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INTRODUÇÃO
O livro Multiculturalismo épico é resultado de algumas propostas elaboradas pelo Grupo internacional e interdisciplinar de pesquisa, também chamado
GT 19, sob o título “Figuras do épico: identidade e representação nacional na
literatura italiana e em países lusófonos”, cujo objetivo é pensar o épico (e/ou
anti-épico) e os conceitos de “nação”, “nacionalismo” e “identidades” através
de um conjunto de figuras vinculadas à construção do epos capaz de tecer e
modelar relações entre (trans)territorialidades, temporalidades descontínuas e
identidades coletivas. O Grupo de Trabalho 19, criado em 2018 e coordenado
por Maria Aparecida Fontes (da Università Degli Studi di Padova), Barbara
Gori (da Università Degli Studi di Padova) e por Dionísio Vila Maior (da
Universidade Aberta, de Lisboa, e integrando o CLEPUL), faz parte de um
projeto de pesquisa bem maior que reúne, sob forma de centro internacional
de pesquisa, estudiosos/as de diferentes nacionalidades e de diversas áreas do
conhecimento. Trata-se do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos
Épicos, da Universidade Federal do Sergipe (CIMEEP), fundado em 2013 e
coordenado por Christina Ramalho, com quem, em diversas reuniões, a coordenação do GT 19 estabeleceu um percurso de pesquisa e um programa de
trabalho que, previstos para o biénio 2019-20, pudessem dar voz aos insumos
teóricos e críticos dos projetos em curso.
Foi assim que, a partir desse espírito de colaboração e construção de um
espaço comum de diálogo, idealizamos este primeiro volume sobre multiculturalismo épico, que inclui textos muito distintos (aqui entretanto distribuídos
por ordem alfabética do apelido dos autores), porém interdisciplinares e em
completa sintonia com a produção teórica e crítica acerca do género épico,
estudos sobre a dimensão do epos nacional e transnacional em diversos territórios e culturas, não mais restritos às tradições clássicas e ao contexto europeu, o que permitiu ainda a inclusão de artigos que se propõem às releituras
do épico a partir do diálogo com o Cânone Ocidental, bem como às análises
de outras linguagens (inclusive híbridas) a partir de uma perspectiva épica,
tais como o teatro, o cinema, as artes plásticas, o cordel épico, etc., as quais
assumem um lugar de reafirmação da identidade histórico-cultural.
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O épico como “imagem do mundo”, transformada em figuras através de
suas metamorfoses e repetições ao longo dos séculos, deixa de ser apenas um
género e passa a constituir um modo de pensar. Essas figuras conservam e
exprimem informações destinadas a construir um conteúdo do saber ligado à
transmissão do repertório ideológico, imaginário e histórico (também nacional) que interagem com o pensamento e apresentam uma estrutura informativa complexa, mas flexível, que garantem muitas operações intelectuais. Ao
investigar como se processa essa operação, é possível compreender como essas figuras constitutivas do épico modelaram comportamentos e identidades,
construindo nações, sentimentos de pertencimento e imaginários, provenientes, inclusivamente, da história mais recente, da difusão do conceito de nação
na Europa no início do século XIX. Nesse sentido, a literatura, as artes, o
teatro, passaram a desempenhar, de modo geral, um papel pedagógico na disseminação do ideal identitário nacional.
O artigo de C HARLOTTE K RAUSS (Universidade de Poitiers), evidencia
que, no período acima citado, “enquanto a teoria defende em particular a busca
de épicos nacionais — históricos ou recém-escritos —, na prática, é o teatro
que parece ser o local apropriado para atingir todas as esferas da sociedade”.
Entretanto, vários projetos para o teatro, vítimas do “encanto do épico”, tanto
na forma quanto no conteúdo, propagam-se em diferentes países, na tentativa
de retratar a nação no palco, através de apresentações derivadas de material
histórico. Segundo a autora, até à época do teatro à italiana, esse teatro épico
não era factível e muitos espetáculos tinham caráter narrativo (vozes narrativas, notas cénicas excessivas, etc.). A autora analisa três obras de diferentes
países: Die Hermannsschlacht (A batalha de Arminius) de Christian Dietrich
Grabbe, La Jaquerie, de Prosper de Mérimée, e Boris Godunov, de Alexander
Pushkin. De entre os autores estudados, Charlotte chama a atenção para as
didascálias da Batalha de Arminius, que se assemelham a uma voz narrativa,
descrevendo e comentando a ação, em vez de indicar a composição de uma encenação concreta. Entre os anos 1810 e 1840, a tendência para a narração —
que pode ser descrita como épica — pode ser encontrada em dramas históricos
de autores de diferentes países europeus, que encenam episódios da história
nacional do seu país de origem. Como em todas as peças de Grabbe, comenta
Charlotte, “os elementos épico-históricos e os elementos dramáticos se misturam de forma selvagem, sem nenhuma separação entre eles”. “Mas como
explicar a tendência épica desses dramas tanto na forma (narrativa) como no
conteúdo (batalha heroica)?” “Por que sob a forma de dramas — e não de
romances, por exemplo? E, finalmente, por que essas obras estão próximas do
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épico?” São questões que Charlotte Krauss propõe para a nossa reflexão: “As
tendências épicas do teatro nacional na Europa do século XIX”.
A perspectiva histórico-nacional também está presente no texto “A epopeia de um herói lusitano: Viriato Trágico de Brás Garcia de Mascarenhas”, de BARBARA G ORI (Università Degli Studi di Padova), que reflete
acerca do poema épico-trágico Viriato Trágico, de Brás Garcia de Mascarenhas (1596-1656), escrito entre 1642 e 1656, mas publicado postumamente
em 1699 por Bento Madeira de Castro, cavaleiro da Ordem de Cristo, e oferecido ao rei “Restaurador”, D. João IV, durante os anos da Restauração e da
defesa do território português da presença espanhola. O poema pode ser considerado a primeira obra consagrada ao herói lusitano e, segundo as pesquisas
da autora, “Viriato encarna verdadeiramente a guerrilha popular da Restauração pela pena de um fidalgo que era um aventureiro nato e uma personificação da tradicional guerrilha peninsular”. Embora o título da obra aponte para
a predominância do aspeto trágico na construção e na definição da figura do
herói, lembrando que o adjetivo “trágico” do título, como bem observa Gori,
refere-se ao fim trágico de Viriato, na verdade é a dimensão épica que predomina no poema, a partir da sua estrutura formal em oitava rima. Além disso,
a autora chama a atenção para as características da personagem, típicas do
herói, cujas habilidades e ações extraordinárias têm como fim o bem: “o valor militar, a coragem, a habilidade, a astúcia individual, a superioridade que
encontram na guerra a máxima expressão e a mais sublime razão de vida, a
honra, a valentia física e a família”. Do caráter de Viriato, observa Gori, se
entrevê a força de Aquiles, a astúcia de Ulisses, a devoção à pátria de Heitor
e a pietas de Eneias.
De facto, os textos aqui apresentados promovem uma análise crítica e, em
muitos casos, historiográfica da tradição literária e artística Ocidental, através
de um continuum diálogo que permite reconstruir não somente o percurso estético do épico, mas a sua relação estrutural e simbólica com a história, com
os mitos e com o pensamento iconográfico ao longo dos séculos, além da sua
importância, evidentemente, para a formação e os impasses da criação literária. A este propósito, o texto “Haroldo de Campos e o ‘Último Odisseu”’,
de M ARIA A. F ONTES (Università Degli Studi di Padova), é uma reflexão
acerca do poema Finismundo: a última viagem, de Haroldo de Campos, que,
ao articular a aventura da criação literária ao tema das viagens de Odisseu, descreve em tom irónico um herói urbano, um Odisseu-ninguém — o (anti)herói
épico que, construído a partir do naufrágio das utopias e despido da aura mítica conferida pelo Cânone Ocidental (Dante Alighieri, Homero, Mallarmé),
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põe em relevo exatamente os impasses da criação literária. A releitura de Haroldo é, como aquela empreendida por Dante n’Commedia, uma desleitura
deliberadamente alterada na sua essência, em que cada elemento textual se
refere a outro, construindo um palimpsesto, uma galáxia de sentidos sobre o
fazer poético. Nas palavras da autora, Haroldo de Campos desenvolve o tema
das viagens de Odisseu a partir de ruínas e restos poéticos provenientes tanto
do Cânone literário, quanto do seu próprio trabalho ensaístico e poético, mostrando a sua aventura pela linguagem. Nessa mesma esteira acerca do avesso
do “herói” épico, A SSIA M OHSSINE (Université Clermont Auvergne,
CELIS) coloca a interrogação: “De que modo o romance se apoia na tradição
clássica para refletir sobre a condição humana e o sem-sentido da história?”
No seu texto “Mulheres, corpos e epopeias inversas”, Assia Mohssine propõe uma reflexão sobre o heroísmo como uma categoria estética ressignificada
na narrativa escrita por mulheres numa chave épica. O artigo, segundo a autora, parte do duplo princípio heurístico, i.e., do épico e do género, como
base para focalizar a noção central de heroísmo épico e do modo como é exposto pela escritora mexicana Ana García Bergua em seu romance Isla de
bobos (2007). Trata-se de uma leitura atenta à construção no romance de um
heroísmo anónimo e quotidiano, uma categoria que, como diz, “perturba e
desconstrói imagens canônicas do herói épico típicas da narrativa nacional da
era pós-revolucionária”.
O tema das viagens de Odisseu é alegoricamente retomado por A NNA BELA R ITA (Universidade de Lisboa, CLEPUL), que, no texto “Revisitação
à Odisseia garrettiana”, também faz uma releitura do cânone literário e estético, examinando o modo pelo qual as Viagens na Minha Terra, de Almeida
Garrett, se inscrevem num conjunto de textos que revelam a confluência da
revisão da História e da Literatura nacionais na refundação de uma identidade
estética portuguesa, advertindo, nesse sentido, a autora: “Homo viator entre
Homero (ou Ulisses, personagem) e Cristo, o viajante garrettiano de ambos
participa na axialidade social e cultural que reclama para o seu verbo”. A
paisagem, neste sentido, combina natureza e civilização, inscrevendo em si
a estética e a cultura, numa equivalência ut pictura poesis e, como “Retrato
& Paisagem, retrato na paisagem, paisagem com retrato”, o livro que, nas
palavras da autora “constitui o museu, o mapa e a nova-aliança dessa ideia
de pátria-nação”, oferece-se a um (Autor, Leitor) e a outro (Portugal), originais como “crónica do passado, história do presente, programa do futuro”.
A propósito das relações entre “retratos e paisagem”, pintura e poesia, TA MARA Q UÍRICO (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), em seu artigo
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“Ut pictura poesis? Inter-relações possíveis entre a Commedia e representações visuais do Inferno na Itália em fins do Medievo”, observa que a
importância de Dante Alighieri não se restringe à literatura, mostrando como
o poeta fiorentino, marcado por representações visuais do Inferno de fins do
Duecento e início do Trecento, vai influenciar a pintura italiana contemporânea. Quírico evidencia como a geografia moral do inferno, em particular
através das figurações do Diabo, é de extrema importância para a arte italiana,
demonstrando como a Commedia, exercendo influência sobre as artes visuais,
consolidou essa iconografia no imaginário popular.
Contemplando a relação entre matéria épica e o cinema, realizado pelo
casal de diretores franceses Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, F ERNANDO
DE M ENDONÇA (Universidade Federal de Sergipe), no artigo “Atualizações
do Épico no Cinema de Straub & Huillet”, afirma que “um filme épico é um
filme sobre o tempo, um lugar onde a tradição e a invenção se encontram”.
O autor faz uma reflexão acerca da matéria épica no cinema, concentrando-se, particularmente, no filme Moisés e Arão (1975), adaptado de uma ópera
de Arnold Schoenberg, que, por sua vez, se inspira no pentateuco bíblico.
Trata-se, segundo Mendonça, de um dos filmes que exploram profundamente
os princípios da tradução intersemiótica, permitindo reler, a partir de fontes
modernas, a matéria épica, cuja forma, atualização e expansão de seus efeitos,
dentro de uma arte em que imagens e sons se conjugam, recuperam e ampliam
as possibilidades do espaço-tempo na modernidade.
C HRISTINA R AMALHO (Universidade Federal de Sergipe), no artigo “O
folheto de cordel épico”, antes de tratar do argumento a que se refere o título
de seu trabalho, faz uma apresentação do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP), explicando os objetivos do projeto, e uma
avaliação acerca da fortuna teórica e crítica da epopeia, capaz de compreender
e administrar as transformações estéticas e conceituais por que passou o épico
“desde o modelo teórico firmado por Aristóteles e perpetuado por Horário e
por toda uma série de pensadores subsequentes”, incluindo, nessas reflexões,
(re)formulações teóricas que possam contemplar as novas formas de expressão, as produções literárias e artísticas que dialogam com o épico e que configuram hibridismos. A autora fornece uma lista de nomes de pesquisadores e
pesquisadoras que, conscientes das transformações, “tomaram a poesia épica
como corpus e, cada qual à sua maneira, desenvolveram novas reflexões e novas formas de abordagem crítica ao gênero”, o que os artigos aqui publicados
testemunham, resultado da pesquisa desenvolvida nesse biénio de trabalho
como membros pesquisadores que compõem o Cimeep. Entretanto, para dar
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corpo às suas teorias, sobretudo às diversas formas de expressão do épico,
a autora caracteriza os folhetos de cordel, em particular os que desenvolvem
uma matéria épica, enquanto obras cuja temática “envolve um plano histórico,
um plano maravilhoso e um heroísmo de características épicas, considerando,
evidentemente, o sentido de maravilhoso, de história e de heroísmo relacionados à época de cada obra”. Além disso, argumenta a autora, os folhetos
de cordel, em geral, apresentam “ilustração frontal na técnica da xilogravura,
gravuras ou imagens fotográficas”, o que possibilita também efetuar uma leitura verbo-visual do épico em sua forma híbrida.
Já em “Literatura de Cordel. Exercício dialógico”, D IONÍSIO V ILA
M AIOR (Universidade Aberta [Portugal], CLEPUL), norteado pela leitura da
História da Imperatriz Porcina (IP) e da Tragédia do Marquês de Mântua
(MM), de Baltasar Dias, procura equacionar estes dois textos como produções
não isentas de uma longa tradição histórico-cultural (também ela formada pelo
ciclo dos cantos épicos carolíngios — um entre muitos construídos à volta da
figura central de Carlos Magno). Trata-se, no fundo, como diz o autor, de
“perspetivar Baltasar Dias, cego cantor que vive num tempo de acentuadas
transformações, como um escritor do povo que, especialmente nas vertentes
semântica e técnico-discursiva, permanece fiel a uma tradição — entregando-se a um processo de adaptação e de nacionalização —, mas também como
um autor cujo trabalho de escrita pressupõe alguma singularidade”. Nesse
sentido, propõe o autor neste texto uma breve reflexão sobre a literatura de
cordel, nomeadamente sobre o que diz respeito “não só a algumas propostas
de classificação desta literatura, à sua capacidade para testemunhar a História,
os costumes e as mentalidades, mas também à dimensão estético-literária e ao
alcance pragmático que lhe estão inerentes”.

