dos sapatos para que a luz que caía das lâmpadas se transformasse num halo de dia, andando agora pela costa com os olhos sobranceiros a tudo como deve acontecer aos pássaros.” (1989, p. 63-64).
A atitude de alheamento, leitmotiv na narrativa, singulariza o personagem, o que, de certo modo, nos reporta à figura singular, histórica,
do mito sebastianista. Não pela semelhança de fatos, evidentemente,
mas pela especialidade de sua condição: “olhava as pontas dos sapatos
no meio de todos, e ouvindo o vento de novo embravecer, pensava nas
ondas que também ora vinham ora iam, pela berrada que o mar fazia
na areia.” (1989, p. 69). Sonhador, melancólico, desajustado, com
visão errante e extática, o Sebastião de Lídia Jorge tem outro atributo
singular: uma sabedoria que vem da contemplação marítima, da escuta
das ondas, do sopro do vento. Como ele se autodefine, “o que vai pelo
mundo, ai o que vai pelo mundo, meu deus o que vai, só quem está
atento como eu o sabe.” (1989, p. 93). E, mais do que saber, ele pressente. É o que reconhece, por exemplo, ao defender para a comunidade
portuguesa o exercício das funções no hotel: “Nós somos por direito
próprio e natural os primeiros à pertença dessas funções, meus amigos,
porque eu pressinto o significado das coisas.” (1989, p. 97). De fato,
apesar de estar colocado em lista de espera e com número distante, ele
é chamado para trabalhar no Alguergue; sua mulher, Santanita, já o
anunciara: “Ó homem, pensando bem, tu sempre foste um escolhido.”
(1989, p. 103).
Entretanto, há outro personagem que serve como contraponto para
a sabedoria de Sebastião Guerreiro: Augusto Folhas. É “o Folhas”,
chamado assim pelo narrador, que vai instilando comentários e explicações ao grupo, pretendendo ensinar o que julga saber mais que os
outros, como a localização geográfica, por exemplo: “Tudo isto é uma
faixa bordejante, à beira de água. Tão à beirinha, que além já nem os
www.clepul.eu
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peixes são nossos. Estamos. Estamos circunscritos pelo desejo de vir
a ser.” (1989, p. 143). Fala interessante essa, em que podemos distinguir outras vozes com essa mesma consciência, o “vir a ser” ou desejo
de se cumprir, acalentado e sempre adiado: Camões, Fernando Pessoa,
Bandarra, Vieira, Eça de Queirós, Garrett, Pascoais e outros tantos. As
palavras do personagem Folhas, muitas vezes incompreensíveis pelo
grupo, refletem, afinal, o delírio megalômano do povo português que
Eduardo Lourenço analisou em sua obra2 e que o narrador de O Cais
das Merendas destaca: “O Folhas a resplandecer de ideias de grandeza
como se tomado por miragens de regiões impossíveis, apascentando
com esse dito cigarro de aromas rebanhos de astros (. . . )” (1989, p.
205). A quem estaria aqui apontando esse desejo pelo impossível, fabricador de miragens e visões iluminadas?
O grande sonho de Sebastião é Miss Laura, que existe para ele como
objeto de desejo, capaz de acionar no personagem uma longa fantasia
para poder alcançá-la: Sebastião mergulha no mar e sonha que nada
até Londres, transforma-se em notícia e é acolhido por Miss Laura (capítulo “Sétima – Metamorfose”). Ela é mais uma das ausências que o
cercam, existindo como promessa esperada e nunca cumpida, ou ainda,
como uma presença difusa e distante.
No último capítulo do romance, a “Décima” merenda, intitulada
“Noturna”, o clima é sombrio no Alguergue, pelo temor de ser destruído aquele espaço “concebido para deleite dos sentidos”, como Sebastião Guerreiro o caracteriza, encorajando os companheiros. Na verdade, a fala de encorajamento serve também para si próprio, permanentemente seduzido pelos impulsos contrários de ir e ficar, estar e não
estar ali, uma espécie de “viagem desejada, sem partida. Eu, por exemplo, Sebastianito Guerreiro, não me derrotam os males, assim fosse um
anelinho o que eu tivesse perdido, e ainda estou inteiro.” (1989, p.
239). Perdas e ausências não o enfraquecem, ao contrário, o reinstalam
no domínio que ele não abandona até o final. Sem Miss Laura, mas sonhando com muitas mulheres chegando de longe para se hospedarem
ali e a puxarem conversa com ele. Em inglês, que ele já dominava e
podia lhes responder: “Peace and love”, palavras que sempre dizia a
2

Estou me referindo a seu livro O Labirinto da Saudade (1978), já mencionado
neste ensaio, em outros capítulos.
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todos.
Vale a pena pensarmos um pouco no nome do protagonista do romance de Lídia Jorge. Sebastião Guerreiro vai sendo nomeado no
percurso da narrativa de variadas formas, “Sebastianito”,“Sebastian”,
“Sebastião Cagaça”, conforme aquele que o nomeia. Por que esses diversos cognomes para o personagem? Como explicar a face dúplice,
jocosa e carinhosa, atribuída a Sebastião? Não estaria a autora propiciando uma abertura para o leitor pensar na personagem histórica,
transformada em mito, com esse mesmo nome?

www.clepul.eu

Os suspiros em torno de D. Sebastião
Fernando Campos1 , autor do famoso romance histórico A Casa do Pó
(1986) que o fez estrear como ficcionista, escreveu também A Ponte dos
Suspiros, obra em que realiza uma revisitação do mito sebastianista2 .
Como mais um autor que re-cria a figura mítico-histórica, Fernando
Campos altera o espaço geográfico e a época dos acontecimentos a fim
de possibilitar novo enfoque da história. Desse modo, o local escolhido em que D. Sebastião ressurge é Veneza, decorridos já vinte anos
da Batalha de Alcácer Quibir, em África, na qual teria desaparecido.
A nova versão criada pelo ficcionista não deixa de incorporar uma tonalidade grotesca, a começar pelo nome adotado pelo Rei para não ser
reconhecido – Savachão. Outro recurso para o disfarce é refugiar-se no
Sinai por um período de vinte anos e assumir a responsabilidade divina
que lhe havia sido confiada – o governo do reino português. Em curiosa “conversa” com Deus, o Rei se dá conta do pecado que cometera e
aceita a penitência, a única possível, de acordo com o confessor: “Regressa, rei. Cumpre o teu dever e o teu destino. Retoma o governo do
teu reino.” (1999, p. 74).
Alguns temas são transparentes nessa narrativa de Campos, como
a lealdade sem limites que pode levar ao sacrifício da morte (personagem Marco Túlio Catizone), a luta abnegável por um ideal, a penitência
causada pela punição pelos erros cometidos (protagonista Savachão), o
tema do reconhecimento, entre outros. Na verdade, são tópicos de uma
tradição narrativa apoiada em fórmulas de ensinamento ético para os
personagens, porém, na ficção contemporânea, esses temas são revisitados por um senso crítico que, por vezes, é perpassado pelo grotesco
1

Fernando Campos (1924-2017), natural de Maia, autor de obras como A Esmeralda Partida (1995, Prémio Eça de Queiroz da Câmara Municipal de Lisboa),
Viagem ao Ponto de Fuga (1999), O Cavaleiro da Águia (2005), A Loja das Duas
Esquinas (2009), A Rocha Branca (2011), Ravengar (2012).
2
A escrita do livro foi motivada por Patrick Lizé, autor do roteiro para um filme,
e uma banda desenhada à volta do “luto impossível”. Esse livro de Fernando Campos
recebeu o Prêmio Literário Município de Lisboa.
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tendendo ao exagero. É o que acontece a Savachão, ao ser obrigado a
assistir ao próprio funeral e ser objeto de outros tormentos, a fim de admitir sua culpa e reconhecer que aprendera a lição. Outro episódio em
que se configura o trato irônico3 na ficção de Campos é o envolvimento
físico-amoroso entre o Rei e a prostituta Estrella, principalmente pela
curiosa situação de ser ela uma cigana que adivinha a real identidade
de Savachão.
Em Veneza, Savachão consegue chegar até o papa Clemente VIII
a fim de comprovar sua identidade, mas a trama narrativa se complica
através de uma série de fatos, como assassinatos, traições e prisões, tentativas de reconhecimento, enfim, ao final de contas, o Rei é recolhido
em um mosteiro de Limoges. De forma hábil e inovadora, Fernando
Campos joga com a veracidade dos fatos, no que toca ao destino do Rei
(morte? sobrevivência?), de modo a dar por certo o incerto e reconhecer que a ficção não tem compromisso nem com a verdade nem com
a mentira, mas sim com seu próprio poder de criar. Conforme reconhece Ivone Ferreira, em seu artigo “A Ponte dos Suspiros – o romance
histórico como bildungsroman”: “Vê-se o passado não como algo estático que a história aprisionou na sua totalidade mas antes, como algo
aberto, onde o escritor pode encontrar riquezas para construir novas
ficções.” (p. 5). Por isso, não é a História que se coloca em relevo e
sim essa outra história ficcionalizada, a se legitimar e com o poder de
levar o leitor a participar de seu jogo inventivo bem como a partilhar
das regras encenadas4 . O posicionamento do autor, próprio do escritor moderno, manifesta-se na autorreferencialidade com que a escrita
3