Os Coordenadores
Dionísio Vila Maior & Maria Aparecida Fontes
Padova/Coimbra/Lisboa, maio de 2020
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HAROLDO DE CAMPOS E O
“ÚLTIMO ODISSEU”
Maria Aparecida FONTES
(Università Degli Studi di Padova)

R ESUMO: Em Finismundo: a última viagem, o poeta, ensaísta e tradutor Haroldo de Campos, ao articular a aventura da criação literária ao tema das viagens de
Odisseu — polo de múltiplas referências e temporalidades —, descreve-o em tom
irônico como um herói urbano, um Odisseu-ninguém, transitando em um mundo destituído de transcendência. O herói épico, construído a partir do naufrágio das utopias
e despido da aura mítica conferida pelo Cânone Ocidental — Dante, Homero, Mallarmé —, põe em relevo os impasses da criação literária e das novas dicções poéticas,
mas igualmente propõe releituras desse mesmo Cânone, a partir da “transcriação”
de uma utopia negada. A minha proposta procura investigar o modo como Haroldo
de Campos desenvolve o tema das viagens de Odisseu a partir de ruínas e de restos
poéticos provenientes tanto do Cânone literário quanto de seu próprio trabalho ensaístico e poético, a exemplo de Galáxias, mostrando o avesso desse último herói e a
sua aventura pela linguagem.
PALAVRAS - CHAVE: Finismundo; Épica; Cânone Ocidental; Poética; Haroldo
de Campos.

esse mar esse martexto por quem os signos dobram marujando
num estuário de papel num mortuário num monstruário de
papel múrmur-rúmor-remurmunhante escribalbuciando
você converte estes signos-sinos num dobre numa dobra
[. . . ] estes signos você os ergue contra tuas ruínas ou tuas
ruínas contra estes signos balbucilente
(Harodo de Campos, Galáxias, 2011).
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Em 1990, Haroldo de Campos, seguindo o roteiro de transformação do
Odisseu homérico no Ulisses joyceano, publica o longo poema Finismundo1 ,
no qual reinterpreta a última viagem do Odisseu2 multi-ardiloso, centrada na
hybris de um herói pagão para quem a ambição era aquela das asas “al folle
volo” (ALIGHIERI, Inferno Canto XXVI 125), adjetivo condenatório que define tanto o comportamento de Dante quanto o de Ulisses. Em depoimento sobre a gênese de Finismundo, o autor confessa tê-lo imaginado como um poema
“pós-utópico”, expressão que desfaz os equívocos provocados pelo usual conceito de “pós-moderno” e que é caracterizado pela transgressão silenciosa e
inovadora justamente por não negar o passado. No poema, a operação criadora
é também uma operação tradutora [. . . ] é o espírito crítico (resíduo alienável
da utopia em crise), fator que preside à escolha dos topoi e dos estilemas da
tradição (CAMPOS, H., 2002: 57). É nessa esteira que o crítico-poeta retoma
o mote poundiano do make it new que, sob esse aspecto, coincide com a razão
antropofágica de Oswald de Andrade: devorar, remastigar a herança cultural
universal, para “nutrir o impulso” e reoperá-[la] sob a espécie da diferença
brasileira na instância vital e problemática do presente (ibid.).
O poema é dividido em duas partes ou, em outras palavras, em dois cantos.
A primeira, atravessada pelos fantasmas de Homero3 e Dante, apresenta uma
dicção épica, e a segunda descreve um anti-herói urbano, de múltiplas características transitando por um cotidiano destituído de transcendência, alienado
e desqualificado pela mesma língua que nele habita, enredado num mundo
de significantes que o impedem de projetar o futuro. Se o épico justifica o
presente dos vencedores, o tom anti-épico, que sustenta a segunda parte do
poema de Haroldo, é a voz do derrotado que rompe e revela as fissuras do
neocapitalismo, minando seus estatutos epistemológicos representados pelos
1

Publicado em edição artesanal, a cargo do poeta Guilherme Mansur, Tipografia do Fundo de Ouro Preto, o poema Finismundo: último Odisseu foi reeditado em
1996 pela Sette Letras e reinserido no interior do livro Crisantiempo (1998). Para este
artigo usarei a edição bilíngue Crisantiempo, publicada pela editora espanhola Acantilado (Quaderns Crema), tradução e prólogo de Andrés Sánchez Robayna, 2006.
2
As aventuras de Ulisses, antes de serem retomadas por Dante, já haviam sido
citadas por Virgílio, na Eneida [(aprox. Séc. I a.C.) 2007], e na obra de Platão, A
República (livro X).
3
A propósito de Homero, ver estudos de HALL, E., 2008. Segundo a autora:
“One explanation of the name Homeros is that it means a ‘joiner’, a man who turned
phrases on his lathe, before fixing the poem together. But to ‘turn’ a poem can also
have the Latin sense of Vertere — to convert it into another language” (p. 17). Ver
também “Nota del tradutore”, de Emilio Villa, in: OMERO, 2005: 413-446.
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meios de comunicação de massa e pelas ações autoritárias que caracterizaram
a segunda metade do século XX brasileiro. Haroldo opera um palimpsesto,
retoma a personagem homérica “por meio de versões e reproduções de épocas
sucessivas, como aglutinação de sedimentos poéticos, como sombra literária
— a sombra de uma sombra — que o canto XI da Odisseia projeta no tempo”
(BOITANI, P., 2005: 6), enquanto desejo de permanecer na eternidade por
meio do canto poético.
Há no poema homérico algo que o torna aberto ao futuro, impedindo a
sua conclusão. Não é à toa que Tirésias leva Odisseu às margens do Inferno,
não apenas devido às suas profecias, mas sobretudo porque lhe diz que suas
viagens não terminarão com seu retorno à casa. O sábio adivinho sela o destino de Odisseu e o de seus relatos à eterna errância, sempre em marcha, tendo
o horizonte como meta e a memória como alimento, e isso mantém a história do herói enigmática e, por que não, paradigmática, abrindo-a para sempre ao futuro, em uma diversidade de arquétipos culturais a partir mesmo da
metamorfose do personagem. Uma abertura propiciada por um conjunto de
elementos codificados e reunidos em sobreposição de histórias e mitos que,
embora tenha um início e um fim, apresenta um aspecto inconcluso, sobretudo em relação à perspectiva específica e paradoxal do “nostos odisseico”
que, segundo Aldo Tagliaferri, Emilio Villa (2005), tradutor de Homero, teria notado com perspicácia, sublinhando que se trata de um percurso labiríntico cuja meta é a “Grande Mater” da qual à medida que se afasta, para
a ela o herói torna, portanto: “l’Iter travagliato è la rappresentazione oscillante dell’andare e del ritornare dalle acque alle acque” (TAGLIAFERRI, A.,
2005: 10). Essa interpretação põe em evidência não apenas a estrutura geral
da viagem empreendida por Odisseu, ilustrando as correspondências entre labirinto minoico e labirinto marítimo, mas também o sentido dos obstáculos
com os quais o herói, viajante par excellence, foi obrigado a se confrontar,
e cujo caráter simbólico está na prova iniciatória e na viagem destinada ao
conhecimento (e autoconhecimento). Assim, a Odisseia é um cruzamento e
sobreposições de muitas viagens, ou ainda de viagens dentro de outras viagens, no interior dos mitos religiosos e de viagens imaginárias, tal qual o
encontro de Odisseu com a sombra de sua mãe que o reconduz à sua condição
humana. Portanto, as suas viagens na geografia do Mediterrâneo e no imaginário literário são viagens intermináveis, cuja trama, no poema de Haroldo,
se atém à reescritura de uma Ítaca moderna em tudo avessa à autoridade da
tradição e da memória, caracterizada pela mercantilização do conhecimento
científico. Contudo, é exatamente essa inconclusão e essa desconfiança no sa-
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ber científico, filosófico-religioso e linguístico que interessa não somente ao
poeta brasileiro, mas também ao poeta toscano de a Commedia que, no canto
XXVI do Inferno, ao dar corpo à profecia de Tirésias, recria e expõe a última
audácia — a última hybris – da personagem lendária que, já velho, abandona
a família em busca de novas experiências:
— Estão lá dentro dessa flama dirá
Diomedes e Ulisses: em castigo
57 Sócios são, como outrora hão sido em ira.
Lá dentro geme o pérfido inimigo,
Inventor do cavalo, que foi porta,
60 Por onde Roma veio o início antigo;
“Chora-se a fraude, que Deidamia morta,
Ainda exproba a Aquiles, ressentida;
63 Pelo Paládio a pena se suporta”.
139 “Vezes três em voragens o torcendo,
A quarta a popa levantou-lhe ao alto,
E a proa, ao querer de outrem, foi descendo”.
142 Cerrou-se o pego sobre nós de salto.
(ALIGHIERI, D., Inferno Canto XXVI, 2003: 198-205).
Esse Odisseu é, nas palavras de Haroldo, o “expatriado esconjuro aos
deuses-lares” que, numa “missão voraginosa”, devoradora e iniciatória, parte
para desvirginar o véu — num “Lance dos lances” (mallarmaico), i.e., numa
última viagem, e nesta empresa marítima, embora “não conta a lenda antiga
do Polúmetis” (CAMPOS, H., 2006: 50), referindo-se ainda à obra de Homero, vai naufragar à “beira-vista/da ínsula ansiada”, porque ousou “trapassar
il segno”, epígrafe que faz referência a Boccaccio4 e ao Canto XXVI do Paraíso, de A Divina Comédia. A montagem executada, a partir das obras dos
autores clássicos, recolhe, elabora e ultrapassa o sentido dos fragmentos justapostos e das metáforas. No poema de Haroldo sobrevivem apenas resquícios
de epopeias, de cantos estilhaçados, que o poeta coleciona, trazendo para o
4

Boccaccio retoma a expressão dantesca “trapassar del segno” no capítulo
XXVII, de Amorosa visione: “per voler veder trapassò il segno”, um confim do qual
ninguém jamais retornara.
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“redondo oceano” da escritura, que descontrói, as marcas do naufrágio, restos
de viagens, restos de histórias em tempos de pós-utopias. Finismundo, cujo
título alude ao Finnaganswake de Joyce, inicia-se, assim:
. . . per voler veder trapassò il segno
I
Último
Odisseu multiardiloso
—no extremo
Avernotenso limite
—repropõe a viagem.
Onde de Hércules
as vigilantes colunas à onda
escarmentam:
vedando mais um
passo
— onde passar avante quer
dizer transgredir a medida
as sigilosas siglas do Não.
Onde
a desmesura
húbris-propensa
verte:
não
ao nauta
Odisseu (
branca erigindo a capitânea
cabeça ao alvo endereçada)
premedita:
trans–
passar o passo:
o impassea-ser:
enigma
resolto
( se afinal ) em
finas carenas
de ensafirado desdém
—ousar.

ad-

(CAMPOS, H., 2006: 46)
A epígrafe, como já observei, é uma clara alusão ao diálogo entre o poeta fiorentino e Adão que, ao explicar-lhe o motivo da sua expulsão do Éden,
observa que este se deveu menos ao pecado da gula do que a superação dos
limites impostos pela vontade divina que limitava o conhecimento aos humanos:
www.lusosofia.net
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Or, figluol mio, non il gustar del legno
Fu per sé la cagion di tanto essilio,
ma solamente il trapassar del segno5 .
(ALIGHIERI, D., Paraíso Canto XXVI, 2003: 725).

Portanto, o seu pecado relacionava-se, antes de tudo, à soberba intelectual,
classificado por Dante como uma transgressão ulissiana, referente ao desejo
de extrapolar todos os limites, ir além do “não tentado”, diz Haroldo de Campos:
Ousar
desmemoriado de Ítaca
—o
além-memória
—o
revés:
Ítaca ao avesso:
a não-pacificada
vigília do guerreiro
— no lugar
da ventura o aventuroso
deslugar
il folle volo.
Tentar o não tentado
—
expatriado esconjuro aos deuses-lares.
(CAMPOS, H., 2006: 48)
Até mesmo Petrarca em “Triunfo della fama II” (1957: 38-55) expressa
seu juízo crítico contra a intransigência de Dante em não aceitar a proposta
dos florentinos para seu retorno a Florença, acusando-o de ser tal qual Ulisses
que “desiò del mondo veder troppo” (PETRARCA, F., 1957: 42). Este velho
Odisseu, o da lenda marginalizada e reinterpretada, é aquele que Haroldo de
Campos vai chamar de o “Último / Odisseu” (CAMPOS, H., 2006: 46), personagem da primeira parte do poema Finismundo que morre em nome de um
lugar desconhecido, de uma utopia. Ao invés de ficar em Ítaca, com Penélope,
deseja a última viagem, uma Ítaca ao avesso, i.e., “no lugar/ da ventura o aventuroso/deslugar in folle volo” (id.: 46), na busca da ilha que é a figuração do
além-mar Mediterrâneo da língua, o que o levará à transposição das Colunas
de Hércules — lugar do interdito, transfinito da palavra. Um lugar também
ocupado pela linguagem, visto que, por trás dos versos homéricos da épica
5

Tradução de José Pedro Xavier Pinheiro: 115 “O pomo, ó filho meu, não considera / Motivo só por si do acerbo exílio, /117 Mas as ordens transgredir, que Deus
me dera” (ALIGHIERI, D., 2003: 725).
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jônica e eólica, existe uma extensa área linguística da civilização micenense,
do grego arcaico e da mesopotâmia, daí o trabalho linguístico a partir do qual
a Odisseia é formada.
Mas tornemos à Commedia, Dante enfatiza que a razão pela qual Ulisses
e Adão foram punidos está no fato de terem infringido através da vaidade intelectual os limites impostos pelas ordens divinas. O próprio Dante, enquanto
personagem, perdera-se na floresta escura pelo mesmo motivo, e a perdição
do sujeito era também a perda do sentido. Contudo, a pena de Adão, antes
de ascender ao Paraíso, é oposta à de Ulisses, i.e., bastou-lhe espiar a culpa
permanecendo por mais de quatro mil anos no limbo. Ulisses, ao contrário,
morre, nessa última viagem. Para o poeta italiano, a morte do herói homérico
significava menos o resgate da culpa de Odisseu, relacionada à sua astúcia e à
falta de ética, que a morte do mundo clássico, da tradição, inclusive literária,
que ele representava. Segundo Piero Boitani (2005), o Ulisses do Trezentos
encarna na tragédia o nascimento do mundo moderno. De fato, no poema de
Haroldo, o Ulisses é aquele que não se contenta com o sedentarismo em Ítaca,
não deseja nostos, mas o final do mundo “até onde se esconde a proibida geografia do Éden — Paradiso terreno” (Id., 48), tal qual o “Varco folle d’Ulisse”
episódio descrito no Canto, XXXVII 83 do Paraíso de Dante.
Maria Corti, em Percorsi dell’invenzione (1993), faz uma leitura inflamada do famoso “O Canto de Ulisses”, canto XXVI do Inferno, aproximando
o perfil de Dante ao de Odisseu, segundo a hipótese de que o poeta italiano
seria o duplo do herói homérico, um duplo renegado, já superado. Dante seria
a sua forma realizada que encarnaria o “antitipo” de Ulisses, porque a sua viagem é guiada por Beatriz, e atrás da máscara de Ulisses comparecem os fantasmas intelectuais de Guido Cavalcanti, de outros aristotélicos bolonheses,
toscanos e do próprio Dante, que não ignora que a utopia da felicidade intelectual podia levá-los, metaforicamente, ao naufrágio. Na Commedia, a viagem
de Ulisses é “per l’alto mare aperto” (Inferno Canto XXVI 100, 2003: 109),
imagem relacionada àquela da “lingua di fuoco” e àquela de “folle volo”, adjetivo condenatório que define tanto o comportamento de Dante quanto o de
Ulisses, indicando a trajetória alegórica do herói homérico pela “folle strada”
(Inferno Canto VIII 91, 2003: 32) — a desorientação funesta sobre “o mar
sem caminhos”. A aproximação do poeta fiorentino a Ulisses, ambos presentes também no Purgatório, se realiza por caminhos opostos: ao percurso ascendente de Dante, que busca a ascensão ético-espiritual, contrapõe-se o percurso labiríntico de um Ulisses velho, obstinado e transgressor, que percorre
uma estrada “Onde de Hércules / as vigilantes colunas à onda /escarmentam”
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(CAMPOS, H., 2006: 46), excluindo a possibilidade do mundo continuar após
Gibraltar, portanto ir além equivaleria “transgredir”.
Assim, o poeta italiano realiza uma desleitura da Odisseia apoiada em inúmeras versões que circulavam no século XII sobre o mito de Ulisses, dedicando-se sobretudo à reflexão sobre a escritura e o conhecimento. De fato, na
Commedia, o discurso de Adão é dedicado em particular ao problema da origem da língua; Dante, que já desenvolvera o argumento em De Vulgari Eloquentia (2012), apresenta-a enquanto criação humana, sujeita a transformações e variações. Ulisses é, pois, destinado à danação porque a sua viagem é
também símbolo do conhecimento e do saber que é, todavia, laico. Portanto,
a falência de seus sonhos e a sua morte tem a ver com a recusa dos modelos de conhecimento tipicamente cristãos. O naufrágio do herói grego é uma
invenção dantesca como alegoria do “naufrágio intelectual” dos filósofos que
usavam a malícia desprovida da virtude, por isso Ulisses é protagonista no
poço dos conselheiros impostores e trapaceiros que utilizaram a astúcia para
obter benefícios e traíram os troianos. Nessa mesma esteira, Maria Corti faz
uma leitura atenta das intenções de Dante, mostrando que ao longo dos séculos o que herdamos foi o mito romântico e faustiano do herói homérico que
continua sempre imperscrutável. Dante enredado na figura de Ulisses é o seu
duplo negativo, um poeta que se apresenta como um “escriba” de Deus e que
embarcou numa viagem na qual reconhece o componente ulissiano, ele o teme
e não o supera completamente (BAROLINI, T., 2003: 80). Por isso, apesar da
morte narrada na obra dantesca, a viagem do herói grego, ora Odisseu, ora o
Ulisses latino e moderno, não termina, e o mito se une ao lógico.
De fato, é nesse contexto de travessia do Mythos ao Logos que surge a
figura do (anti)herói moderno, aqui encarnado no Ulysses, de James Joyce,
envolvido em uma viagem citadina e não mais marítima, que ganha uma releitura na segunda parte do poema de Haroldo quando este reúne as diferentes
histórias vividas por um Ulisses que se apresenta através de novas máscaras. O herói continua a viajar no tempo em muitas “reencarnações” e não
é fácil explicar o porquê desse continuum “avatar” até os nossos dias senão
recordando que Odisseu é também “ninguém” e, de qualquer modo, é todo
mundo. Vale lembrar, nesse sentido, o encontro de Odisseu com o ciclope
Polifemo, no Canto IV da Odisseia, que, após aprisionar os estrangeiros, os
devora. O herói, usando de um estratagema para fugir, oferece vinho ao gigante canibal que, se sentido de bom-humor e já embriagado, pergunta-lhe
qual era seu nome, ao qual o ardiloso Ulisses responde: eu sou “Ninguém”.
Para agradecer o vinho, Polifemo promete a Ulisses que o comeria por último,
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bebe mais vinho e se adormenta, momento em que o herói perfura-lhe o único
olho, cegando-o completamente. Interrogado por outros ciclopes acerca de
seu agressor, Polifemo responde: foi “Ninguém”, eis aqui os versos:
264 “De carne humana estás, Ciclope, farto;
Ora da nossa nau prova a bebida.
Mais terias, se à casa me enviasses
Por compaixão: que fúria intolerável!
Como, de tanta crueldade à vista,
Pode qualquer humano visitar-te?”
[. . . ]
276 Renovo a taça ardente, que três vezes
Néscio esgotou. Sentindo-o já toldado,
Brando ajunto: “Ciclope, não me faltes
À promessa. Meu nome tu perguntas?
280 Eu me chamo Ninguém, Ninguém me chamam
Vizinhos e parentes”. O ímpio e fero
Balbuciou: “Ninguém, depois dos outros
Último hei de comer-te; eis meu presente.”
[. . . ]
311 Aos gritos acudindo, eles à entrada
O que o afligem indagam: “Polifemo,
Porque a noite balsâmica perturbas
E nos rompes o sono com tais vozes?
Acaso ovelha ou cabra te roubaram,
Ou por dolo ou por força alguém matou-te?”
“Amigo, do antro Polifemo disse,
O ousado que por dolo, não por força,
Matou-me, foi Ninguém”. — Replicam logo:
320 “Se ninguém te ofendeu, se estás sozinho,
Morbos que vem de Jove não se evitam;
Pede que te alivie ao pai Netuno.”
(HOMERO, 2009, Livro IX)
Na segunda parte do poema de Haroldo, Ulisses é esse “Ninguém” cuja
linguagem não pode mais interrogar o abismo em que se perdeu e que se
tornou seu exílio definitivo. Os logros repetem-se, inclusive relativos à sua
identidade. A palavra Odisseu, o “Odiado” (sentimento expresso pelo verbo
www.lusosofia.net
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grego odússomai), vem acompanhado do vocábulo “menos”, daí o nome Odissomenos que lhe foi atribuído pelo suposto avô Autólico que, junto a Sísifo,
formava uma dupla de ardilosos fraudadores e delinquentes. Segundo a Teogonia, de Hesíodo, a Eneida, de Virgílio (VI 529) e a Metamorfose, de Ovídio (XIII: 31), o astuto Sísifo6 teria engravidado Anticléia um dia antes de
seu matrimônio com Laerte, e isso explicaria parte do caráter e da estirpe do
herói homérico, herdados de Sísifo e Autólico que trazem no nome o sinal de
“menos”, cujo significado em grego carrega ainda o sentido de fúria e força
guerreira. Assim, Odisseu é par excellence o Polúmetis, o homem astuto,
mestre dos enganos e das máscaras (mau conselheiro nas palavras de Dante),
que deveria honrar o significado de seu próprio nome, características que faltam ao anti-herói pós-utópico de que fala Haroldo em Finismundo:
Teu fogo prometéico se resume
à cabeça de um fósforo
— Lúcifer
portátil
e/ou
ninharia flamífera.
Capitula
(cabeça fria)
tua húbris.
Nem sinal
de sereias.
Penúltima
— é o máximo a que aspira
tua penúria de última
Tule.
Um postal do Éden
Com isso te contentas.
(CAMPOS, H., 2006: 52-54)
Se a Odisseia é esse “nostos” (Nστ oι, “retorno”) de expiação e Katharsis, viagem de retorno que se consumava sempre sob a égide de uma maldição
que parece inaugurar também a danação do homem moderno e tecnológico, a
releitura de Haroldo é, como aquela empreendida por Dante, uma desleitura
deliberadamente alterada em sua essência, na qual cada elemento textual se
refere a outro, construindo um palimpsesto, uma constelação, galáxias de sentido sobre o fazer poético. Parafraseando Italo Calvino (2000), tratar-se-ia de
uma espécie de “Odisseias” dentro de [muitas] “Odisseias”. Daí o canto poético haroldiano mostrar-se enquanto alegoria (des)potencializada, i.e., uma
6

Tal explicação tem origem provavelmente nos “Canti Ciprii”, poema do ciclo
homérico.
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superfície caduca, onde cada sentença é válida para qualquer outra, se não
fosse pelo atrito que os sintagmas produzem no espectador estupefato. O silêncio e o “doceamargo pranto das sereias / (ultrassom incaptado a ouvido
humano)” (Id., 52) evidencia o fim da primeira parte do poema para, em seguida, anunciar a sobrevivência tardia do mito Odisseu, dessacralizado, que
sobrevive como um Ulisses Urbano, sujeito às leis do trânsito, às banalidades
cotidianas, ao fogo instantâneo do fósforo, um herói que não reage ao castigo
infligido pelo destino. Desaparecido Odisseu, desaparece também o canto da
sereia, metaforicamente a impossibilidade do épico que, por extensão, aponta
para a crise das grandes narrativas do Ocidente e a impossibilidade acerca da
transmissão do conhecimento.
Exercitando uma espécie de arqueologia textual e recusando, ao mesmo
tempo, a metrificação tradicional — já que os lances de dados ao acaso devoram os elos outrora construídos pelos rigorosos hexâmetros homéricos —,
o poema de Haroldo exagera nas intercalações de explicações parentéticas,
numa fala entrecortada, continuamente reiterada e interrompida: frases nominais, substantivações e aglutinações. Recorrendo a disjunções sintáticas e
lexicais e a quebras sintagmáticas, o poema insere-se entre a linearidade lógica do verso e a insubordinação sintática da escrita ideográfica. Uma escrita
caótica, paratática, de caráter fragmentado e sincopado, que engolfa o poeta e
o leitor. De fato, a metáfora do “mar salino”, que engolirá os nautas, constitui,
segundo uma leitura metalinguística, a própria estrutura de Finismundo. E é
aqui que, o último Odisseu das “rasuras” e da “última thánatos eks halós”7 ,
i.e., da morte que provém do “mar salino”, contrapõe-se ao Urbano Ulisses
cuja viagem de retorno, antes mar afora, faz-se agora por terra, pelas cidades tecnológicas e desoladas, onde semáforos controlam e vigiam a sua rotina
apática e maquínica:
Urbano Ulisses
sobrevivido ao mito
( eu e Você
meu hipocôndrico crítico
leitor )
— civil
7

A frase do vaticínio presta-se, no texto grego, a mais de uma interpretação.
Pode-se entender thánatos eks halós como uma morte para longe do mar salino, ou
como uma morte que procede do mar salino. Então não estava claro na tradição se
Ulisses morreria por causa do mar, ou seja, no mar, num naufrágio, ou se Ulisses
acabaria morrendo em paz, em Ítaca, longe do mar salino (CAMPOS, H., 1997: 17).
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factótum
( polúmetis? )
do acaso computadorizado.
Teu
epitáfio?
Margem de erro:
traço
mínimo digitado
e à pressa cancelado
no líquido cristal verdefluente.
Périplo?
Não há.
Vigiam-te os semáforos.
(CAMPOS, H., 2006: 52)