Ao dizer trato irônico, estou tomando a ironia tal como foi conceituada por
Northrop Frye em sua obra Anatomia da Crítica. Entendendo a ironia como uma das
categorias de ficção marcada pelo “imitativo baixo” e associada ao “mito de inverno”,
Frye destaca como suas características o modo realista de representação do mundo e
o humor enquanto forma estilizada de ataque às convenções. Remeto o leitor para o
Terceiro Ensaio do livro, onde se encontra o capítulo “O Mythos do Inverno: a ironia
e a sátira” (1973, p. 219-235).
4
Eis o que caracteriza a ficção, como muitos teóricos e mesmo escritores já reconheceram, na qual predomina a “suspensão da descrença”, expressão cunhada pelo
poeta inglês Colleridge em 1817, ao se referir à disposição do leitor de aceitar como
verdadeiras as premissas da ficção, mesmo sabendo que correspondem a um universo
inventado.
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oferece sua matéria ficcional. É o que podemos ler no epílogo:
sobretudo o que mais me empenhou foi recriar e encher personagens tão ricas como um rei Dom Sebastião, na sua lenta e
dolorosa transformação de rei soberbo em pobre farrapo humano
abatido e transfigurado, como um Frei Estêvão de Sampaio e um
Marco Túlio Catizone, que levam a sua lealdade até ao supremo
sacrifício da própria vida. (1999, p. 213)

Outro traço de modernidade do romance de Fernando Campos é a
pluralidade de pontos de vista na narrativa, em que a 1a pessoa vai se
diferenciando ao longo do relato. Destaque-se a interessante estratégia
discursiva por meio da qual o Rei cria certo distanciamento em relação
a si próprio, uma espécie de desdobramento dramático, para falar do
D. Sebastião passado: “O outro que eu era mandá-los-ia enforcar por
muito menos.” (1999, p. 37). É graças a esse procedimento especular
criado pelo discurso que se torna possível jogar com a temporalidade
ou colocá-la em movimento, algo como “Fui-o outrora agora”, diria
o ortônimo Fernando Pessoa em seu poema “Pobre velha música”. A
presença do poeta do Modernismo português se insinua em outro momento da narrativa de Campos: na primeira parte, em que o Rei é o
narrador, há um clima de vaguidade e nebulosidade, no qual o personagem ouve vozes que não consegue identificar: “Quem fala? Quem fala?
Que vozes são estas?. . . ”. Ora, essa sensação de que há mais presenças
do que o próprio eu, sobressaltado como diante de um nevoeiro, é a
mesma que sentem as veladoras do poema dramático “O Marinheiro”,
de Pessoa, embora em outro contexto. Em diversos momentos da narrativa, elas enunciam tal pressentimento: “Há mais presenças aqui do
que as nossas almas. . . ” (1976, p. 449); “Que voz é essa com que
falais?. . . É de outra. . . Vem de uma espécie de longe. . . ” (1976, p.
150); “Quem é que eu estou sendo?. . . Quem é que está falando com a
minha voz?. . . ” (1976, p. 451).
Mais um componente moderno em A Ponte dos Suspiros é o jogo
intertextual, pois há retomada de textos ou fontes literárias como as
trovas do Bandarra cantadas por um sapateiro, a apropriação de episódios bíblicos como a morte e ressurreição de Lázaro, a tragicidade
do Rei Édipo rememorada pelo cônego, enfim, esse resgate revela uma
www.lusosofia.net
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consciência crítica atenta à tradição e a essa espécie de tecido único em
que vão se enredando os fios de toda uma história cultural. Nesse caso,
convém lembrarmos a acertada afirmação de Harold Bloom acerca das
influências; em sua concepção, elas “fazem parte de um fenômeno mais
amplo: o revisionismo cultural.” (1991, p. 39).
É acertado dizermos, por isso, que uma das melhores estratégias
narrativas presente na obra de Fernando Campos é manter o desaparecimento do Rei D. Sebastião ou a incógnita quanto à sua sobrevivência,
o que sugere a permanência do mito, porém, reconfigurado à maneira
moderna. Nem poderia ser diferente, tratando-se de uma obra do século
XX, já na virada para o XXI. É o momento em que cabe aos escritores
repensarem os mitos, sejam quais forem, a fim de alimentá-los com novos sentidos, eis o papel da literatura – oferecer o real ou o conhecido
como se visto pela primeira vez, sempre surpreendente.
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A Primeira Carta de Um Passado Composto
Embora não pertençam à literatura portuguesa, muitos textos de António Tabucchi estão intimamente a ela ligados, pois o escritor e crítico
italiano sempre manteve estreito contacto com a cultura literária portuguesa. São notórios seus trabalhos críticos ou mesmo ficcionais sobre
Fernando Pessoa1 .
Sendo assim, ao ler a obra de Tabucchi Os Voláteis do Beato Angélico (2003), chamou-me atenção o belíssimo conto “Passado Composto: Três Cartas”, do qual gostaria de comentar a primeira das cartas
criadas pelo escritor e crítico italiano, por ajustar-se ao propósito deste
nosso ensaio sobre O Encoberto.
O título do conto, “Carta de Dom Sebastião de Avis, rei de Portugal, a Francisco Goya, pintor”, enuncia o que é o foco da narrativa,
isto é, a interessante situação de um diálogo entre a figura messiânica,
consagrada pelo imaginário português, e o célebre pintor espanhol2 .
Aliás, dois personagens perturbadores, o rei português e o pintor de
Aragão, marcados pela visão desestabilizadora e oniricamente fantástica que têm do mundo. São figuras que, como outras, percorrem as
páginas dessa obra de Tabucchi.
O pedido de D. Sebastião a Goya é que pinte um quadro com o coração de Nosso Senhor à direita, e na margem oposta, a meia altura,
um pequeno touro; no chão, muitos cadáveres; no alto, a meio do quadro, uma nau. Mas, o que nos chama atenção no pedido do Rei são os
detalhes que devem acompanhar a pintura, conforme vai descrevendo
1