Ao realizar a passagem do mythos ao logos, o poema também expõe a sobrevivência tardia de uma remitização, através da linguagem, da raspagem do
pergaminho da história, i.e., a partir de uma escritura renovada pela impossibilidade mítica da memória, de um Odisseu já “desmemoriado de Ítaca” que,
todavia, deve ousar o “além-memória”. Ao reutilizar as aventuras do argonauta como base de sustentação meta-poética, Haroldo nos oferece uma reescrita, que se encontra anterior à escrita precedente, reconhecendo e reinterpretando a possibilidade de expressão em relação à hermenêutica dos processos
textuais realizados tanto por Homero quanto por Dante e Joyce, e faz desse
micro-padeuma seu processo de escritura/releitura, o que equivale “re-incidir
na partida”, significado primeiro da composição do poema, i.e., o retorno ao
início da viagem: transportar-se para “atrás do mar”:
Reincidir na partida.
Ousar
—
húbris-propulso
— o mar
atrás do mar.
O ínvio-obscuro
caos pelaginoso
até onde se esconde a proibida
geografia do Éden — Paradiso
terreno:
o umbráculo interdito:
a lucarna:
por ali
istmo
extremo ínsula
se tem acesso ao céu
terrestre:
ao transfinito.
(CAMPOS, H., 2006: 48)
É importante acentuar que no poema sobrepõem-se três tempos o da antiguidade, o medieval e o contemporâneo. A húbris prometeica desdobra-se
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na húbris luciferina para capitular na “modernidade”. Haroldo reconhece que
a importância de Ulisses para Dante está na representação da inquietude intelectual, na curiosidade sobre a escrita e na sede de conhecimento. Portanto,
o que se revela ao poeta fiorentino, em particular no Purgatório, é uma visão
privilegiada, dada ao único mortal, i.e., “aquisição de sabedoria e de vidência”. As escolhas dialogais de Haroldo testemunham a importância que Homero, Dante e Mallarmé têm em sua obra cujo tema desdobra-se entre viagem
e linguagem. No dizer de J. A. Barbosa: “Dante não somente narra a sua
viagem mas transforma-a num espaço em que, lendo a tradição greco-latina,
produz uma reflexão sobre o seu modo de deslocamento/transposição: a sua
linguagem. Viagem e linguagem, portanto, não são mais do que instâncias de
uma única operação extrema, aquela que se estende entre Inferno e Paraíso”
(BARBOSA, J. A., 1979: 12). Odisseu em Finismundo parece se converter em
sombra da própria poética haroldiana, ao menos da “eterna” reflexão acerca
dos impasses da criação literária, da travessia linguística, que se verifica entre
o fim do ciclo da vanguarda concretista e a procura por novas dicções poéticas
dos finais dos anos 1960.
Quando, em Galáxias, Haroldo de Campos sublinha que “escrever é o
futuro do escrever” e por isso subscreve em “milumanoites milumapáginas”
— onde o fim é o começo —, o autor sintetiza sua reflexão sobre a poética da
escritura, na qual demostra que escrever é escravizar-se na própria atividade de
“re-contar para não ser morto”, diz o poeta: “escravo roo a unha do tempo até
o sabugo até o refugo até o sugo e não revogo a pátina de papel” (CAMPOS,
H., 2011: 19.11.63). A escravidão da escrita dialoga impostoramente com o
tempo e com a história. Não é sem razão que Galáxias se inicia com uma frase
de Mallarmé: “La ficcion affleurera et se dissipera, vite, d’après la mobilitè
de l’écrit”, a partir da qual Haroldo retoma a questão do fim do livro e faz
uma releitura crítica da história da escrita, que, afinal, teria seu correlato na
história da humanidade.
Em Galáxias e, igualmente, em Finismundo, o naufrágio de Ulisses é
também o naufrágio da epopeia, feita de memória, mitos, trama, “versos” e
cantos, o que dará lugar, paradoxalmente, ao “cantar do fim do narrar”, portanto, ao invés de narrar as viagens, como nas antigas tradições de Odisseu
ou Marco Polo, o poeta brasileiro nos apresenta uma performance de viagens
que “narra”, em fragmentos, a deriva do homem moderno, a partir da sucessão de paisagens urbanas, pois, segundo ele, o “livro é mensagem de aragem
é plumapaisagem é viagemviragem” (CAMPOS, H., 2011: jan. 64/24.7.64),
i.e., “quando se vive sob a espécie da viagem [que tem como fim o próprio
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livro] o que importa não é a viagem mas o começo da” (id.: 18.11.63). Mais
adiante, Haroldo afirma que a “fábula [. . . ] [em Galáxia] é um mero regime
de palavras e o que / conta não é o conto, mas os desvios e dasacordes” (id.:
13/16.7.69), numa clara alusão aos versos de Mallarmé “Ce sont les fils de
ces rapports qui forment les vers et les orchestres”. Nas palavras de Campos,
o verso (a poesia), para Mallarmé, “existiria porque as línguas são múltiplas,
imperfeitas, já que lhes falta a ‘língua suprema’, única portadora da ‘verdade”’
(CAMPOS, H., 2015: 137). Segundo Mallarmé, continua Haroldo, “não é a
tradução que cumpre a tarefa de obviar a carência de perfeição das línguas:
é o próprio poema que presenteia essas línguas precárias (impuras) com um
suplemento remunerador, redentor do pecado babélico da dispersão” (ibid.), e
essa “tarefa remuneradora” é comum tanto ao tradutor quanto ao poeta, visto
que a poesia é uma forma “singular do gênero tradução no qual se subsume
todo escrever” (ibid.). Nesse caso, poderíamos pensar que tanto Finismundo
quanto Galáxias é uma espécie de tradução do Cânone Ocidental.
Na esteira de Galáxias, o poema Finismundo propõe a discussão metalinguística do fazer poético e da impossibilidade da épica, senão através dos
clássicos e do diálogo, e por isso o crítico-poeta re-propõe e re-começa a viagem que se coaduna com a necessidade sedenta de “escrever sobre escrever”
(CAMPOS, H., 2011: 18.11.63) — numa contínua reflexão sobre esta mesma
linguagem. De fato, o próprio Haroldo de Campos, ao citar Paul Valéry, discípulo “reverente” de Mallarmé, observa que “o escrever é, por si mesmo,
‘um trabalho de tradução exatamente comparável àquele que opera a transmutação de um texto de uma língua em outra”’ (id.: 136). Neste sentido,
não seria plausível interrogar se os modelos da literatura ocidental na obra de
Campos não representariam uma antropofagia ante literam deste Cânone? A
propósito, na parte final de seu ensaio “Transluciferação e Mefistofáustica”,
incluído no post-scriptum do volume Deus e o Diabo no Fauste de Goethe
(1981), ao evocar Homero e Ezra Pound para mostrar que o processo de transcriação do cânone é uma metafísica sanguínea, Haroldo afirma que, quando
se fala da tradição, “muitas vezes se esquece do fato essencial de que esta não
se move apenas pela homologação: seu motor, frequentemente, é a ruptura, a
quebra, a descontinuidade, a dessacralização pela leitura ao revés”. Daí a leitura de uma “Ítaca ao avesso”, ainda “não-pacificada” (CAMPOS, H., 2006:
48). A ideia sanguínea de vampirização do Cânone aponta tanto para a obliteração e “vivissecção implacável” do original, numa pulsão dionisíaca pois
“dissolve a diamantização apolínea do texto original já pré-formado numa
nova festa sígnica” (CAMPOS, H., 1981: 179), quanto para a rasura da ori-
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gem que encontra correspondência na reflexão antropofágica de Pierre Boulez
sobre Webern, citada por Haroldo de Campos: “não se poderá continuá-lo; é
preciso esquartejá-lo” (1987: 32), numa clara relação com o sacrifício e com o
parricídio. De fato, para Haroldo quem melhor formulou essa visão da literatura ex-cêntrica (descentrada), “como processo transformacional de traduções
criativas e transgressiva” foi Oswald de Andrade, através do Manifesto Antropofágico (1928), que outra coisa não é senão a expressão da necessidade do
relacionamento dialógico e dialético do nacional com o universal. Nas palavras de Haroldo, a antropofagia é essa resposta à “equação irônica da origem,
uma espécie de desconstrucionismo brutalista: a devoração crítica do legado
cultural universal, levada a efeito não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do ‘bom selvagem’, mas segundo o ponto de vista desabusado do
‘mau selvagem’, devorador de brancos” (CAMPOS, H., 2015: 200)8 . Esse
processo de deglutição envolve uma “‘transvalorização’: uma visão crítica da
História como ‘função negativa”’ (ibid.). Essa atitude irreverente perante a
tradição implica, nas palavras do autor: “expropriação, reversão, desierarquização” (id.: 201), que procura ler o passado como uma “‘sucessão de eras
imaginárias’, repensáveis por uma ‘memória espermática”’ (ibid.). A leitura
do Cânone, que constitui o paideuma do poeta, permite a construção de uma
utopia da poesia, mas uma utopia fáustica que busca suas origens justamente
nos textos desse Cânone espectral. Homero, Dante e Camões possuem um
lugar privilegiado, justamente pela mudança que eles instituíram em termos
linguísticos e poéticos. A sua leitura de Homero e Dante, por exemplo, chega
por meio de suas traduções e pelo entrecruzamento de linguagens. A leitura
do Cânone também é, neste caso, a identificação com o pai e corresponderia
ainda à identificação com o texto-fonte, com o “sagrado”, numa associação
de identidades que envolveria a incorporação da qualidade alheia, a transformação do tabu em totem. Finismundo também é “transcrições”, pensado
enquanto releitura da tradição e recriação poética, através de uma economia
acumulativa, modular e combinatória, mas é também “um espelho modelar do
percurso do tema viagem-linguagem que atravessa a obra maneirista-barroca
de Haroldo de Campos, joco-sério (sic.) de uma articulação constelar muito
mais ampla” (LEITE, S. U., 1990: 4-5).
8

O texto “Das estruturas dissipatórias à constelação: a transcriação do ‘Lance de
Dados’ de Mallarmé” (2015: 131-140), ao qual nos referimos, foi publicado originalmente no livro Limites da traduzibilidade, organizado por Luís Angélico da Costa.
Salvador: EDUFBA, 1996, conforme nota do organizador de Haroldo de Campos —
Transcriação (2015: 131).
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Tornando ao poema Finismundo, a primeira parte conclui-se com uma
epígrafe dos versos dantescos: “. . . ma l’un di voi dica/dove per lui perduto e
morir gisse”9 (Inferno, Canto XXVI 81, 82, 2003: 109), a partir dos quais se
reconhece os indícios da presença de Odisseu em uma das valas do inferno.
Versos que no poema de Haroldo marcam o fim-começo do Odisseu-Ulisses.
O que move o Ulisses de Dante é uma estratégia audaciosa, seus movimentos
são contrários à viagem circular, cujo desfecho seria a volta ao lar. Vale recordar que na Ilíada o cavalo de madeira foi construído por Epeo, mas projetado
por Odisseu, sob as orientações da Deusa Atena10 a quem, nas palavras de
Marcel Detienne e J-P. Vernant (2008), se associam techné e metis. O advento
da técnica parece ser vivido como uma maldição, uma culpa coletiva. O Odisseu é o primeiro herói que relaciona techné e metis na arte bélica e eis que o
cavalo de madeira irrompe como símbolo do monstro tecnológico no mundo
de menos. Portanto, se Ares é o deus das guerras e do furor guerreiro do passado, Atenas é a deusa da guerra futura, da técnica, e Odisseu é o verdadeiro
herói polúmetis, polútropos e polúmechanos, um perito que não se deixa enganar, um sedutor de inteligência tentacular que não se deixa seduzir. É com
o cavalo de madeira que o homem moderno ingressa no mundo técnico da
guerra e Odisseu, inspirado por Atenas, é o seu artífice. Mas sua história está
predestinada por um inevitável telos narrativo que é thanatos: perder-se e ir
para a morte (BOITANI, P., 2005: 18). Assim esclarece Haroldo quando cita
o torvelinho como indício de seu naufrágio e de seu último ato de coragem
(“húbris”), o “oceano ressona taciturno”, o último Odisseu se foi:
A nave repelida
abisma-se
soprada de destino.
Odisseu não aporta.
Efêmeros sinais do torvelinho
acusam-lhe o naufrágio
—
instam
mas declinam
sossobrados no instante.
Água só.
E o fado esfaimado.

Rasuras.

Última

9

“Mas um de vocês diga/ por onde ele se perdeu para morrer tão longe” (Minha
tradução).
10
Lembrando que Atena é uma divindade do Panteão grego, originariamente de
“Argos”. Seu nome é pré-helênico, e é filha partenogênica de Zeus que havia engolido
a deusa Metis (a mente) grávida. Atena nasce assim do cérebro de Zeus, plenamente
armada, tornando-se a deusa da guerra e responsável pelo intelecto humano.
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thánatos eks halós
Morte que provém do mar salino
húbris.
Odisseu senescente
da glória recusou a pompa fúnebre.
Só um sulco
cicatriza no peito de Poséidon.
Clausurou-se o ponto.
O redondo
oceano ressona taciturno.
Serena agora o canto convulsivo
o doceamargo pranto das sereias.
( ultrassom incaptado a ouvido humano ).
. . . Ma l’un di voi dica
dove per lui perduto a
morrir gisse
(CAMPOS, H., 2006: 50-52)
Finismundo, assim como Galáxias, nasce das fissuras que a nau de Ulisses abre no corpo do mar — no peito de Poséidon — mar-texto, página em
branco, escritura de viagem, rasuras: escrever não é produzir, mas traduzir, na
medida em que “a literatura é um imenso ‘canto paralelo’, desenvolvendo-se
no espaço e no tempo por um movimento ‘plagiotrópico’ de derivação não
linear, mas oblíqua e muitas vezes eversiva” (CAMPOS, H., 2015: 135). Isso
explica, segundo o autor “como uma tradição é reproposta e reformulada via
tradução” (ibid.)11 . A segunda parte do poema é, portanto, uma paráfrase
irônica da primeira. Haroldo transforma a aventura clássica do herói, determinado e consciente do próprio destino, numa aventura lírica moderna, para qual
a única opção é o desvio, o avesso ao herói mítico, a (des)continuidade com o
Odisseu da fábula que pretendia o extracéu. Neste “canto”, no qual passamos
do tempo verbal do passado ao tempo do presente, num tom coloquial, Odisseu dá lugar a um Ulisses-Urbano (designação que alude ao Ulisses, de Joyce),
moderno, inseguro, um anti-herói que não sairia vivo do mundo dos mortos,
um maldito que acerta as contas com o advento da tecnologia, um Prometeu
em negativo que não rouba o fogo dos deuses. No lugar do último herói grego
sobrevive o latino Ulisses, ocidentalizado, abandonado pelos deuses, um “civil/factótum (polúmetis?) / do acaso computadorizado” (CAMPOS, H., 2006:
11

Haroldo de Campos faz referência ao texto que publicou em 1981: Deus e o
Diabo no Fausto de Goethe. São Paulo: Perspectiva.

www.lusosofia.net

30

Maria Aparecida Fontes

52), vigiado pelos semáforos de trânsito, num mundo desencantado e sem
mitos; reduzido a um defensor do progresso que se satisfaz com o postal do
Éden. Nesse sentido, Haroldo insere-se numa tradição moderna que, segundo
Sebastião Uchoa, “reduz a húbris dos heróis clássicos às ninharias do cotidiano, em Joyce, Eliot, Pound. . . há uma paródia do Épico que ao mesmo
tempo dele se reclama” (LEITE, S. U., 1990: 4-5). Esse dispositivo permite-nos não apenas rever, nesse pathos da crise das vanguardas, como a obra de
Haroldo pode “ousar, reincidir, sulcar mais uma vez [através dos versos] o
tempo presente” e a linguagem, mas também o modo como ela “se sustenta
diante do paradoxo da crise, que faz de cada poeta pós-utópico, ao mesmo
tempo, o último Odisseu e um impossível Odisseu” (SISCAR, M., 2014: 92).
O último verso do poema Finismundo culmina numa metáfora de uma viagem
que se repete e, como fulcro da descentralização, traz para os nossos dias as
sereias/sirenes que cortam cotidianamente o coração desse Ulisses expatriado
a quem a utopia foi negada.

www.clepul.eu

B IBLIOGRAFIA F INAL
B IBLIOGRAFIA ATIVA
ALIGHIERI, Dante (2003). A Divina Comédia. Trad. José Pedro Xavier
Pinheiro (1822-1882). São Paulo: Atena Editora [eBooksBrasil].
ALIGHIERI, Dante (1966/1967). Commedia. A cura di Giorgio Petrocchi. Milano: Mondadori, 3 V. [Letteratura italiana Einaudi].
CAMPOS, H. (1987). “Poesia e Paraíso perdido” in CAMPOS, H. et al.
Teoria da Poesia Concreta (32-35). 3a ed. São Paulo: Brasiliense.
CAMPOS, Haroldo (2015). Transcriação. Organização de Marcelo Tápia
e Thelma Médici Nóbrega. São Paulo: Perspectiva.
CAMPOS, Haroldo (2011). Galáxias. Organização Trajano Vieira. 3a ed.
São Paulo: Ed 34 [1a . Reimpressão 2015].
CAMPOS, Haroldo (2006). Finismundo: A última viagem. Crisantiempo
(45-55). Trad. y prólogo de Andrés Sánches Robayna. Barcelona: Acantilado
(Quaderns Crema) (Edição bilíngue).
CAMPOS, Haroldo (2009). Entremilênios. São Paulo: Perspectiva.
CAMPOS, Haroldo (2002). Depoimentos de Oficina. São Paulo: Unimarco.
CAMPOS, Haroldo (1997). Sobre Finismundo a última viagem. Rio de
Janeiro: Sette letras.
CAMPOS, Haroldo (1981). Deus e o Diabo no Fausto de Goethe. São
Paulo: Perspectiva.
HOMERO (2009). Odisseia. 3a ed. Trad. Manoel Odorico Mendes
(1799-1864). São Paulo: Atena Editora [Biblioteca Clássica, Versão para
eBooksBrasil].
OMERO (2005). Odissea. 4a ed. Trad. dal Greco antico di Emilio Villa,
Introd. Aldo Tagliaferri. Roma: Derive Approdi.
PETRARCA, Francesco (1957). Triunfi. A cura di Guido Bezzola. Milano: Rizzoli.