Dentre eles, destaco Pessoana Mínima 1983 e Gli Ultimi Tre Giorni di Fernando
Pessoa (1994). O italiano Antonio Tabucchi (1943-2012) foi ficcionista, ensaísta e
professor universitário, autor de muitas obras como, Sogni di Sogni (1992), Racconti
(2005), L’Oca al Passo (2006), Racconte com Figure (2011).
2
Francisco Goya, natural de Aragão, um dos mais intrigantes pintores espanhóis,
autor de numerosas obras, entre elas El Paseo por Andalucia (1777), La Nevada
(1786), Los Caprichos (1799), Los Desastres de la Guerra (1810-1820), La Maja
Desnuda, Los Disparates (1815). Sua técnica singular antecipou estéticas da modernidade do século XX, tais como o Surrealismo e o Expressionismo.
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D. Sebastião, extremamente reveladores de sentidos que cabe a nós,
imaginando já o quadro pronto, desvelarmos.
Destaquemos que, logo de início da carta, o Rei aponta a ambiência
de que é tomado, “nesta minha dimensão de treva em que o futuro já
chegou” (2003, p. 24), fazendo coexistirem dois tempos e, portanto,
a esfera imponderável (atemporal?) que cerca a pintura. As mãos de
Goya, nas palavras do Rei, “insuperáveis na pintura de carnificinas e
extravagâncias” (2003, p. 24), são ideais para dar forma ao quadro
imaginado por este. Antes, porém, de dar os detalhes para a obra,
D. Sebastião focaliza de modo elogioso a cidade de Aragão – a geometria das ruas, os pátios escondidos, capelas escuras, relíquias, pequenas
arenas, o silêncio. Em sua breve descrição, parece que outro quadro
desponta das palavras do Rei, pois os toureiros são nomeados como
“homens esbeltos jogam com ágeis passos de bailarinos” (2003, p. 25)
e as relíquias são “tranças de cabelos em redomas de vidros, frascos de
verdadeiras lágrimas e de verdadeiro sangue” (2003, p. 24). Mas, na
óptica de D. Sebastião, até mesmo a singularidade da terra espanhola,
marcada por “uma virtude quintessencial, nas linhas, na fé e na fúria”
(2003, p. 25) funde-se à terra portuguesa quando consideradas uma só
península, unificados os dois países por símbolos ou por uma “insígnia
heráldica” que merece a assinatura de Goya, como confessa o Rei.
Porém, concentremo-nos no quadro solicitado ao pintor. À medida
que as imagens, posições e caracterizações descritivas vão sendo “pintadas” na enunciação do autor da carta, é como se o quadro já fosse
surgindo diante de nossos olhos, pois a leitura vai figurativizando e,
desse modo, antecipando a visualização das figuras pintadas. Para isso
contribui o excesso carregado nas tintas da escrita – “há de ser gotejante
e envolto em espinhos como nas iconografias” (2003, p. 25). Também
colabora para a iconização, a função dêitica da linguagem:
Vós o fareis assim, muscular e pulsante, túrgido de sangue e de
dor: com o desenho das veias, as artérias cortadas e o retículo
minucioso da membrana que o envolve e que estará aberta como
uma cortina e dobrada sobre si mesma como a casca de uma
fruta. (2003, p. 25)
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A minuciosidade com que o Rei delineia as imagens do sagrado
coração de Cristo é já uma maneira de trazer a um primeiro plano,
transfundidos, o pictórico e o textual envolvidos no olhar do
autor-observador-leitor do quadro. O futuro no presente, como ele próprio anunciara de início, ou se quisermos, um quadro futuro inscrito
no agora. E a fidelidade da cena pintada (“Mas há de ser fielmente
reproduzido” – 2003, p. 25) faz parte também da exigência da encomenda, ao ser referida a lança cravada no peito: “essa tem de ter a
lâmina em forma de gancho, para produzir um corte de onde o sangue
escorra abundante.” (2003, p. 25-26). Assim, as “verdadeiras lágrimas” e o “verdadeiro sangue”, reiterados pelo enunciador, intensificam
a verdade que transparece na pintura.
Na referência ao pequeno touro a ser pintado na margem esquerda
do quadro aflora o extravagante ou bizarro, pois o animal deverá estar
sentado como um cão doméstico, mas “seus cornos hão de ser diabólicos e o seu aspecto malvado.” (2003, p. 26). A tensão entre o familiar
e o estranho se acentua por meio de mais outra contradição: “no seu
focinho há de passar um sorriso de escárnio: mas os olhos hão de ser
ingênuos e quase pueris.” (2003, p. 26). Notemos como a arte de Goya
se mostra nestas palavras de D. Sebastião, em que maldade e ingenuidade se fundem, bem como fidelidade e traição aparecem entretecidas
na figura do touro-cão. É o próprio Rei que reconhece: “Na fisionomia
do monstro esbanjareis a arte daquelas extravagâncias em que vos distinguis” (2003, p. 26)3 . O elogio à extravagância do estilo de Goya é,
no fundo, o reconhecimento pelo Rei desse gosto que ele próprio alimenta. Enfim, é o grotesco que estará pintado nessa outra margem do
quadro, atmosfera que se intensifica na referância ao tempo – “estará
brumoso e a hora será a do crepúsculo.” (2003, p. 26).
Persiste na linguagem do Rei o jogo de contrastes, à maneira da estética barroca – “uma sombra noturna, piedosa e branda, estará caindo
3

Lembremo-nos dos famosos Caprichos de Goya, isto é, a série de 80 gravuras
em que predominam seres monstruosos e aberrantes, marcados pelo exagero das figuras obscenas, deformadas. Na visão satírica do pintor, a realidade social e política
da Espanha dos finais do século XVIII era assim desmascarada. Na carta de D. Sebastião a Goya, porém, o satírico não é o que desponta e sim o grotesco das imagens
descritas pelo Rei, o que o aproxima da visão delirante do pintor.
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e velará a cena.” (2003, p. 26). O escuro e a morte se pré-figuram
nessa atmosfera, como se explicitará a seguir, por meio da referência
aos cadáveres, “amontoados como moscas.” (2003, p. 26). E o paradoxo também se traça no retrato dos mortos, “incôngruos e inocentes.”
(2003, p. 26), ou seja, um clima de nonsense paira sobre as figuras.
Mais bizarro ainda é o que estará junto aos cadáveres, conforme o Rei
imagina, pois Goya deverá pintar “as violas e as guitarras que eles levaram como companheiras para a morte.” (2003, p. 26).
Para completar o quadro, D. Sebastião encomenda ao pintor a imagem de uma nau a ser colocada no meio do quadro e em sua parte superior, entre nuvens e céu. Eis o momento de maior presença e proximidade do Rei em relação às figuras por ele imaginadas, como se agora,
ao final do conto de Tabucchi, não fosse apenas o enunciador/autor da
carta, mas também um personagem da própria pintura, uma imagem
ganhando forma e sentido no conjunto do quadro. Antes de darmos
conta desse possível sentido, recuperemos os outros sentidos sugeridos
pelos detalhes pictóricos enunciados pelo Rei.
O Sagrado Coração de Nosso Senhor à direita é a primeira referência de D. Sebastião (estaria num primeiro plano a atrair nosso
olhar?), o que confirma o espírito religioso presente no Rei de Avis,
conhecido pelo misticismo de que é tomado, já a partir de seu nascimento e acentuando-se pelo ambiente de sua educação. Esse Rei eleito,
acreditando-se vocacionado para cumprir altos desígnios divinos junto
à sua Pátria, idealiza uma imagem que lhe permite aliar o passado remoto da crucificação de Cristo ao futuro de outra “crucificação”, a de
si próprio, talvez, espécie de reflexo ou seu duplo imaginário, como
se pudesse antever o desfecho trágico de sua aventura histórica: sacrificado por desejar salvar seu povo, adorado como homem e como
mito heroico, figura messiânica e mística, representada pela projeção
metonímica do coração trespassado pela lança.
Em oposição ao misticismo e pureza presentes na margem direita
do quadro, sua margem esquerda exibe a mescla do real com o fantástico – um touro posicionado como cão, com uma fisionomia bizarra e
envolvido por um tempo sombrio. Ser irreal, cujo sorriso de escárnio
estaria duvidando (burlando) do sucesso futuro a ser conquistado pela
maluca cruzada do Rei de Portugal? Ou será que por trás do grotesco
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da figura do touro não haverá uma visão crítica do Rei em relação à Espanha, ao ter subjugado Portugal ao seu domínio? Nesse caso, a deformação da imagem do touro – símbolo espanhol – estaria desmitificando
o poderio hispânico, ao torná-lo uma realidade absurda, estúpida. Não
por acaso, a morte é a consequência lógica desse disparate, conforme a
imagem dos cadáveres revela, na parte inferior do quadro. O curioso,
entretanto, é que os mortos estão com violas e guitarras, o que nos induz a pensar na trágica ironia dos soldados que acompanharam o Rei
português, levados pela esperança vã e inocente de uma vitória impossível. Nesse caso, “incôngruos e inocentes”, eles têm a música como
companheira, na vida e na morte.
Chegamos ao ponto crucial, a imagem que, embora última a ser referida pelo Rei em sua carta, talvez seja a primeira a atrair o olhar do
observador do quadro: a nau singular, situada no centro e no alto. Mais
irreal que real, fruto de desejo ou fantasia, “essa não será uma nau retratada como uma verdadeira, mas alguma coisa como um sonho, uma
aparição ou uma quimera.” (2003, p. 26). Eis o que D. Sebastião enuncia como aquilo que, em essência, demarca não apenas a si mesmo
como a todo o povo português: sonho/aparição/quimera. A partir de
então e até o final do conto, o texto se tinge de uma intensa pessoalidade, em que a voz do Rei se faz em nome de sua gente, através de
uma enunciação carregada de sinais e marcas do idealismo quimérico
sustentado pelo imaginário português. A história e o mito, o real e a
fábula, a determinação e a consciência do insucesso, tudo se mescla na
fala/escrita do Rei, como se levados por essa nau insólita. Vale a pena
lermos todo o trecho:
Porque há de ser ao mesmo tempo todas as naus que levaram a
minha gente pelos mares ignotos para longínquas costas e nos
abismos infinitos dos oceanos; e ao mesmo tempo há de ser todos os sonhos que a minha gente sonhou debruçada nos rochedos do meu país estendido sobre a água; e os monstros que ela
criou na imaginação e as fábulas, os peixes, os pássaros deslumbrantes, os lutos e as miragens. E ao mesmo tempo há de ser
também os meus sonhos que herdei dos meus antepassados e a
minha silenciosa loucura. À carranca dessa nau, que há de ter
figura humana, dareis feições que pareçam vivas e que evoquem
www.lusosofia.net
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remotamente o meu rosto. Nelas poderá pairar um sorriso, mas
que seja incerto ou vagamente inefável, como a nostalgia irremediável e sutil de quem sabe que tudo é vão e que os ventos que
incham as velas dos sonhos nada mais são que ar, ar, ar. (2003,
p. 26-27)