B IBLIOGRAFIA PASSIVA
ALIGHIERI, Dante (2012). De Vulgari Eloquentia (le Opere 3). A cura

32

Maria Aparecida Fontes

di Enrico Fenzi; collaborazione di Luciano Formisano e Francesco Montuori.
Roma: Salerno.
BARBOSA. J. A. (1979). Um cosmonauta do significante: navegar é
preciso. In Haroldo de Campos, Signantia quase coelum. Signância quase
céu (11-24). São Paulo: Perspectiva.
BAROLINI, Teodolinda di (2003). La Commedia senza Dio: Dante e la
creazione di una realtà virtuale. Trad. Roberta Antognini. Milano: Feltrinelli.
BOITANI, Piero (2005). A sombra de Ulisses (com caderno de poemas
transcriados por Haroldo de Campos). São Paulo: Perspectiva.
CALVINO, Italo (2000). Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia
das Letras.
CORTI, Maria (1993). Percorsi dell’invenzione. Il linguaggio poetico e
Dante. Torino: Enaudi.
DETIENNE, Marcel; VERNANT, J-P. (2008). Métis: As astúcias da inteligência. São Paulo: Odysseus.
HALL, Edith (2008). The Return of Ulysses a cultural history of Homer’s
Odyssey. London/New York: I. B. Tauris & Co.
LEITE, Sebastião Uchôa (1990). Entre as sereias e as sirenes. Jornal do
Brasil (Caderno de Ideias), 6 de outubro, pp. 4-5. Disponível em: <http://mem
oria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_11> (Acedido em 01/03/
2020).
SISCAR, Marcos (2014). A alavanca da crise: a poesia ‘pós-utópica’ de
Haroldo de Campos. Remate dos males, V. 34 (1), Jan./Jun., pp. 81-94.
TAGLIAFERRI, Aldo (2005). “Introduzione” in HOMERO. Odissea (7-11). Trad. Emilio Villa. Roma: DeriveApprodi.
VILLA, Emilio (2005). “Nota del tradutore” in HOMERO. Odissea (413446). Trad. Emilio Villa. Roma: DeriveApprodi.

www.clepul.eu

A EPOPEIA DE UM HERÓI LUSITANO:
VIRIATO TRÁGICO, DE BRÁS GARCIA
DE MASCARENHAS
Barbara GORI
(Università degli Studi di Padova)

R ESUMO: Óscar Lopes e António José Saraiva dizem que “o rasto de influência
e imitação de Os Lusíadas poderia seguir-se através de toda a história da literatura
portuguesa, mesmo posteriormente ao século XVII” (Lopes, 1985: 394). A epopeia
Viriato Trágico de Brás Garcia de Mascarenhas (1596-1656) vem também na senda
de Os Lusíadas. Antes dela, saíram a público outros poemas épicos seiscentistas,
tais como a Prosopopeia de Bento Teixeira, publicada em 1601, pequeno poema de
assunto brasileiro; e a Destruição de Espanha, publicada em 1671, de André da Silva
Mascarenhas, que contém várias passagens plagiadas do Viriato Trágico, ainda então
inédito. Embora tenha sido publicada apenas em 1699, o seu autor redigiu-a entre
1642 e 1656, época em que se cimenta a Restauração do reino e se empreende a
defesa do mesmo contra as investidas espanholas. Obra entre o épico e o trágico,
Viriato Trágico de Brás Garcia de Mascarenhas é um poema com as características
de uma epopeia, dividindo-o em vinte cantos em oitava rima. Na primeira edição, a
obra aparece com 783 páginas, sendo, até ao momento, a obra literária mais extensa
dedicada a Viriato. O nosso objetivo é analisar a obra nos seus aspetos épicos e
trágicos.
PALAVRAS - CHAVE: Viriato; Viriato Trágico; Brás Garcia de Mascarenhas; Poema épico; Heroísmo épico.

O mito é o nada que é tudo
Fernando Pessoa, Mensagem e Outros Poemas Afins, 1986
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Gostaria de abrir este artigo apresentando brevemente a figura de Viriato.
Quem é Viriato? Além de ser uma personagem histórica — um líder lusitano
que viveu no século II a. C. e que combateu pela independência da Península
Ibérica face à República romana, de 147 a. C. até à sua morte, em 139 a. C.
— e de ser considerado um dos precursores do nascimento de Portugal —
recorde-se que Fernando Pessoa, na Mensagem, o define “aquela fria | Luz
que precede a madrugada” (PESSOA, F., 1986: 101) —, Viriato é também
uma personagem mítica1 .

1

Roland Barthes diz que há uma metamorfização da história por parte do mito.
Com efeito, “o que o mundo fornece ao mito é um real histórico, definido, remontando tão longe quanto seja necessário, pela maneira como os homens o produziram
ou utilizaram; e o que o mito restitui é uma imagem natural deste real” (BARTHES,
R., 1988: 209-210). Para Mircea Eliade, “os mitos recordam constantemente que
acontecimentos grandiosos tiveram lugar na Terra, e que esse passado glorioso é, em
parte, recuperável. A imitação dos gestos paradigmáticos tem também um aspeto positivo: o rito leva o homem a transcender os seus limites, obriga-o a situar-se ao lado
dos Deuses e dos Heróis míticos, a fim de poder realizar os seus atos” (ELIADE, M.,
1986: 123). Em O Mito do Eterno Retorno, Eliade faz outra afirmação importante:
“o guerreiro, seja ele qual for, imita um herói e procura aproximar-se o mais possível desse modelo arquetípico” (ELIADE, M., 1978: 51). E pergunta-se: “Em que
medida a memória coletiva recorda um acontecimento histórico?” (ibid.). Através
da metamorfose: “De certo modo assiste-se à metamorfose de uma personagem histórica em Herói mítico” (id.: 57). Para Eliade, a historicidade das personagens das
obras épicas “não resiste durante muito tempo a ação corrosiva da mitificação. Seja
qual for a sua importância, o acontecimento histórico em si só perdura na memória
popular e a sua recordação só inspira a imaginação poética na medida em que esse
acontecimento histórico se aproxima de um modelo mítico” (ibid.). Os mitos ligados
à história, como o de Viriato, estão indelevelmente dependentes da político-heroica,
para usarmos uma expressão de Nicole Ferrier Caverivière (1988). Viriato, Afonso
Henriques, D. Sebastião, entre outros, são considerados heróis inseridos em determinada ideologia, ora de defesa, ora de fundação, ora de expansão e perda no contexto
nacional. Para Nicole Ferrier Caverivière o mito político-heroico é a expressão “d’une
pulsion venue des profondeurs du psychisme collectif: avant que le personnage parvienne au premier plan de l’histoire, il est en quelque sort déjà attendu. Il y a, dans
les mentalités, dans le psychisme collectif, un ensemble de vieux rêves, d’espoirs ou
de haines qui n’attendent qu’une occasion pour s’accrocher à une réalité; et quand
surgit une personnage investi d’un certain pouvoir ou d’une certaine fonction, il cristallise immédiatement tous ces espoirs, toutes ces haines, tous ces rêves” (FERRIER
CAVERIVIÈRE, N., 1988: 603).
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Mítica também em sentido literário2 , porque foi “elevado” a esta categoria
por vários escritores portugueses que, à vez, o foram celebrando como herói
português. E note-se que a primeira referência a Viriato3 em textos poéticos
portugueses parece que se deve a Camões, que o cita para recordar a sua força
e dá-lo como exemplo de defensor da pátria, no soneto dedicado À Sepultura
de D. Fernando de Castro:
Debaixo desta pedra está metido,
das sanguinosas armas descansado,
o capitão ilustre, assinalado,
Dom Fernando de Castro esclarecido.
Por todo o Oriente tão temido,
e da enveja da fama tão cantado,
este, pois, só agora sepultado,
está aqui já em terra convertido.

2

Usamos a definição de mito literário proposta por José Barbosa Machado: “definiremos mito literário, no sentido lato, como a vulgarização de uma ou mais personagens míticas, lendárias, históricas ou literárias em obras literárias posteriores”
(MACHADO, J. B., 2012: 21).
3
Na verdade, não são poucos os autores greco-latinos que aludem brevemente a
Viriato ou dão pormenores mais ou menos extensos acerca da sua personalidade e do
seu esforço contra a dominação romana. Sabemo-lo graças aos autores portugueses
do século XVI que os citam. Entre estes, André de Resende que, no seu Libri Quatuor de Antiquitatibus Lusitaniae (1593), cita, entre outros, Justino, Veleio, Plínio,
Júlio Frontino, Paulo Orósio e Apiano que é, na opinião de Mário Cardoso (1963-1971: 329), a mais elucidativa fonte literária sobre as guerras lusitanas contra Roma;
e Frei Bernardo de Brito que, para redigir o “Capítulo Primeiro do Livro Terceiro”
da Monarquia Lusitana (1973, editio princeps de 1597), consultou inúmeros autores: além de Apiano, Cícero, Floro, Tito Lívio, Valério Máximo, Justino, Estrabão,
Plínio, Júlio Frontino, Paulo Osório e Eutrópio. Segundo Machado (2012: 33), “Os
autores que escreveram em língua grega e que têm maior relevância no tratamento
histórico de Viriato são quatro: Diodoro Sículo, Díon Cássio, Apiano e Estrabão”.
Pelo contrário, as fontes portuguesas que se referem a Viriato antes do século XVI
são escassas e quase episódicas. Diferente é a situação a partir do século XVI quando
Viriato foi alçado a herói nacional e se tornou mito literário. Damião de Góis, André
de Resende, João de Barros, Fernão de Oliveira e Francisco de Holanda foram alguns
dos autores que, no século XVI, mais contribuíram para a divulgação dos Lusitanos e
da personagem Viriato em Portugal.
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Alegra-te, ó guerreira Lusitânia,
por este Viriato que criaste;
e chora-o, perdido, eternamente.
Exemplo toma nisto de Dardânia;
que, se a Roma co ele aniquilaste,
nem por isso Cartago está contente (CAMÕES, 2011: 62)4 .

Depois Camões cita-o outras quatro vezes n’Os Lusíadas: Canto I, estrofe
26; Canto III, estrofe 22; Canto VIII, estrofes 5-7 e estrofe 36:
Deixo, Deuses, atrás a fama antiga,
Que coa gente de Rómulo alcançaram,
Quando com Viriato, na inimiga
Guerra romana tanto se afamaram;
Também deixo a memória, que os obriga
A grande nome, quando alevantaram
Um por seu capitão, que peregrino
Fingiu na cerva espírito divino (CAMÕES, L. de, 1972: 34).
(I, 26)
Desta o pastor nasceu, que no seu nome
Se vê que de homem forte os feitos teve;
Cuja fama ninguém virá que dome,
Pois a grande de Roma não se atreve.
Esta, o velho que os filhos próprios come
Por decreto do Céu, ligeiro e leve,
4

Podemos dizer que Camões é o primeiro poeta português a transfigurar as tradições nacionais em mitos literários, transformando n’Os Lusíadas em mito o que
pertencia à tradição portuguesa. Como afirma Eduardo Lourenço: “de portugueses
tornámo-los lusitanos, tribo lusíada predestinada ao futuro fabuloso que as navegações se tornaram presentes. Na ausência de vida mítica onde o canto orgânico se
enraíze, é o Poeta mesmo que transfigura o acontecimento que a isso se prestava em
mito, não só pela consciência sublimada da sua importância universal, como pela sua
integração numa visão simbólica do destino pátrio, concebido como uma sucessão
profética de atos heroicos através dos quais, com a lentidão das coisas destinadas a
durar, se concretizou a missão universal de um pequeno povo” (LOURENÇO, E.,
1982: 160).
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Veio a fazer no mundo tanta parte,
Criando-a Reino ilustre; e foi desta arte (id.: 48)5
(III, 22)
Ulisses é o que faz a santa casa
A Deusa, que lhe dá língua facunda;
Que, se lá na Ásia Tróia insigne abrasa,
Cá na Europa Lisboa ingente funda.
— Quem será estoutro cá, que o campo arrasa
De mortos, com presença furibunda?
Grandes batalhas tem desbaratadas,
Que as águias nas bandeiras tem pintadas.
Assim o Gentio diz. Responde o Gama:
— Este que vês, pastor já foi de gado;
Viriato sabemos que se chama,
Destro na lança mais que no cajado;
Injuriada tem de Roma a fama,
Vencedor invencível afamado;
Não tem com ele, não, nem ter puderam
O primor que com Pirro já tiveram.
Com força, não; com manha vergonhosa,
A vida lhe tiraram que os espanta:
Que o grande aperto, em gente ainda que honrosa,
As vezes leis magnânimas quebranta.
Outro está aqui que, contra a pátria irosa,
Degradado, connosco se alevanta:
Escolheu bem com quem se alevantasse,
Para que eternamente se ilustrasse (id.: 91).
(VIII, 5-7)
5

Camões diz que, pelo nome do Pastor (Viriato), se vê que era um homem forte.
Nesta passagem o poeta procura explicar a origem etimológica do herói pelo substantivo latino vir, viri que significa exatamente “homem forte”. Em Virgílio, a palavra
significa “herói”: arma virumque cano, “canto as armas e o herói”, lê-se no primeiro
verso da Eneida. No entanto, a explicação etimológica avançada por Camões não
parece ser a mais correta. Como diz José Barbosa Machado: “os linguistas inclinam-se mais para o radical “viria”, bracelete, por ter sido este objeto de adorno bastante
usados pelos povos pré-românicos da Hispânia” (MACHADO, J. B., 2012: 51).
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Sabe-se antigamente que trezentos
Já contra mil Romanos pelejaram,
No tempo que os viris atrevimentos
De Viriato tanto se ilustraram,
E deles alcançando vencimentos
Memoráveis, de herança nos deixaram
Que os muitos, por ser poucos, não temamos:
O que depois mil vezes amestramos (id.: 103).
(VIII, 36)

Viriato, como chefe dos Lusitanos e garantia da liberdade deles face aos
Romanos, acaba assim por fundir-se com o que Raymond Trousson (1988)
chama de “mito do libertador”6 — mito presente não só em quase todos os
povos da Antiguidade Clássica, como também nas sociedades atuais — e que
não deve ser confundido com o mito do fundador. Com efeito, Viriato não
é propriamente um fundador, antes uma personagem histórica que, pela sua
força e coragem, luta contra os invasores da sua terra, graças à sua resistência
heroica ao domínio romano, e se torna um dos símbolos das lutas nacionais
contra o invasor estrangeiro de todas as épocas, em particular o das crises de
1383-85, contra a invasão castelhana; o das guerras da Restauração, contra o
domínio dos Filipes (1640-68); e o da chamada campanha peninsular, contra
as invasões Napoleónicas (1807-11)7 .
O poema épico-trágico Viriato Trágico de Brás Garcia de Mascarenhas
(1596-1656), publicado postumamente em 1699, mas escrito entre 1642 e
1656 – portanto, durante os anos da Restauração e da defesa do território
português da presença espanhola —, pode ser considerado a primeira obra
consagrada ao herói lusitano8 . Os anos de redação do poema representam
um dado importante porque, por analogia, é como se Brás de Mascarenhas
transportasse uma época para outra, ou seja, a de Viriato para a sua, tornando6

Trousson usa a definição de “mito do libertador” em relação a Prometeu,
considerando-o o primeiro libertador do homem face ao jugo imposto por outrem.
7
Em Portugal, como libertadores, além de Viriato, podem ser referidos os primeiros reis, que “libertaram” o território do domínio árabe; D. João Mestre de Avis e
D. João IV de Bragança como defensores da pátria contra os Castelhanos.
8
Entre os finais do século XVI e os finais do século XVII, aparecem mais três
autores importantes que falam de Viriato: Frei Bernardo de Brito, em Monarquia
Lusitana (1597), Manuel de Faria e Sousa, em Epitome de las Historias Portuguesas (1628) e Europa Portuguesa (1663), e António de Sousa Macedo, em Flores de
España, Excelências de Portugal (1631).
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-se, por conseguinte, Brás Garcia em Viriato, os espanhóis em romanos e a
Companhia dos Leões no exército lusitano. Os dados biográficos do autor são
igualmente importantes pois, de certo modo, ele passa as suas experiências de
soldado para o poema. Nascido em Avô, na Serra da Lousã em 1596, com
uma juventude a correr atrás da aventura, Brás Garcia de Mascarenhas participa, em 1630, nas guerras contra os holandeses no Brasil e, assim que volta
a Portugal, participa também na guerra da Restauração como capitão e governador de Alfaiates, na província da Beira. De facto, como afirmam Óscar
Lopes e António Saraiva, no poema Viriato Trágico “Viriato encarna verdadeiramente a guerrilha popular da Restauração pela pena de um fidalgo que
era um aventureiro nato e uma personificação da tradicional guerrilha peninsular” (LOPES, Ó., SARAIVA, A. J., 1985: 396). Publicado pela primeira
vez por Bento Madeira de Castro9 , cavaleiro da Ordem de Cristo, como se
disse, em 1699, pela tipografia de António Simões, tipógrafo da Universidade de Coimbra, e oferecido ao rei “Restaurador”, D. João IV, este longo
poema em 20 cantos e oitava rima10 , foi recentemente republicado numa edição fac-similada por José Vitorino de Pina Martins e pela Fundação Calouste
Gulbenkian em 1996.
As opiniões críticas sobre a obra são diversas e muito contrastantes. Recordando só algumas, as mais significativas, vale a pena citar a de Óscar Lopes
e António Saraiva segundo os quais se trata de obra “curiosíssima, não como
poema heróico, pois, a excepção da metrificação em oitava rima e umas vagas
tinturas mitológicas, infringe as regras e o tom do género” (id.: 395); a de
Fernando Henriques Vaz, completamente diferente, que, pelo contrário, faz
dela uma apologia, chegando a afirmar que “Brás Garcia de Mascarenhas quis
manifesta e intencionalmente, incontestavelmente, decalcando Os Lusíadas,
quer dizer, aproveitando o seu plano geral de Arte e de História da Humani9

O primeiro editor, no aviso ao leitor que introduz o poema de Mascarenhas,
lamenta que “Havendo em o nosso Portugal tantos, e tão famosos escritores, que
nas asas de suas penas fizeram voar por todo o mundo a fama dos mais esclarecidos
heróis, de que em todas as idades sempre abundam, não houve até agora quem com
particular empenho, e não de passagem, celebrasse as imortais façanhas, e singulares
proezas do nosso famoso Português Viriato, Alexandre Lusitano, e Marte Espanhol,
contentando-se com as compendiosas notícias, que em louvor de seu invicto ânimo,
e grandes vitórias, referem os cronistas do Império Romano” (CASTRO, B. M. de,
1699: s.p.).
10
Cada canto é iniciado com uma estrofe em forma de resumo a que o autor chama
de “argumento”. Além da numeração dos cantos, cada um destes tem um título que
funciona como sugestão daquilo que o poeta deseja narrar.
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dade, concluí-lo em a parte da nossa história de que Camões não nos fala”
(VAZ, F. H., 1964: 11) e “usando menos a da mitologia e da astrologia e
recorrendo muito aos muito mais vastos conhecimentos da História, da Geografia e da Arte de Marte, tornou o Poema mais humano, mais científico, com
muito mais interesse” (id.: 12); e a de Teófilo Braga que, na sua História da
Literatura Portuguesa. Os Seiscentistas, afirma que “o conhecimento da vida
de Brás Garcia de Mascarenhas e do meio beirão em que foi criado ilumina
o seu poema Viriato Trágico, revelando-nos como no seu espírito ressurgiu a
tradição do Pastor do Hermínio contra o invasor romano pela independência
da Lusitânia, dando-lhe realidade, combatendo também o invasor castelhano
como chefe da Companhia dos Leões, por ele levantada na Beira após a Revolução de 1640” (BRAGA, T., 1984: 379)11 .
Sem entrar na questão do valor literário da obra, assunto que sai do objetivo do presente artigo, o que podemos decerto dizer após ter analisado o
poema é que, embora o título sugira a predominância do aspeto trágico na
construção e na definição da figura do herói — e o adjetivo “trágico” do título
refere-se precisamente ao fim trágico de Viriato —, em boa verdade é ao invés
a dimensão épica que domina no poema, a partir da sua estrutura externa, ou
seja, a oitava rima, e sem esquecer que, para qualquer poema épico que se
pretenda como tal, Viriato é a personagem que possui as características e as
habilidades que predominam em relação a todos os outros, tornando-o capaz
de fazer ações extraordinárias que têm como fim o bem, e em cujo carácter se
entrevê a força de Aquiles, a astúcia de Ulisses, a devoção à pátria de Heitor
e a pietas de Eneias. De facto, como se verá, Viriato possui todas as características típicas do herói: o valor militar, a coragem, a habilidade, a astúcia
individual, a superioridade, que encontram na guerra a máxima expressão e a
única e a mais sublime razão de vida, a honra, a valentia física e a família.
As primeiras virtudes do herói lusitano a serem exaltadas são a paupertas,
a fides e a liberalitas. O Canto I, que serve de resumo a toda a narração posterior e que se intitula Ocasião, a partir do nome da Deusa com este nome que
11

Camilo Castelo Branco inclui o Viriato Trágico entre as obras que se perdem
“no mar morto das bibliotecas inúteis” (CASTELO BRANCO, C., 1986: 35); nas
palavras de Hernâni Cidade: “O temperamento buliçoso do autor, na paz da sua vila
de Avô, nas faldas da serra da Estrela, onde repousava de suas irrequietas aventuras,
reviveria em espírito suas andanças de ‘cavaleiro enamorado’, ao elaborar esta longa
obra em 20 cantos, de estrofes de oitava rima, em que o fantástico criado pela imaginação em torno das lutas de Viriato se mistura com as experiências de seus amores e
ciúmes, brigas e combate” (CIDADE, H., 1978: 1181).
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aparece nestes versos, contém a Proposição e a Invocação do poema — a Dedicatória não se acha presente — e abre-se cantando, logo no primeiro verso,
o “Pastor” português e dois elementos típicos de cada epopeia, de Homero a
Camões, ou seja, a dualidade dialética “Amores e Armas”, simbolizada pelo
mito e pelo topos clássico do par Afrodite/Ares12 . Portanto, a primeira característica através da qual se descreve e apresenta Viriato ao leitor remete para
a sua ocupação diária, ou seja, a pastorícia. O “reino de Deus” é várias vezes
citado no poema através da expressão “pequeno rebanho” e da parábola evangélica do Bom Pastor. Não por acaso, é o “cajado” a ser erguido no poema
como “ceptro de Espanha”. E, sempre não casualmente, no Canto II, intitulado Milícia Antiga, os dois exércitos são descritos como sendo compostos,
por um lado, por pastores lusitanos pouco numerosos e mal-amanhados, mas
armados de grande coragem e força moral e, por outro lado, por legiões romanas poderosas, disciplinadas e bem armadas, mas movidas unicamente pelo
desejo de conquista e de saque. No Canto III, a propósito da Fortuna, que
também dá título ao Canto, é o poeta a oferecer numerosos exemplos de reis
e nobres que, como Viriato, foram pastores ou filhos de pessoas de origens
humildes e de alguns heróis clássicos ligados a Viriato pelo vínculo sagrado
do amor à pátria.
Mas neste Canto, Garcia de Mascarenhas dá-nos também uma descrição
pormenorizada de Viriato, do qual põe em evidência quer as características
físicas quer as morais: da estatura possante do corpo ao nariz aquilino; do
engenho agudo (a astutia) à austeridade do feitio (a gravitas), de novo à liberalidade, à moderação, à bondade do gesto. Este elogio, unido à exaltação
das suas qualidades militares, faz dele a glória de toda a Espanha, tanto que
merece os epítetos de “Aquiles lusitano” (MASCARENHAS, B. G. de, 1846:
282)13 , “lusitano Marte” (id.: 4)14 e “Restaurador e Pai da pátria” (id.: 119)15
que lhe darão a “Imortal fama com Nações estranhas” (id.: 12)16 :

12

“Canto um Pastor, Amor e Armas canto / Canto o Raio do monte, e da campanha
/ Terror da Itália, e do mundo espanto / Glória de Portugal, honra de Espanha: /
Triunfante da Águia, que triunfando tanto, / Tanto a seus raios tímida se acanha, /
Que a traição, só dormindo, o viu rendido, / Porque desperto nunca foi vencido”
(MASCARENHAS, B. G. de, 1846: 1).
13
IX, 99: 3.
14
X, 12: 1.
15
IV, 87: 8.
16
I, 45: 3.
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Pródigo de ouro, de honras ambicioso,
Estas apetecia, aquele dava,
Que ajuntando infinito belicoso,
Liberal aos soldados o espalhava;
Sempre em despojos pobres, e cauteloso
Como rio crescia, e minguava
Fazendo em vez da prata, em vez de ouro
De corações comprados seu tesouro.
Pouco ostentoso ao comum vestia
Que nunca em traje foi diferençado
Do qualquer dos soldados, que trazia
De quem foi sempre estranhamente amado;
Amava-os como filhos, e os regia
Como bom pai, tão brando, e moderado,
Que nenhum se atrevia a desservi-lo
Tratando só de amá-lo, e de segui-lo (id.: 228)17 .

Em seguida, faz-se a celebração do seu engajamento político e bélico.
Como político, Viriato não só governou, mas, com a sua atividade legislativa,
contribuiu também para a civilização da sua comunidade. O elogio ao seu
governo, após ter considerado outros modelos políticos e ter criticado várias
formas de mau governo, realça a sua autoridade de chefe indiscutível e o seu
papel impecável de pai, irmão, amigo e companheiro, o seu desinteresse pelas
coisas materiais e a sua generosidade liberal. A série de epítetos do Canto I
— “Raio do monte, e da campanha, | Terror de Itália, e do mundo espanto, |
Glória de Portugal, honra de Espanha; | Triunfante da Águia, que triunfando
tanto, | Tanto a seus raios tímida se acanha” — espelha de maneira hiperbólica
a intenção glorificadora do poeta épico que será consagrada definitivamente
no Canto VIII:
Foi o mais animoso, e o mais astuto
Capitão, que se sabe entre os Antigos
Que não houve tão resoluto
Em cometer, e evitar perigos,
Concedido lhe foi tal atributo
Por boca dos seus próprios inimigos,
17

VIII, 21-22.
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Que verdades não há mais apuradas,
De as que vem dos contrários confessadas (id.: 229)18 .
São célebres as táticas militares usadas por Viriato, que visavam provocar a instabilidade e a desorientação das forças ocupantes. São táticas de
guerrilha, conhecidas como “bate e foge”, que os exércitos de todo o mundo
acabarão por usar. Como narra o Canto II, o herói lusitano “Oculta a Gente de
uma, e outra banda, | Porque a Romana tarde a reconheça, | A qual da certa
morte descudada | Vem a cair em meio da cilada” (id.: 47)19 . A astúcia é,
portanto, a arma inteligentemente usada pelos oprimidos face à manifestação
de força disciplinada do inimigo opressor. Desta astúcia faz parte, por exemplo, o uso do vestuário do adversário: “E das presas solicito procura | Armar
todos os Lusos à Romana | Que mil vezes o traje à vista engana” (id.: 57)20 .
O génio inventivo e tático compensa a falta de recursos militares e a inferioridade da preparação militar dos Lusitanos: “Viriato inventando novas traças
| De Guerra, a falta a muitos descuidados | suprindo com astúcia peregrina
| à falta da Mavórcia disciplina” (id.: 62)21 . Mas astuto revela-se também o
comportamento do herói épico, como o de Ulisses, entre os Gregos, ao aconselhar uma tática de simulação da paz, defendendo que se, por um lado, negar
a paz seria um gesto de temeridade, por outro, desistir da guerra seria um sinal inequívoco de cobardia. Associada à astúcia, Viriato também possui outra
virtude importante, ou seja, a capacidade de saber prevenir, ambas fruto da
prudência (prudentia), motivo pelo qual o poeta o apelida de “Capitão mais
prevenido” de toda a Espanha (id.: 201)22 . Por outro lado, o instinto agressivo
dos Lusitanos, justificado pela motivação da sua luta, apesar de representar
uma das condições naturais do sucesso militar, é subtilmente criticado pelo
autor porque considerado um dos elementos que impedem a paz:
Por mais que outrem nos vença, ou que vençamos,
Esta grã tacha os Lusitanos temos;
Presto do bem da Paz insistíamos,
E presto o mal da Guerra apetecemos.
Como hão de faltar Guerras se as buscamos?
Como há de haver paz se a não queremos?
18
19
20
21
22

VIII, 23.
II, 64: 5-8.
II, 104: 6-8.
II, 122: 5-8.
XVI, 65: 1.
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Sempre fomos de pazes incapazes,
Por que nunca connosco temos pazes (id.: 88)23 .