Impressionante como nesse final do conto não podemos deixar de
perceber outra voz infiltrando-se discretamente na carta de D. Sebastião; não é este apenas que exterioriza seu desejo e sua consciência,
pois o próprio Tabucchi parece levado pela emoção de assinalar, de maneira poética, a realidade sonhada pelo povo português. Notemos como
o discurso se apoia no ritmo contínuo, na enumeração, no polissíndeto,
na conjunção do eu com o nós, enfim, numa “silenciosa loucura”, que
já não é somente a do Rei como também a do escritor, artista para quem
a palavra é uma arma poderosa para, ao mesmo tempo, dar forma real
ao imaginário e fazer o real se dissipar.
Por essa magia, a palavra pode existir tanto em sua plenitude quanto
no vazio que a sugere, como signo apenas, como rastro, um sopro, ar,
ar, ar.

www.clepul.eu

Parte III
O Encoberto Em Peças Teatrais

129

O Encoberto – Uma Peça de Resistência
ao Fascismo
Natália Correia1 escreveu a peça O Encoberto em 1969, em plena vigência do regime fascista, texto que até hoje desperta interesse graças à
originalidade da óptica transgressora com que a autora re-cria o famoso
mito português, possibilitando leituras e releituras. De fato, fugindo de
abordagens convencionais que respeitam a referencialidade histórica,
Natália Correia opta por tornar o mito intemporal ao dotá-lo de circunstâncias, imagens e personagens insólitas, surpreendentes. Tal estratégia se deve, certamente, à postura ideológica da autora, resistente
aos enquadramentos e moldes institucionais, o que para a arte sempre é
um ganho em termos críticos. Graças à sua visão inovadora e revolucionária, acaba por dotar o Encoberto de uma atualidade surpreendente.
Operando assim, a autora não se empenha apenas no ressurgimento do
mito, mas principalmente contribui para que ele reapareça à luz de nova
perspectiva – o olhar desestabilizador do artista.
Digamos que o nevoeiro e a sombra que envolvem o mito são rasgados pela luz da visão crítica em meio à qual ele ressurge; na verdade,
o que a peça coloca em evidência é a componente psicológica do povo
calcada na omissão. Por isso, não se trata de um momento em que a
história plasmou um herói a ser cultuado, mas de todo um processo
histórico vivido pelo país, alimentado por sonhos e desejos alucinantes. É assim que à visão sebástica voltada ao reaparecimento da estrela
salvadora do Rei Fantasma se opõe uma visão moderna e atual comprometida com uma situação presente que também cultua mitos.
1

Natália Correia (1923-1993), natural de São Miguel, Açores. Fértil escritora
e militante de causas revolucionárias, com participação em diversas atividades em
defesa da cultura, em Portugal. Autora de muitas obras, nos gêneros romance, teatro,
diário e poesia, entre elas: Mátria (1967), A Madona (1968), O Encoberto (1969),
Trovas de D. Dinis (1970), A Mosca Iluminada (1972), A Pécora (1983), A Ilha de
Circe (1983), O Armistício (1985), Sonetos Românticos (1990), As Núpcias (1992).
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São três atos de que participam cerca de diversos personagens, distribuídos pelos papeis de marquês, três rapazes, D. João de Castro,
capitão, Belchior do Amaral, rapaz da coroa de espinhos, Filipe II,
Floriana-Moura, três catadeiras, Ju-Ju, Frei Diego, mulher de negro,
mulher do capitão, condessa, Bonami-Rei D. Sebastião, rapariga, duque, mulher do cabaret, Cristóvão de Moura. Fazem parte também do
elenco mendigos, bêbados, mulheres do povo, vendedores, padeiros,
cozinheiros, prostitutas, etc.
Um dos recursos estéticos que acentuam a modernidade da peça é
a metalinguagem, isto é, há uma peça a desmascarar outra que está a se
apresentar ao público/leitor. Por isso, no início do 1o ato a fala de uma
rufia revela a impaciência com a demora da peça verdadeira – “Então,
isso começa ou não começa?’ (p. 13) – daí a fala de Floriana, anunciando a peça: “Em seguida teremos a honra de interpretar para Vossas
Excelências o entremês intitulado ‘As Desventuras Do Rei Encoberto
Que Pra Penar Seus Pesados Palmeia O Mundo Sujeito Às Agruras
Do Mesmo A Fim De Ser Perdoado Pelo Senhor E Regressar Ao Seu
Reino’.” (p. 13-14). Acima do palco, há uma tabuleta com as palavras
“O Purgatório dos Comediantes”, com as corridas cerradas. Vemos,
portanto, que a peça de Natália dialoga com um gênero dramático medieval (entremês)2 , não apenas pela forma como seu título é enunciado,
como também pelos ingredientes próprios do gênero. Eis outra marca
de modernidade da peça, a intertextualidade.
Não faltam no texto dramático de Natália Correia palavras e expressões de baixo calão e xingamentos, já que expressam o linguajar
das classes inferiores, mas o maior impacto nos vem de que até mesmo
o personagem Bonami-Rei (D. Sebastião) assim se expressa, em cena
na qual ele aparece preso:
Porque os mortos fiz sair dos túmulos
querem que eu confesse que sou charlatã
e borra-se de medo Cristóvão de Moura
2

O entremês, gênero teatral cultivado na Idade Média (séculos XVI a XVIII),
principalmente na Espanha durante seu período áureo. Caracteriza-se pelo tom jocoso
e por apresentar personagens das classes populares, por meio dos quais há o intuito
de lançar críticas a valores e instituições político-sociais.
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que todos os dias devora um capão
e berra-lhe a ave dentro do estômago:
Meteste na choça D. Sebastião.
Porque com homens perdidos ninguém se meta
querem que eu confesse que sou intrujão
e borra-se de medo Cristóvão de Moura
que todos os dias viola uma donzela
e no momento de ver estrelas diz-lhe a beta:
Meteste na choça D. Sebastião. (p. 70)

No terceiro ato da peça, a punição ao Bonami-Rei pelo carrasco
Cristóvão de Moura, que lhe aplica chicotadas, vem antecedida pela
fala do Rei: “Os profetas anunciaram o meu reino. Sou o Desejado,
a prova de que a profecia é uma ciência exata.” (p. 105). À parte o
ridículo da afirmação de Bonami ao definir a profecia, é interessante
observarmos a fala do carrasco como contraponto a essa farsa: “Uf!
A Divina Providência torna-se sentimental. Dá uma oportunidade aos
oprimidos e obriga-me a sujar as mãos na carcaça deste fantoche da
subversão.” Aplica-lhe novas chicotadas (p. 105).
Os motivos do sonho delirante da vinda do Desejado e a decadência
histórica a exigir uma tomada de consciência por parte do povo estão
presentes no fio condutor da peça, porém, há uma tão intensa mescla de
tempos e fatos que acabam por descaracterizar a espera do povo para
situá-la na esfera do absurdo, distante do histórico real.
A tônica da peça está na crítica acerba contra o poder nocivo de
sonhos mágicos, capazes de imobilizar e enlouquecer os incautos. Assim, já ao final da peça, o personagem Felipe II, contracenando com
Bonami-Rei, diz:
Não me interessa a tua cabeça de sabugo e também não interessa
o que eu acredito. Só conta aquilo em que eles não devem acreditar: o sonho, a perigosa magia que faz com que cada homem se
julgue uma pessoa. (. . . ) Sou um chefe. Como tal compete-me
defender a mediania de que sou expoente. É a isto que se chama
o bem comum. (p. 109).

Opondo-se à visão pragmática e autoritária de Felipe II, ergue-se a
fala de Bonami-Rei, ao se dirigir à multidão antes de ser decapitado:
www.lusosofia.net
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Escutai a confissão do monstro que por vós se deixa morrer. Não
estou inocente. Sou um louco. Um triste exemplo dessa crise de
representação que de vez em quando perturba a razão dos homens. Confesso que a minha demência foi uma terrível premeditação para vos fazer rir de medo. Podeis chamar-lhe o vosso
bobo ou o vosso Rei Desejado. Tanto faz. Sou o filho da desordem. (p. 117).

Notemos como Bonami, pelo processo da autorreferencialidade,
aponta para o próprio espetáculo burlesco de que ele faz parte, a fim
de provocar riso no espectador. A seguir, promove uma equivalência
entre o Desejado e a figura bufa, o bobo, para se definir; sem dúvida
aqui está implícita a perspectiva da autora, por meio da qual é possível
atribuir ao personagem tal visão crítica, ao falar de si mesmo.
O desfecho da peça, em que Natália convoca ingredientes inesperados para universalizar o mito sebástico – o culto dos ovnis como esperança messiânica e a fala interrogativa das três catadeiras a colocar
em xeque a crença estúpida no sonho impossível – ilustra a novidade
radical na focagem do mito.
Um enorme escafandro de metal reluzente desce lentamente do
espaço lançando um esplendor na escuridão que imediatamente
se faz, na qual mergulham os Homens e as Mulheres. O escafandro fica suspenso no ar e a luz que irradia foca espectralmente
as Tres Catadeiras.
As Três Catadeiras
O opressivo silêncio do mundo
explode na incrível visão.
Enquanto formos escravos de Felipe,
ovelhas seremos de D. Sebastião.
Quando deixará a vida que estiola
de inventar o inexistente
Rei que por isso consola?
Quando deixará o sonhar demais
de ser o perigo de viver de menos?
Oh, nunca, nunca teremos paz? (p. 123)
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Diante de crises e catástrofes advindas da globalização, em que
pesam valores disfóricos e antidemocráticos, só mesmo por meio da
ironia sarcástica é que o escritor pode retratar o apoio em mitologias
fantásticas. E Natália, habilmente, convoca a realidade dos ovnis para
sugerir a permanência de crenças messiânicas no mundo moderno.
Ora, não se trata de uma atitude dessacralizadora, pelo contrário;
Natália parece querer mostrar que o sagrado ou mística sacralizadora
apenas altera os objetos de seu culto, deslocando tempos e espaços. No
fundo, porém, o povo acaba sempre movido por idealismos ou fantasias fulgurantes que mais não fazem que o iludir ou esvaziá-lo de uma
consciência mais ampla em relação aos mecanismos históricos. É a
velha dicotomia entre essência e aparência. Compreender o sebastianismo é, afinal, perceber a ambivalência entre o ser e o parecer, como
bem analisou Maria de Fátima Marinho3 .
É preciso que a vida deixe de inventar o inexistente Rei para servir
como consolação ao país para que o povo tenha paz – eis a mensagem
posta na boca das três catadeiras da peça.

3

Ver seu artigo “D. Sebastião entre o Ser e o Parecer (a propósito de O Encoberto)”, de 2003.
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O Indesejado: Um Mito Anti-Sebastianista
Escrita em 1945 e publicada inicialmente em vários números da Revista
Portucale, a peça O Indesejado, de Jorge de Sena1 , teve sua 1a edição
em livro em 1951. Com quatro atos e escrita em versos, o texto se
oferece como um cenário desmitificador do culto à figura histórica que
tanto rendeu ao imaginário coletivo português.
O título da obra de Sena explicita seu propósito, já de saída, na
medida em que não apenas sinaliza para a antítese da figura mítica (o
Indesejado) como também anuncia o objeto maior de sua focalização –
o Rei D. António, Prior do Crato, potencialmente candidato à sucessão
de D. Sebastião. A ele cabe, portanto, como também observa Patrícia
Cardoso, “a imagem invertida de D. Sebastião” (2006, p. 104), mantendo uma relação de natureza especular com o mítico rei. Mas, por
que indesejado? Veremos que essa inaceitação existe tanto por parte da
estrutura interna da peça, em sua trama alusiva ao fato político, quanto
por parte da visão crítica autoral, implícita, que se desvela para o leitor
como efeito maior da peça. Afinal, podemos perguntar: o que não é
desejado, o sucessor herdeiro do trono ou a aura mítica de um rei pelo
qual não faz mais sentido esperar? Onde residiria o drama, na crise
interior vivida pelo protagonista ou na impossibilidade de “matar” o
mito encarnado pelo personagem histórico? Ou serão ambos? Essas
possibilidades interpretativas propiciadas pela peça é o que a torna um
objeto de interesse para a leitura.
A natureza trágica da peça é reafirmada pelo próprio autor, no posfácio à obra, em que ele justifica não apenas o gênero do drama como
também o fato de estar em versos. Segundo Sena, isso pode parecer
1

Jorge de Sena (1919-1978), considerado um dos mais influentes intelectuais
portugueses do século XX, com atuação em Portugal e em outros países, é autor de
inúmeras obras de ficção, drama, ensaio e poesia além de ensaista de notável senso
crítico. Dentre sua vasta produção destaco: Poesia I (1977), Poesia II (1978), Poesia
III (1978), Andanças do Demônio (1960), O Físico Prodigioso (1977), Sinais de Fogo
(1979), Epimeteu ou o Homem Que Pensava Depois (1971).
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“medonho, rebarbativo e audacioso”, porém, defende sua opção alegando que o importante é “que a peça tenha categoria poética, isto é:
visão unificante, densidade de pensamento, equilíbrio rítmico das partes em relação ao todo e da expressão em relação à intenção”. De
fato, parece-me que o poético não está exclusivamente na forma de
expressão ou no gênero dramático e sim na complexidade semântica
e tensões dialéticas presentes na enunciação dramática. Ou seja, para
além das ações exteriores e interiores próprias de uma peça teatral, o
que conta para o autor não é a efabulação e sim os equacionamentos
profundos gerados por ela, partam estes do próprio protagonista ou do
leitor. Equacionamentos que nos levam a pensar, por exemplo, se essa
tragédia criada por Jorge de Sena não estaria atuando como um correlativo metafórico de outra “tragédia”: a que amarra o povo a uma crença
ou esperança jamais cumprida, transformando-o num joguete atormentado entre inocência e consciência culposa, tal como o rei D. António
da peça. Analisemos melhor.
No primeiro ato já desponta a sensação angustiante do protagonista
diante da situação central da trama – a ocupação do trono – em que
uma mescla de desencanto e revolta se revelam na fala de D. António:
Estou vivo e apareço. Mas a esp’rança
a maior, a mais pura, a mais preciosa
of’rece o povo ao rei que se acovarda
e se esconde na morte ou não sei onde. . . (1986, Ato I, p. 23)

Curioso o contraste criado pelas palavras do personagem, pondo
em relevo vida e morte num esquema contraditório, de modo que estar vivo não encontra significado nem ressonância enquanto a morte se
torna viva e presente na esperança que a alimenta. Ou seja: o dilema
vivido pelo rei, cuja matriz já está em Shakespeare, é uma existência
dividida entre atender a um destino votado à nação e à lógica política ou
recusá-lo em nome de uma fé irracional e mística sustentada pelo povo.
E ainda outro impasse dialético: saber-se indesejado e rodeado de inimigos e ao mesmo tempo atender à sua própria consciência quanto a
salvar a “legitimidade” de sua origem, vencendo esse drama.
A questão da origem de D. António, considerada ilegítima aparece
já no 1o ato, na conversa entre o protagonista e o bispo de Braga:
www.lusosofia.net
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D. António – Alcunhas. . . “Pelicana”. . . “Pandeireta”. . .
Bispo – Nomes de vossa mãe. . . Deixai que falem!
Judeu, bastardo – tudo vos chamaram.
Ambos sabemos isso, meu senhor.
Mas sabe-o Deus, que a vós deu nascimento
por esta salvação de todos nós,
se é que Deus quer que se salve agora
um povo tão perdido a engrandecê-Lo!
(pausa) (1986, Ato I, p. 24)

À consciência de sua fragilidade – ser que flutua como uma tábua
de náufragos à qual D. António se compara – associa-se a audácia de
pretender o trono mesmo com uma origem bastarda. Portanto, um embate entre fraqueza e autodeterminação que acentua, afinal, a condição
trágica do heroi ou o nó dramático que alimenta seu destino, como na
tradição clássica da tragédia. Todavia, o personagem de Sena não é
clássico e sim personagem de uma criação moderna, em pleno século
XX, na qual a história passada se reveste de uma perspectiva crítica
e interpretativa carregada de mediações. Culpa, desmedida, erro, dúvida, não podem ser vistos apenas pelo viés de uma releitura do gênero clássico e sim como componentes também da consciência infeliz
do homem moderno, crivado de contradições e tensões, própria do heroi problemático2 . Assim, a hesitação de D. António, dividido entre
a honra e o dever que lhe dotam de orgulho, por um lado, e o reconhecimento de seus limites e fraquezas que o levam à desesperança,
por outro, embora tenha uma natureza clássica, permanece na modernidade sob outras formas. Na ficção moderna, nem sempre o embate é
de natureza histórica ou política, pode adquirir uma feição existencial
que o pensamento de Sartre viria alimentar. É o que vive o personagem
de Sena. Essa sobreposição do histórico ao existencial no drama vivido
pelo protagonista, e do classicismo à perspectiva moderna, é que torna
2