Apesar da relação do herói épico com a prática da guerra, o poeta barroco português, após ter tecido considerações morais sobre a vingança24 , não
deixa de representar a Paz, na écfrase do templo de Marte, mostrando-a como
“Minerva figurada” (id.: 203)25 , ajoelhada aos seus pés, “Como que paz pedia
para a Gente” (ibid.)26 , contrapondo-a à soberba do leão, à inveja da serpente,
ao fumo da vã-glória, ao ardor da ambição e à futilidade das conveniências
políticas, que se escondem sob o eufemismo da Razão de Estado. Tal como
acontece na figura de Eneias, no poema de Virgílio, aqui o herói épico é associado aos projetos de paz. Como o Velho do Restelo, n’Os Lusíadas, o poeta
barroco português acusa o espectro da guerra das consequências sociais que
causa, como a fome, a peste, os problemas físicos e psicológicos, basicamente
considerando-a “O teatro universal de desventuras” (id.: 28)27 . E face à sua
falsidade, põe em discussão a transitoriedade das glórias mundanas, das vitórias e dos triunfos militares, a invenção dos instrumentos bélicos e a insensatez
dos festejos em sua honra (ibid.)28 . Todavia, ao acusar a fraqueza lusitana, Viriato proscreve de forma realista uma paz insidiosa e cobarde, em detrimento
de uma paz generosa e liberal (id.: 208-209)29 : “Todo o que pede paz vencido
fica, | Que é toda a paz desejosa a quem a pede, | Honrada, e proveitosa ao
que a concede” (id.: 208)30 .
Perante a astúcia, as capacidades bélicas e a clemência de Viriato, é Roma
inteira quem treme e, no Canto VIII, o severo Catão o Velho (id.: 244-245)31
23

III, 82.
VII, 1-5.
25
VII, 41: 1.
26
VII, 41: 4.
27
“Ó guerra, guerra, quem nunca te vira, | Nem soubera a que partes evaporas | O
espanto, a fome, a peste, o estrago, a ira, | Da vida algozes, do descanso esporas, |
Mãe da cobiça, fonte da mentira, | Dos dias confusão, horror das horas, | Centro da
inveja, lago de amarguras, | O teatro universal de desventuras!” (I, 106).
28
“De que servem mortíferas victorias, | Triunfos e trofeus, que em fim recitas, |
Cifrando neles as mundanas glórias, | Se todas são infernos de desditas? | Ah falsas
alegrias transitórias! | Ah caduca ambição, que as solicitas! | Comprando a sangue
aplausos de coortes, | Que dão mais vivas a quem dá mais mortes!” (I, 107).
29
VII, 59-64.
30
VII, 60: 6-8.
31
VIII, 92-96.
24
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sente a necessidade de se apelar ao “fecundo Aníbal” (id.: 242)32 para não
prolongar a guerra na distante Espanha, porque “para grandes males, grandes
remédios” e “não vence quem não faz justiça” (id.: 245)33 . Astúcia, clemência, frugalidade (paupertas), associadas ao topos da aurea mediocritas, conferem a este herói a autenticidade estoica que lhe permite ser conhecido como o
chefe mais dedicado, cujo único interesse é promover o bem da comunidade:
“De nada se perturba, nem se inflama | Aquele coração nunca turbado: | Entra
na Tenda, faz da terra cama, | Que esta era o seu colchão mais regalado; | E
do escudo almofada, que mais ama” (id.: 204)34 .
Se o herói épico é luminoso e exemplar, por conseguinte, representativo da
areté e da virtus heroica, o herói trágico é paradigmático da condição humana,
está sujeito à fragilidade e ao erro (hamartia). Disto e da insolência (hybris)
perante o Destino (Moira/Fatum) provém a punição divina (nemesis), o sofrimento (pâthos/cátharsis) e a catástrofe. O editor justifica o título Viriato
Trágico tendo em consideração o fim trágico que coube ao ilustre português,
decapitado na sua tenda, traído e atacado no sono de maneira cobarde: “Tanto
a seus raios tímida se acanha, | Que à traição, so dormindo, o viu rendido,
| Porque desperto nunca foi vencido” (id.: 1)35 . A partir do Canto XXVII,
começam a aumentar os indícios trágicos. A carta de Messalina a Aulaces
(Audax), um dos assassinos do herói, pode ser considerada o ponto de início
da sucessiva ruína de ambos e da desventura de Viriato, isto é, “A tragédia
mais cheia de amargura” (id: 239)36 . O Canto XX, o último, intitulado Tragédia, situa o trágico final na tenda de Viriato, “Nos altos Pirenéus” (id.: 295),
onde o herói a “a traição é degolado” (ibid.)37 . Tal facto, definido “horrível”,
projeta a vítima na história como “memorando” (id.: 297), “formidável, e invencível” (ibid.)38 , “Igual na morte, e feitos valorosos aos mais esclarecidos”
(id.: 296)39 .
Cipião aceita à sua mesa Dictaleão, Minuro e Aulaces, promete-lhes grandes favores em troca da cabeça de Viriato e põe-se no lugar do irmão, por meio
de uma intriga, à cabeça do exército romano. Por confiar na lealdade dos seus
32
33
34
35
36
37
38
39

VIII, 86: 6.
VIII, 96.
XX, 39: 1-5.
I, 1: 7-8.
XVII, 104: 6.
XX, Argumento.
XX, 6: 1-4.
XX, 5: 6.
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colaboradores mais importantes, de repente transformados em “embaixadores
| Da morte” (id.: 303)40 , “Contando embustes próprios de traidores | Sobre as
pazes, que dizem negociarão | Tirando condições de vencedores” (ibid.)41 , o
herói trágico comete o erro (hamartia) ingénuo de recusar a presença de um
guarda à entrada da sua tenda, que o proteja de possíveis ataques. Na cabeça
de Viriato vivia o destino da Lusitânia. Assim que a sua cabeça cai, perdem-se todas as esperanças de liberdade. A partir deste momento, o poeta, com
invocações de indignação, insurge-se contra os assassinos e as injustiças do
mundo, louvando as virtudes do herói. Após ter descrito o funeral e os jogos
em memória do herói assassinado, Garcia de Mascarenhas termina o poema
chamando a atenção do “caminhante”, que casualmente passa ao lado do túmulo que conserva as cinzas do herói, para a existência de um epitáfio que
desenha um epílogo trágico, mas também épico:
Repara nesta calpa, ó caminhante,
Que solitária as cinzas acompanha
Daquele Triunfador dessa triunfante
Roma; Luso Aníbal Marte de Espanha.
Se por traição da émula ignorante
Morre, se imortaliza, e mais se acanha:
Foi Monarca, e Pastor severo, e grato;
Foi Raio, é cinza; foi enfim Viriato (id.: 321)42 .
Não obstante algumas incongruências históricas, o poema Viriato Trágico
de Brás Garcia de Mascarenhas, representa um brilhante tributo do poeta barroco português a um dos mais ilustres exemplos lusitanos de resistência heroica ao domínio do invasor estrangeiro, com a Roma imperialista do século
II a. C. como protagonista, ainda republicana. Este poema de Brás Garcia
de Mascarenhas, exemplo pedagógico para os seus contemporâneos — poema que por extensão e variedade de pormenores é até hoje a mais importante
obra escrita sobre Viriato —, transcende, todavia, o seu tempo, inscrevendo-se
na matriz identitária das nações hispânicas, em particular da Lusitânia, cujo
território hoje coincide quase completamente com Portugal. O herói épico-trágico Viriato brilha aqui como estoico exemplum do integer uir, do cidadão
dedicado que consagra toda a sua vida ao serviço da comunidade que ama e
40
41
42

XX, 30: 1-2.
XX, 30: 4-5.
XX, 102.

www.clepul.eu

A epopeia de um herói lusitano: Viriato Trágico, de Brás Garcia
de Mascarenhas

47

é indicado como exemplo das maiores virtudes, como a fides, a paupertas, a
libertas, a grauitas, a concordia, a clementia, a liberalitas, a auctoritas e, sem
esquecer, a gloria.
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AS TENDÊNCIAS ÉPICAS DO
TEATRO NACIONAL NA EUROPA DO
SÉCULO XIX
Charlotte KRAUSS
(Université de Poitiers — FoReLLIS)

R ESUMO: No início do século XIX, ocorreu uma mudança fundamental nos
sistemas políticos da Europa: gradualmente, as monarquias absolutistas, com governantes de direito divino e súditos, transformaram-se em nações, em monarquias
ou repúblicas constitucionais baseados num povo de cidadãos (relativamente) livres.
Para a disseminação do conceito ainda abstrato de “nação”, bem como para a formação de um sentimento de pertencimento a um povo nacional, a literatura desempenha
um papel pedagógico essencial. Enquanto a teoria defende em particular a busca de
épicos nacionais — históricos ou recém-escritos —, na prática, é o teatro que parece
ser o local apropriado para atingir todas as esferas da sociedade. A esse respeito, não
é de surpreender que vários projetos de teatro em diferentes países desejem retratar
a nação e o povo nacional no palco, em particular através de apresentações teatrais
de material histórico identificado como nacional. Esses projetos, no entanto, são vítimas do “encanto do épico”, na forma e no conteúdo: além do tamanho dos dramas
(centenas de páginas), a alternância entre cenas de massa, como batalhas históricas, e
representações mais íntimas de atos exemplares de um herói nacional corresponde ao
ideal épico. Da mesma forma, muitas peças têm tendências narrativas (vozes narrativas, notas cénicas excessivas etc.). Por fim, pelo menos à época do teatro à italiana,
esse teatro épico não é performable e as peças se tornam dramas de leitura. No meu
artigo, analiso três exemplos de diferentes países: Die Hermannsschlacht (A batalha
de Arminius) de Christian Dietrich Grabbe, La Jaquerie de Prosper de Mérimée e
Boris Godunov de Alexander Pushkin.
PALAVRAS - CHAVE: Épico e teatro; Encenação da nação; Literatura europeia do
século XIX; Closet drama.
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Imagine a cena: montanhas, bem, colinas, nas quais há um
exército, cerca de 1.000 homens, na frente deles a cavalaria disposta em praças, em esquadrões [. . . ], atirando sem
parar. No fundo, rodeadas de florestas, cavalaria e reservas! Entre todos esses milhares de homens voam bolas de
canhão e cartuchos (com um alcance de 400 a 500 metros).
Na frente de tudo isto: Wellington e Lord Somerset a discutir. [. . . ] E agora, vamos imaginar tudo isto no palco de um
teatro1 .

Com estas palavras, o realizador Rainer Lewandowski esboça, com humor, uma das cenas do drama Napoleão ou os Cem Dias (Napoleon oder die
hundert Tage) do escritor alemão Christian Dietrich Grabbe (1801-1836). A
obra, publicada em 1831, não foi realizada durante a vida do autor, mas apenas
a partir do final do século XIX: a estreia finalmente teve lugar em Frankfurt
em 1895, numa adaptação de Alfred Stoltze dirigida por Anton Roll (PORRMANN, M.,1982: 69). Durante a vida de Grabbe, a cena descrita acima era
completamente incompatível com o teatro de estilo italiano, que defendia a
encenação realista e a criação de uma ilusão perfeita. No entanto, no final do
século XIX, a emergência de uma conceção cada vez mais abstrata do cenário
teatral e a presença de uma nova instância, a do encenador, tornaram possível
a realização desta peça que se pode chamar épica. Hoje em dia, a encenação
de romances por vezes com mil páginas, o desenho de cenários minimalistas e
a projeção de fundos filmados nos teatros sugerem que qualquer texto pode ser
encenado — um juízo um pouco rápido que tende a dificultar uma perceção
adequada do drama do século XIX.
O destino de uma adaptação tardia é comum a praticamente todas as peças
de Christian Dietrich Grabbe, um escritor que pode ser considerado um especialista em closet drama (peças teatrais para ser lidas): com uma exceção, ne1

“Stellen wir uns das bitte einmal vor: Berge, gut, Hügel, darauf ein Heer, etwa
1000 Mann (?), davor Infanterie in Quarrés, das heißt in Schwadronen [. . . ], ununterbrochen feuernd. Im Hintergrund, von Wald umstanden, die Reiterei und die Reserven! Zwischen all den tausenden Mann fliegen Kanonen- und Kartätschenkugeln
(Reichweite ca. 400 bis 500 Meter) herum. Vor diesem Geschehen: Wellington und
Lord Somerset im Gespräch. [. . . ] Und das stellen wir uns bitte alles einmal auf der
Bühne eines Theaters vor.” (LEWANDOWSKI, R., 1989: 70). [Todas as traduções
portuguesas presentes no artigo são minhas].
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nhum de seus dramas pôde ser encenado durante a vida do autor. As enormes
dificuldades destas peças podem ser ilustradas por outro exemplo, A Batalha
de Arminius (Die Hermannsschlacht), o último drama de Grabbe, concluído
pouco antes da sua morte em 1836, aos 36 anos de idade (GRABBE, C. D.,
1961). O drama retrata uma batalha histórica que, em 9 d.C., colocou as legiões romanas sob o comandante Varus contra as hordas germânicas lideradas
por Arminius, o Querusco2 . Este último saiu vitorioso da batalha, impedindo
a expansão do Império Romano para o norte da Europa. No século XIX,
contra toda lógica histórica, esta vitória foi considerada o início da história
alemã; Arminius ou Hermann (o nome germanizado que lhe foi dado pelos
humanistas no século XVI3 ) foi considerado o pai fundador do povo alemão4 .
Grabbe não é, de longe, o primeiro escritor alemão a encenar este material histórico emblemático. Mas ele é radical onde outros autores encontram
astúcia na hora de mostrar as batalhas: na adaptação mais conhecida, A Batalha de Arminius de Heinrich von Kleist (Die Hermannsschlacht — o mesmo
título que o drama de Grabbe), escrita em 1808 e publicada postumamente
em 1821, a batalha acontece quase de passagem, longe do palco, e a vitória
vai para Marbod, outro príncipe germânico5 . Grabbe, por sua vez, não estava
nada preocupado com as restrições impostas pelos teatros de seu tempo. Na
exposição da sua peça, a didascália apela à presença física das “18, 19 e 20 legiões [romanas] em march”6 . Para o primeiro dia da batalha, Grabbe imagina
2