Lembro aqui as colocações de Lucien Goldmann sobre essa questão em seu
famoso A Sociologia do Romance (1967), obra em que o autor analisa as relações
entre as estruturas sociais e as categorias estruturais do gênero romanesco, estabelecendo homologias entre os dois universos. Mesmo tratando de outro gênero que não
o dramático, suas observações podem ser tomadas aqui como parâmetro para nossas
considerações.
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instigante a peça O Indesejado.
A menção a Sartre não é gratuita, se lembrarmos a importância que
suas obras, entre elas La Nausée, desempenha na época da produção da
peça de Sena (anos 40 do século XX), bem como a de outros romancistas de cunho existencialista, como Albert Camus e Andre Malraux3 .
É preciso considerar, portanto, essa moldura que serve como suporte
à peça de Sena, o que provoca o curioso efeito de deslocamento dos
sentidos do passado para a modernidade a fim de modificá-los com
a óptica do presente, sinal de que a tradição não é estática nem está
resolvida, oferecendo-se, antes, como realidade aberta a intervenções
críticas permanentes4 .
Por outro lado, lembremos que em 1945, ano de escrita da peça, o
salazarismo está em pleno vigor, o que abre outra possibilidade de leitura do conflito dramático de D. António, sacudido pela ambiguidade
de seus sentimentos. Conforme Patrícia Cardoso sugere, tal sensação
conflituosa vivida pelo personagem de Sena pode recuperar, simbolicamente, “os sentimentos de insegurança e impotência que o estabelecimento do Estado Novo havia ajudado a florescer em boa parcela da
coletividade portuguesa.” (2006, p. 101). Nesse sentido, pode-se dizer
que a recusa não se volta especifica ou unicamente à figura do Prior
e sim a “qualquer postulante ao trono”, considerado uma ameaça ao
reino português. (2006, p. 103).
Vendo as coisas por esse prisma, a intervenção de Sena por meio de
sua peça acaba se dando em duas frentes: o resgate crítico do fato histórico mais remoto (a sucessão ao trono antes ocupado por D. Sebastião)
e a criação de uma espécie de alegoria da condição dramática vivida
pelo povo português sob a ditadura salazarista, portanto, uma história
contemporânea à peça (névoa que ensombra e atormenta a existência
da nação). Talvez seja por isso que Eugénia Vasques tenha chamado
3

Ronaldo Menegaz pontua exatamente essa coincidência e a analisa em seu artigo
“O Indesejado, de Jorge de Sena: o rei que foi apenas um homem” (2002), para o qual
remeto o leitor.
4
Nesta linha de pensamento estou retomando as colocações de T.S.Eliot (“Tradição e talento individual”) e de Borges (“Kafka e seus precursores”), que sinalizam
para essa reversibilidade entre passado e presente de modo a permitir o revisionismo
crítico tanto de um quanto de outro e a iluminação mútua de seus valores contextuais.
Conferir as obras nas referências bibliográficas.
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atenção para o caráter intervencionista dessa peça de Sena, embora de
modo subterrâneo e por paradoxal que possa parecer, uma vez que o
ideal do Presencismo pregava “a independência da literatura em relação às preocupações de ordem política, religiosa, patriótica, social
[e] ética.”, conforme palavras do próprio Sena citadas pela estudiosa
(1998).
Não é difícil detectarmos o papel do poético na linguagem de O
Indesejado, se entendermos por poético a construção de ambiguidades ou brechas deixadas no discurso nas quais o indizível toma corpo,
ressaltando a natureza subliminar da escrita. Assim, por exemplo, as
falas construídas pelo Autor, especialmente as atribuídas ao personagem D. António, são propiciadoras de aberturas semânticas instigantes
à leitura da peça. Atente-se a esta passagem em que o Prior confessa,
numa lamentação voltada mais para si mesmo: “Nem me encobriram,
nem me desejaram. . . / Deus me perdoe, sabe que não morro / não
morre quem não foi, e eu nunca fui.” (1986, p. 27). Note-se a duplicidade contida no pretérito do verbo ser, o qual tanto pode conotar a
partida/ida ao exílio (como fizera o rei Desejado), quanto o ser/existir,
ter uma identidade que ressoa junto ao povo. Destituído dessa essência, já que não encontra ressonância nenhuma, reduz-se a um fantasma,
bastante diverso do Outro, cuja existência vive como realidade eterna:
“Vago fantasma sem nenhum Bandarra, / Desencarnado sempre do meu
povo” (1986, p. 40). Desencarnado, desencantado, desertado, nem o
mito pode sustentá-lo como corpo idealizado, D. António só pode vagar
imerso em seu próprio vazio.
Talvez nem mesmo a componente donjuanesca de sua figura, reconhecida por Jorge de Sena no posfácio à peça (“Sofre ainda a sua
natureza donjuanesca e, por cima de tudo, o anti-sebastianismo que a
sua pessoa representa”) pode preencher o esvaziamento identitário de
D. António.
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Esculturas Escolares Criativas
Embora este ensaio, até o momento, tenha tomado como objeto de comentários obras de literatura, penso ser pertinente tecer umas poucas
considerações sobre esculturas artísticas feitas por alunos do ensino secundário. Afinal, mesmo sendo obras plásticas, elas dialogam com a
literatura, até por causa do motivo que as inspirou e lhes deu forma.
São alunos da Escola Rainha de Santa Isabel, em Estremoz, que, levados pelas sugestões vindas da leitura da obra Mensagem de Fernando
Pessoa, resolveram fazer uma recriação escultórica de imagens presentes no texto pessoano.
Três peças em argila, alusivas a passagens da obra “épica” pessoana, estão colocadas numa área interna junto à entrada da escola. Nos
lados direito e esquerdo, ladeando a figura central, há duas figuras: na
da esquerda, há cinco peças sobrepostas, na da direita há seis, diferindo
a disposição das peças em cada uma das duas figuras.

No centro, posição certamente estratégica, está uma representação
do Encoberto. É nela que iremos deter agora nosso olhar para alguns
comentários.
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Comparativamente às outras duas figuras, a do centro é mais comprida. É também composta de pequenas partes sobrepostas, como as
outras, porém, diferentemente delas, os blocos que compõem o Encoberto são contínuos e criam uma uniformidade; já as outras duas se
constituem de peças totalmente heterogêneas, com diferentes formatos
e colocadas de modo a se destacarem isoladamente, sem configurar um
sentido único para o todo. Essa diferença é importante, pois, enquanto
as esculturas laterais podem ser consideradas um compósito com imagens e sentidos diversos, a escultura central – Encoberto – constitui
uma unidade com sentido convergente para essa unidade. Multiplicidade e unidade, portanto, estão presentes nessas esculturas criadas pelos alunos, uma ambivalência constitutiva da obra poética de Fernando
Pessoa. Desse modo, sem o saber, talvez, os alunos reproduziram, por
meio da arte plástica, um aspecto fundamental da visão de mundo pessoana.
Centremos a atenção na figura central, objeto de investigação deste
nosso ensaio.
Parece que estamos diante de um tótem, objeto de culto de muitos povos primitivos. Sua posição vertical, como uma coluna fincada
no solo, evoca a ascendência desse ser ou superioridade em relação a
quem o contempla. Talvez seja por isso seu comprimento maior que o
das outras duas esculturas, como se quisesse demonstrar sua importância ou sentido mais expressivo que o delas. No entanto, o que mais
intensamente convoca nosso olhar intrigando-o é o buraco vazio no
www.clepul.eu
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que seria a cabeça da figura, ou seja, a ausência do rosto, envolvido
por uma espécie de capuz ou manto, que se estende desde a cabeça
até a parte inferior da figura pelos blocos justapostos. São visíveis as
pregas do capuz e do manto ao longo do corpo, totalmente recoberto.
Essa “vestimenta” criada pelos alunos pode trazer esculpida a ideia de
religiosidade, ou melhor, a de sacralidade, como se eles construíssem
plasticamente um dos sentidos contidos no mito do Encoberto: a aura
mística que o envolve.
Mas, e o vazio na cabeça da escultura, por que ele nos intriga?
Qual a identidade desse ser? Seria necessário preencher esse vazio? E
que forma ele teria? O que essa ausência significa? São interrogações
propiciadas pela obra como um sinal de que ela foi bem concebida,
cumprindo seu papel artístico – o de promover “perturbações” ou inquietações no observador, desacomodá-lo de seu lugar de conforto para
levá-lo a buscar explicações para o que observa.
Na verdade, mais que uma figura totêmica, o que temos/vemos diante de nós é um ícone, pois este materializa em seu corpo possíveis
sentidos nele figurativizados. A não-identidade índica um mistério que
deve permanecer assim porque assim é; o vazio ou buraco é o que alimenta o imaginário dos que cultuam esse mistério, possibilitando leituras e visões infinitas; a ausência de rosto, portanto, é o ser esperado, não
importa qual, desde que exista como um vir-a-ser que não se cumpre,
mas que poderia vir para cumprir a promessa salvadora. Não é necessariamente a figura régia/real da História, morta em batalha de Alcácer
Quibir, mas Aquele capaz de fundar um novo Império para reerguer
a Nação. O vazio é essa virtualidade não preenchida, a não ser pelo
imaginário e desejo permanentes. Digamos que estaria representado
nesse vazio aquilo que o pensador Sampaio Bruno defende: o interesse
do sebastianismo estaria, segundo ele, na própria noção de encoberto,
visto “como símbolo da verdade oculta, pessoal ou geral, que todo o
homem tem obrigação de procurar dentro e fora de si.” (1904). Na
mesma linha de raciocínio, porém, indo além, José Martinho sustenta
que o mito sebastianista é o sentido do sobrenatural, pois este, segundo
o Autor, é o que move a poesia portuguesa, oferecendo-se como uma
“via de conhecimento da oculta verdade essencial.”.
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Bem, poderíamos indagar, afinal, por que jovens artistas do século
XXI se interessam por essa figura mítica (e mística) cultuada pela cultura portuguesa. Será que na representação feita pelos alunos não haverá também algo de si mesmos, de sua própria visão de mundo? Nesse
caso, teríamos de propor outro caminho de leitura.
Para a mentalidade jovem do nosso tempo esse buraco ou não-rosto
pode significar a distância que a figura do Encoberto ocupa em relação
aos alunos, incapazes de decodificar o que lhes é inalcançável por não
pertencer ao mundo deles. Embora exista o sentido histórico, persistindo como aprendizagem ou objeto mítico – o Rei D. Sebastião morto
em famosa batalha – o presente está distante desse fato, diante do qual
não pode mais haver encantamento ou fanatismo. O que dele ficou
para o sujeito contemporâneo é o vazio ou desencanto recoberto pelo
racionalismo, sem misticismo. Aliás, como o próprio Fernando Pessoa
retratou em sua obra “épica” Mensagem: em relação a esse mito, há um
vazio, um “nada que é tudo”, como dizem os versos, metade verdade,
metade ficção, potencialidade obsessivamente agenciada por uma fantasia delirante que a modernidade exibe para mostrar seu absurdo. Por
isso é uma épica entre aspas, pois a heroicidade se esvazia diante da
consciência do fracasso histórico e sem-razão do mito. Talvez o buraco
em que caberia o rosto da figura represente também esse desencanto
ou impossibilidade de captação e compreensão do que seria o sujeito
original.
Nesse caso, poderíamos dizer que, mais do que o mito, o que os
alunos buscaram captar e construir plasticamente foi a maneira de o
mito persistir enquanto linguagem, isto é, a maneira de perspectivá-lo e
contemplá-lo por uma expressão artística. Portanto, não é D. Sebastião
que vemos na escultura e sim o “dizer” que ele propicia ao permanecer como objeto representável pela arte, no caso, uma arte bem criativa realizada pelos alunos. Aproveitando agora as reflexões de Roland
Barthes sobre o mito, não é este primordialmente que importa focalizar,
mas os sentidos que ele promove para ser re-construído. O mito é essa
abertura ou margens (o buraco!) sulcadas pelo pensamento a partir do
objeto cultuado. O saber instituído pelo mito, segundo Barthes, é maleável, aberto, “constituído de associações moles, ilimitadas.” (1978,
p. 141).
www.clepul.eu

Maria Heloísa Martins Dias

147

É bem possível que os alunos não tenham chegado a pensar nisso
tudo, mas souberam (intuíram?) recriar de modo engenhoso elementos
importantes da cultura portuguesa, em especial o Encoberto, mito presente em tantas produções poéticas e narrativas, como comentamos ao
longo deste ensaio.
Fica aqui a sugestão para o leitor analisar, munido de sua própria
visão interpretativa, as outras duas figuras que ladeiam a figura central
das esculturas.
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No início deste ensaio anunciamos um caminho de investigação
cujo eixo seria não propriamente o mito do Encoberto, mas as diferentes maneiras de sua reapropriação e, consequentemente, a ampliação de
sentidos e funções que esse mito vai adquirindo ao longo da produção
literária portuguesa. Ou seja, mais do que a figura pontual, histórica,
do rei D. Sebastião, nosso interesse seria discutir as ressonâncias ou
efeitos provocados por esse mito, presente em diversas formas poéticas e narrativas, empenhadas numa recriação de imagens e figurações
indiciadoras dessa personagem.
Pensamos, assim como António Quadros, na importância que a
imaginação do povo português desempenhou para a “activação psíquica
de dois mitos fundamentais do nosso inconsciente coletivo, o mito do
Quinto Império e o mito do Encoberto”, o primeiro responsável por alimentar uma “energia espiritual de toda história portuguesa de sentido
universalista”, o segundo por incentivar “a esperança na regeneração
da grandeza perdida, depois dos nossos sucessivos desastres e fracassos até aos dias de hoje.” (1999, p. 81). Conforme pontua o autor, e de
resto abonado por grande parte dos estudiosos do mito do Encoberto,
houve a necessidade de se criar o culto messiânico como uma espécie
de compensação à queda ou disforia histórica do país, pois essa face
“negativa, noturna, decaída” constitutiva do arquétipo português passa
a ter uma contraface ou “imagem sublimatória” (1999, p. 82), que a literatura alimenta e re-configura permanentemente. Eduardo Lourenço,
por seu lado, aborda essa espécie de tensão dialética entre focagem e
desfocagem do país em relação a si mesmo, isto é, o apego a um “passado ou futuro mistificado para justificar a esperança desmedida ou a
descrença brutal nos destinos pátrios” coexiste com o desejo de um reajuste do país ao foco verdadeiro, presente, para que seja reconhecida
sua verdadeira identidade. (1991, p. 73). Portanto, em vez de autofocar-se excessivamente, investindo em mitos e ficções, conviria retirar
as máscaras para assumir-se com as reais e verdadeiras dimensões, segundo o ensaísta Eduardo Lourenço.
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Parece-nos mais prudente entendermos euforia e disforia, presentes na tensão que move a “psicanálise mítica do destino português”
(expressão de E. Lourenço) como elementos fundamentais para a representação artística, mas que ultrapassam o contexto histórico. Dizendo de outro modo: para a arte literária, esses dois polos ou pulsões
que alimentam a psique só fazem sentido quando considerados como
operadores de uma construção de linguagem que não busca propriamente reproduzir ou imitar o real e sim oferecê-lo como simulacro,
como signo opaco e não transparente. Isto significa, em nosso entender,
que as poesias, as narrativas e as obras artísticas criadas com base no
mito sebastianista não têm necessariamente o propósito de explicitá-lo
ou desvendá-lo, torná-lo transparente ou resolvê-lo, e sim permitirem
que as leituras realizadas por essas formas literárias e a partir delas se
tornem críticas e ampliadoras de sentidos.
É graças a essa ampliação de sentidos possibilitada pela visão crítica que encontramos produções literárias cujo propósito, ao retomarem
o mito português, foi justamente oferecerem outras versões, ou melhor,
figurações do Encoberto por meio de recursos como: ironia, desmascaramento, sátira, antítese, metaforização etc. Vale dizer, a figura histórica transformada em mito passa a ser desmitificada ou destronada de
sua posição original, sacralizada pela tradição. É graças a tais estratégias de linguagem que novas leituras de Encoberto passam a suscitar
novas possibilidades de interpretação.
No caso das poesias, cabe aqui aproveitar o pensamento de Gianni
Vattimo sobre a literatura (1996), pelo viés da filosofia de Heidegger:
o âmbito da verdade mostrado pela poesia não tem a característica da
luminosidade própria da evidência ou verdade metafísica, pois o verdadeiro que acontece e cujo acontecer se dá, na arte, é um verdadeiro
de “meia-luz”, expressão que o Autor toma de Heidegger (Lichtung).
Dizendo de outro modo, a verdade instaurada pela poesia se dá como
evento, eis o que ela (des)vela: a determinação cada vez original e
diferente de estruturas ordenadoras da experiência, escritas nas linguagens mutáveis da humanidade. Velar ou desfigurar o conhecido para
desvelar e figurar outras formas de ver o conhecido – eis o papel da
linguagem poética.
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A cantiga de amigo de Johan Mendiz de Briteiros, “Deus que leda
que n’esta noite vi” contém elementos prototípicos desse gênero lírico
trovadoresco – o sonho com a volta do amado, a espera, a crença num
futuro promissor mas sempre adiado, o desejo como falta, o vazio somente preenchido com falas e perguntas sem resposta – elementos que,
para além desse universo específico literário (séculos XII-XIII), não
seriam retomados com outras configurações para aludirem à mística e
mítica do Encoberto?
Já na modernidade, José Gomes Ferreira no poema “A Morte de
D. Quixote” nos revela de modo reiterado o desejo de matar a figura
quixotesca, que tantas falsas esperanças nutriu com sua fantasia delirante, sugerindo, assim, uma analogia com a personagem mítica cultuada pelo povo português.
Também modernos, os poemas “Sigamos O Cherne!” e “Soneto Da
Espera” de Alexandre O’Neill, apresentam duas metáforas – o cherne
e a espera ociosa – por meio das quais a escrita opera imagens que
figuram o mito do Desejado.
Já o poeta e músico Sérgio Godinho, em “Os Demônios de Alcácer-Quibir”, propõe uma leitura que dessacraliza o mito sebastianista, ao
agenciar uma “demonização” da figura histórica para rebaixá-lo à condição do ridículo ou contra-sublime, como vimos.
Investindo na experimentação da linguagem e manipulando os signos de maneira a acentuar sua performance significante, Ernesto de
Melo e Castro recupera a história para apresentá-la sob nova óptica –
a de uma escrita poética marcada pelo viés da intertextualidade crítica;
eis o que vimos em seus poemas de Re-Camões (1980) e no soneto
pertencente ao livro Juvenis (1950).
Natália Correia, em “O Morto Coletivo”, focaliza a morte de um
homem não individualizado, ao contrário, trata-se de uma figura que
representa a coletividade (como enuncia o título), acentuando ao longo
do poema a dialética entre o que poderia ter sido mas não foi e o que
é possível agora ser, o jogo entre morte e vida. Mais ainda, os versos
enunciam a possibilidade de que se morreu um homem, outros herdarão
essa morte como impulso ou ideal para suas vidas.
O poema “O Vidente”, de Sophia de Melo Andresen, exibe uma
visão poética atravessada por ambiguidades e apelos a um só tempo
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contrários e atraentes: o desejo de claridade e vidência se turva de sombras e da percepção do impossível, mesclando passsado e presente num
enigma sem solução.
Os versos de “Remos”, no poema de David Morão-Ferreira, apresentam uma atmosfera em que pairam a vaguidade, a busca e uma
transcendência que nos sugerem um cenário conhecido, cujas fontes
acabamos por encontrar.
Entretanto, não apenas as poesias, também as narrativas cumprem
esse papel. Por isso, no caso das ficções o (des)velamento também
ocorre.
Assim, em seu romance A Cidade e as Serras (1901), Eça de Queirós retoma o mito sebastianista, mas o desloca do fundo histórico para
colocá-lo na práxis, inserido no cotidiano e num tratamento jocoso,
próprio da estética tendente ao cômico do autor realista português.
Fernando Pessoa, em seu poema dramático O Marinheiro (1913),
cria uma figuração cênica na qual desponta uma corporalidade encoberta (a donzela morta, o marinheiro com sua história) a ganhar densidade à medida que falas e suspensões de sentido vão intensificando o
mistério.
A curiosa narrativa de Almada Negreiros, “O Cágado”, coloca em
cena o absurdo de uma situação – o sumiço de um cágado perseguido
obstinadamente por um homem para mostrá-lo à família – com o propósito de acentuar o mistério que cerca o comportamento humano quando
alimentado pelo desejo delirante ou crença inabalável em um triunfo.
Evidentemente que o escritor do modernismo português longe está de
dialogar com ou resgatar a figura sebastianista, mas a alegoria criada
por Almada nos instiga a estabelecer analogias e sentidos interessantes
com o Encoberto, conforme analisamos.
Por sua vez, José Luis Peixoto em seu romance Nenhum Olhar,
oferece-nos uma narrativa com passagens extremamente simbólicas,
marcadas por uma linguagem metafórica e recorrente: a figura angélica e misteriosa de Gabriel, presente em momentos-chave do enredo,
cuja morte se eterniza e sela um enigma jamais desfeito; a voz fechada
numa arca que diz coisas insuspeitadas; as frases do narrador que se
repetem como uma espécie de anunciações ou explicações de natureza
bíblica, messiânica.
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Em José Saramago, os ingredientes messiânicos e misteriosos estão contidos, de certo modo, em uma jangada (A Jangada de Pedra) que
navega à deriva, flutuando sem porto ou chegada definidos, descolada
do continente rompido e carregada de personagens dotadas de poderes
sobrenaturais. O visível e o invisível se entrelaçam de modo fantástico e cabe ao leitor ir desanuviando o nevoeiro mágico que envolve o
enredo.
Outro escritor da contemporaneidade, Jorge de Melo, em seu conto
“O Gêmeo e a Sombra” mescla o autobiográfico com o alegórico, através de uma história familiar que ganha dimensões simbólicas. Por meio
da figura morta do irmão gêmeo a pairar como uma sombra a perseguir
o narrador, o narrador vai projetando um jogo simbólico feito de promessa e culpa, salvação e ruína, assim, alimentando ambiguamente seu
destino.
Em outra narrativa contemporânea, Cadernos II – As Águas Livres,
de Teolinda Gersão, a figura de D. Sebastião aparece de modo mais
explícito em uma passagem na qual a narradora retoma o fato histórico
da construção do famoso aqueduto, sob reinado de D. João V, desmascarando a um só tempo o feito supostamente benemérito e a aventura
delirante que leva ao desastre em Alcácer-Quibir.
Já Almeida Faria, no romance Cavaleiro Andante, pertencente à sua
tetratlogia, não desmitifica a figura messiânica, histórica ou não, pois é
justamente essa condição andarilha do ser humano que o autor coloca
em cena: personagens amantes de viagens, as reais e as fantásticas, que
buscam ilhas, cujo prazer não está propriamente em encontrá-las e sim
no percurso que os impulsiona. Mas, apesar de resgatar o mito e os
elementos que o contêm, Almeida Faria o desloca para outro tempo, o
da pós-revolução de abril de 74, o que cria novos sentidos, tanto para o
presente quanto para a figura mítica do passado.
O Cais das Merendas, obra de Lídia Jorge, traz como seu protagonista Sebastião Guerreiro, personagem melancólico, apegado ao mar
e com desejos de evasão, em constante estado de alheamento, apesar
de gerenciar um hotel que lhe demanda espírito prático. Enfim, figura
contraditória, porém, marcada pela singularidade misteriosa e utópica,
em que seu sonho maior é Miss Laura, seu objeto de desejo, capaz de
acionar no personagem uma longa fantasia para poder alcançá-la.
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Em A Ponte dos Suspiros, romance de Fernando Campos, figura
o protagonista Savachão, uma versão grotesca para D. Sebastião, por
meio de uma narrativa com espaço e tempo totalmente distintos dos
fatos históricos e uma trama com ingredientes inovadores.
Embora não seja autor português, Antonio Tabucchi, também resgata a figura sebástica em seu conto “Passado Composto: Três Cartas”
(2003), o qual nos apresenta a curiosa situação de uma carta escrita pelo
rei D. Sebastião ao pintor Goya pedindo-lhe que faça um retrato religioso: elementos do quadro e a linguagem do rei vão fazendo despontar
analogias entre o sonho (e o mito nele contido) e a realidade.
No caso da dramaturgia, Natália Correia em seu texto O Encoberto
(1969) mostra-se bem radical, ao transformar o sonho da vinda do Desejado numa encenação que subverte totalmente as categorias de tempo
e espaço, desfigura personagens históricos, acentua o espírito irreverente e apresenta um desfecho surpreendente. A peça O Indesejado
(1951), de Jorge de Sena, opera verdadeira desfocagem da figura real,
ao colocar em relevo D. António Prior do Crato e o problema da sucessão ao trono. Na verdade, a dramaticidade da peça reside nas questões e
contradições que ela provoca no leitor/espectador como, por exemplo,
a indagação que podemos fazer sobre quem é o “indesejado”, afinal, se
o sucessor herdeiro do trono ou o mito representado por um rei cujo
retorno não faz mais sentido esperar.
As esculturas criadas pelos alunos de escola secundária Rainha de
Santa Isabel revelam a mente fértil e inventiva dos jovens para plasmar,
de maneira concreta, o que apre(e)nderam em relação ao mito sebastianista, através de soluções pessoais para dar sentido à figura histórica.
Em todas as produções literárias mencionadas e analisadas neste
ensaio (e certamente em muitas outras que cabe ao leitor interessado
descobrir, ao percorrer a literatura portuguesa) o mito sebastianista permanece, mesmo que haja o propósito de desfigurá-lo ou reconfigurá-lo
com outros e novos sentidos. O próprio desejo de retomá-lo como objeto de re-construção pelo texto literário é sinal de que a “idealidade
sonhadora” se afirma como uma das características psicológicas da cultura portuguesa, tal como apontou Francico da Cunha Leão (1960),
traço também comentado por António Quadros e Eduardo Lourenço.
O país, alimentado por diversas tendências míticas, entre as quais se
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destaca a esperança sebastianista, encontra nesta uma “forma de resistência nacional à adversidade” (1960, p. 134). Digamos, entretanto,
que se trata de uma resistência nada ingênua ou meramente defensiva,
e sim armada da consciência de que o passado e a tradição que ele comporta nunca serão recuperados a não ser sob a forma de um simulacro
ou construção simbólica plasmada pela linguagem. E nem poderia ser
de outro modo, pois o que faz a arte sobreviver são os seus mais profundos paradoxos: “O mito é o nada que é tudo”.
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