Os Queruscos eram uma união tribal na antiga Germânia, que vivia na zona de
ambos os lados do rio Weser (parte central e noroeste da atual Alemanha). Há muito
pouca informação histórica sobre esta tribo.
3
Com certeza, conhecemos apenas o nome que assumiu ao aceder aos direitos
civis romanos: Arminius (ver PANTLE, C., 2009: 148). Se o inventor concreto do
nome alemão não é conhecido, há uma passagem nos Tischreden (“Discursos”) de
Martin Luther, que explica a origem do nome por uma etimologia ousada, para não
dizer pior: “Herman[n], falsamente chamado Ariminium [sic] pelos autores latinos,
chama-se na verdade “homem do exército” (Heer-Mann), dux belli, que é apto para o
exército e para lutar, para salvar os seus e para assumir a liderança [do movimento],
correndo o risco da sua própria vida.” [“Herman, den die Latini ubel verkeren und
Ariminium (sic) nennen, heist aber ein Heer man, dux belli der zum heer und streit
tüchtig ist, die seinen zu retten und forn an zu gehen, sein leib und leben drüber
wogen”, Martin Luther, Tischreden, Abt. I, t. 31/1; citado por Jacques Ridé (2003:
240)].
4
Para uma visão geral da história do material literário e do lugar de memória, ver
DOYÉ, W., 2009: 587-602 e KRAUSS, C., 2014: 127-149.
5
Ver VON KLEIST, H. 2001: 533-628.
6
“Die 18., 19. und 20ste Legion in Marschordnung” (GRABBE, C. D., 1961:
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as legiões de Varus atravessando o rio Weser em barcos; parte da cena deve
acontecer “no meio da água”7 . Então a batalha começa, diretamente no palco,
diante dos olhos dos espectadores. Os movimentos são descritos na didascália: “A cavalaria querusqua corre pela encosta, espalha os esquadrões, muitos
dos quais fogem atrás das legiões, e regressa com cavalos capturados”8 . Mais
adiante, o movimento das legiões é descrito com uma perspetiva vista de cima:
“Eggius à cabeça com a décima nona legião, Varus no meio da décima oitava
liderando todo o seu exército, atrás da vigésima”9 . A audácia culmina durante a terceira e última noite em movimentos de combate bastante confusos,
resumidos sobriamente pela didascália: “Batalha continuada com vários movimentos”, depois “Combate noturno fero”10 . A realização concreta dessas
indicações deixa ao diretor total liberdade, mas também o constrangimento de
uma atuação quase impossível.
As cenas de massa de Grabbe refletem um desejo de descrição detalhada
que se adequa mais ao romance do que ao drama histórico. Segundo o crítico
Friedrich Sengle, autor de um estudo sobre o teatro histórico alemão, Grabbe
foi submetido ao “espírito épico” do seu tempo11 . Não é surpreendente, portanto, que as didascálias da Batalha de Arminius se assemelhem a uma voz
narrativa: elas descrevem e comentam a ação mais do que dão indicações para
uma encenação concreta. Esta tendência à narração — que pode ser descrita
como uma tendência épica — é também evidente na representação de muitos
atos exemplares de bravura do Hermann, encenados em frente de um cenário
que deve ser imaginado para ser povoado por uma grande multidão. Vejamos
335).
7
“Wir sind in der Mitte des Wassers” (GRABBE, C. D., 1961: 344).
8
“Die marsischen Reiter galoppieren hinunter, werden aber zurückgeworfen.”;
“Die cheruskische Reiterei sprengt hinunter, zerstreut die Truppen, von deren Mitgliedern indes sich viele hinter die Legionen flüchten, und kehrt mit gefangenen Pferden
zurück” (GRABBE, C. D., 1961: 348).
9
“ Eggius voran mit der neunzehnten Legion, Varus aus der Mitte der achtzehnten
sein ganzes Heer leitend, hinten die zwanzigste” (GRABBE, C. D., 1961: 352).
10
“Fortwährende Schlacht mit abwechselndem Glück” ; “Wütendes Nachtgefecht”
(GRABBE, C. D., 1961: 372).
11
No entanto, Sengle afirme que a submissão de Grabbe ao espírito épico do seu
tempo é um sinal da fraqueza dos seus dramas: “Aber in Wirklichkeit ist es doch
so, dass Grabbes dramatische Formkraft nicht stark genug war, um dem wachsenden epischen Geiste des Jahrhunderts Widerstand leisten zu können” (SENGLE, F.,
1969: 172). (“Mas a realidade é que a força formativa dramática de Grabbe não foi
suficientemente forte para resistir ao espírito épico crescente do século”).
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um exemplo para mostrar que esse drama tinha de ser considerado não jogável
num palco de teatro do século XIX, em busca de ilusão. No meio de uma briga
noturna, Hermann monta o seu cavalo. “Hermann salta com o seu cavalo sobre a muralha romana, rasga do chão a águia da décima nona legião e foge”12 .
Hoje em dia, essa sequência pode ser mostrada através do cinema, mas no
século XIX, a arte cénica não tinha os meios técnicos para o fazer. Tomamos
outro exemplo, mais uma didascália, que conta a história da construção de um
dique pelos soldados romanos e é claramente dirigida a um leitor do drama,
já que ela esboça uma cena que parece sair de um romance: “Muitos soldados
tiram os capacetes, enchem-nos de água e levam-nos aos seus camaradas que
trabalham no campo, sem levar em conta o perigo, embora alguns deles, com
a cabeça descoberta, sejam atingidos por flechas, caiam mortos ou feridos no
rio”13 . Vemos que essa indicação está próxima de uma narrativa e vai muito
além da utilidade primária de uma didascália, que é a de facilitar a encenação
por indicações técnicas.
Já na época da publicação do drama, seu caráter épico é mencionado por
muitos críticos que consideram que “apesar da brevidade epigramática do discurso, o elemento épico se encontra em todos os lugares desta obra14 ” ou
que, como em todas as peças de Grabbe, “os elementos épico-históricos e os
elementos dramáticos se misturam de forma selvagem, sem nenhuma separação entre eles15 . Uma crítica publicada na revista Baltische Blätter identifica
a última obra de Grabbe como um “épico dramático”, pois o material arminiano forçaria o autor a adotar uma “atitude épica”16 . Finalmente, o escritor
Berthold Auerbach (1812-1882), um patriota fervoroso, capta, numa crítica
publicada em 1838, a modernidade do drama, descrevendo com precisão a
substituição do épico nacional, idealizado mas envelhecido, por dramas desti12

“Er sprengt mit seinem Senner über die römischen Wälle, entreißt der neunzehnten Legion ihren aufgepflanzten Adler und jagt zurück” (GRABBE, C. D., 1961:
358).
13
“Viele der Soldaten nehmen, ungeachtet aller Gefahr und obgleich manche mit
den unbedeckten, pfeilgetroffenene Köpfen verwundet oder todt in den Fluß stürzen,
ihre Helme ab, füllen sie mit Wasser und bringen es ihren am Lager arbeitenden
Cameraden” (GRABBE, C. D., 1961: 365).
14
Tradução de VON LEITNER, Ph., 1963: 162: “[T]rotz der epigrammatischen
Kürze der Rede tritt uns überall ein episches Element in der Dichtung entgegen”.
15
Tradução de STAHR, A., 1963: 148: “Grabbes Schöpfungen, in denen die
episch-historischen und dramatischen Elemente ungeschieden durcheinanderbrodeln”.
16
Ver MEYEN, E. M., 1963: 124.
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nados à leitura:
Houve um tempo em que se falava muito do épico nacional alemão como o imperativo supremo; a forma épica é obsoleta, mas
nos dramas que são referidos como “inadequados para o palco”,
podemos encontrar um substituto. O presente drama do Grabbe
foi obviamente desenvolvido em desrespeito aos teatros existentes, mas em conteúdo e forma corresponde às exigências de uma
epopeia nacional alemã17 .
A isso podemos acrescentar que o próprio autor disse que queria iniciar
uma renovação do teatro abrindo-se ao género épico. A propósito do seu
drama Napoleão ou os Cem Dias, que citei no início, Grabbe escreveu à sua
editora: “Pelo Napoleão, merecemos iniciar uma revolução dramática-épica
e tornar felizes”18 . Mas, além dos caprichos de um autor que, no decurso
da história literária alemã, pode ser qualificado como um escritor de segunda
categoria, como explicar a tendência épica desses dramas tanto na forma (narrativa) como no conteúdo (batalha heróica)?
Em primeiro lugar, é preciso dizer que Christian Dietrich Grabbe, embora
radical na sua distância do palco da época, está longe de ser o único autor de
dramas históricos com uma tendência épica. Entre os anos 1810 e 1840, a
mesma tendência épica pode ser encontrada em dramas históricos de autores
de diferentes países europeus. Todos estes dramas afirmam encenar episódios
históricos da história nacional do seu país de origem. Podemos rapidamente
mencionar as “cenas dramáticas” francesas escritas nos anos 1826-1830: La
Jaquerie (1828), de Prosper Mérimée (1931), encena as revoltas camponesas
do século XIV; Les Barricades (1826), de Ludovic Vitet (1830), um episódio da Oitava Guerra da Religião, a ação é ambientada em 1588. Ambas as
cenas dramáticas são claramente dirigidas aos leitores (e não aos espectadores), mantendo no mesmo tempo um carácter explicitamente dramático. Mas
os movimentos do povo, as lutas e as batalhas tornam impossível encená-las
17

“Es gab eine Zeit, wo man viel von einem deutschen Nationalepos redete, und
es als höchste Erfordernis betrachtete; die epische Form ist veraltet, in den Dramen aber, die man als "nicht bühnengerecht"bezeichnet, ist uns vielleicht ein Ersatz
dafür geboten. Das vorliegende Drama Grabbe’s ist mit offenbarer Hintansetzung
der Bühnenverhältnisse ausgearbeitet, aber nach Gehalt und Gestalt entspricht es
den Anforderungen an ein deutsches Nationalepos” (AUERBACH, B., 1963: 143).
18
“Wir haben verdient, mit dem Napoleon eine dramatisch-epische Revolution und
Glück zu machen” (GRABBE, C. D., 1970: 323).
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de uma forma realista. Além da sua simples extensão (várias centenas de
páginas para Les Barricades), digna de romances históricos, as didascálias
também têm tendências narrativas e Vitet, que foi historiador, acrescenta até
às suas cenas históricas algumas notas de rodapé explicativas em que se pode
ouvir a voz de um narrador. Para citar apenas um exemplo, na sexta cena das
Barricadas, a rainha pergunta ao seu seguidor: “Minha querida Camilla, vai
buscar-me o licor do nosso velho árabe: certamente já está aquecido”. Uma
nota de rodapé diz: “É muito provavelmente o café que Catarina está a pedir:
desde 1545 o café estava na moda em Constantinopla; na Itália começava a
ser conhecido; mas na França ainda era um licor misterioso: só em meados
do século XVII é que se tornou de uso público”19 . Esta nota finge a neutralidade de um historiador fora da ação, mas esconde mal a interferência de um
narrador que embeleza a leitura da cena com alguns detalhes curiosos sobre o
contexto histórico.
Para citar mais um exemplo, de um terceiro país europeu, podemos ver
a mesma atração pelo mundo e pela narrativa épica em Boris Godunov de
Alexander Pushkin — que é considerado na Rússia como o pai fundador da
literatura russa moderna, um herói nacional. O seu drama apresenta o episódio
histórico do “Falso Demétrio”. Durante o chamado “Tempo de Dificuldades”,
entre os séculos XVI e XVII, um impostor, provavelmente um antigo monge
chamado Gregório Otrepiev, reivindicou o trono da Rússia e conseguiu ser
coroado com a ajuda militar polaca, antes de ser assassinado pouco tempo
depois. A fonte principal de Pushkin é a monumental Istorija gosudarstva
Rossijskogo (“História do Estado Russo”) de Nikolai Karamzin — os volumes
sobre o Falso Demétrio acabam de sair quando o poeta começou a trabalhar
no seu drama em 182420 . Pushkin respeita a trama, assim como os julgamentos de Karamzin, um historiador que estava trabalhando para construir uma
história da nação russa. Hoje em dia, a história literária russa tem em conta
o fato de que o drama Boris Godunov não pôde ser encenado devido à severa
censura política durante o reinado de Nicolau I, mas foi finalmente lançado
na forma impressa em 1831. É verdade que o próprio imperador, que se estabeleceu como o censor de Pushkin, sugeriu ao poeta que sua tragédia fosse
transformada “num romance histórico ou num romance do gênero do Walter
19

“C’est très probablement du café que demande Catherine: depuis 1545, le café
était à la mode à Constantinople; en Italie on commençait à le connaître; mais en
France c’était encore une liqueur mystérieuse: l’usage n’en devint public qu’au milieu du dix-septième siècle” (VITET, L., 1830: 270).
20
Ver DEPRETTO, C., 2012: 759-761.
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Scott21 ” — Pushkin recusou. A essa razão política, perfeitamente válida, devemos acrescentar uma incompatibilidade muito real da peça com os teatros
russos da época: se Boris Godunov não foi representado, foi também por razões semelhantes às mencionadas acima para os nossos exemplos alemães e
franceses. Na ausência de um personagem nobre, tão heroico quanto moralmente irrepreensível, Pushkin usa a multidão como seu personagem principal.
É a multidão que é trazida à tona em muitas cenas: o povo se reúne na coroação de Boris Godunov, ele se reúne para ouvir o discurso de Afanasy Puškin
após a morte do czar, ele está presente no campo de batalha. É também a
multidão que sanciona a ação política permanecendo em silêncio no final do
drama — de fato, a última cena termina com o que é provavelmente a mais
famosa didascália da literatura russa: “O povo permanece em silêncio”22 .
Impossível de tocar durante a vida de Pushkin, estas cenas populares foram para encantar Modest Mussorgsky na segunda metade do século XIX: na
adaptação que presente o compositor do drama de Pushkin entre 1868 e 1872,
a multidão está presente sob a forma de um grandíssimo coro. No palco espaçado da ópera, o efeito das massas é impressionante — e não sem razão,
o drama de Pushkin é hoje mais conhecido através da ópera de Mussorgsky.
Quanto ao texto dramático de Boris Godunov, ele teve o mesmo destino que
a já mencionada Batalha de Arminius: tinha de esperar várias décadas após a
morte de seu autor para ser encenada de forma abreviada.
Como nos outros exemplos, a ligação com o épico foi rapidamente estabelecida pelos críticos contemporâneos da publicação do drama de Pushkin.
O famoso crítico literário Vissarion Belinsky julgou assim que “o Boris Godunov de Pushkin não se parece nada com um drama, mas sim com um poema
épico sob a forma de um diálogo. . . ”23 .
A existência, na Europa dos anos 1810-1840, desses dramas históricos
contrários às exigências do teatro da ilusão, então rapidamente percebidos
como teatro a ser lido, requer uma explicação. Por que os autores abordaram
questões históricas tão complexas? Por que sob a forma de dramas — e não

21
22

Tradução de
Tradução de:

(PUŠKIN, A., 1950: 322).
(citado por GOZENPUD, 1967: 345).

23

Tradução de:
(PUŠKIN: 1951, p. 598).
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de romances, por exemplo? E, finalmente, por que essas obras estão próximas
do épico?
A escolha do teatro é, em última análise, bastante óbvia: na Europa do
início do século XIX, o drama ainda goza do prestígio de um género literário
nobre (ao contrário do romance, em particular). Qualquer autor que deseje
adquirir uma certa glória ou mesmo cobiçar o estatuto de autor nacional é,
portanto, inevitavelmente tentado a escrever para o teatro. Além disso, a actuação em palco permite alcançar um público ainda largamente analfabeto.
A escolha de temas históricos reconhecidos como “nacionais” refere-se a
uma época que conta com o poder da literatura para difundir o conceito de
nação entre a população. De facto, foi a partir do fim do Iluminismo e sob
a impressão da Revolução Francesa que, por toda a Europa, as monarquias
de direito divino foram gradualmente substituídas por monarquias constitucionais ou sistemas democráticos. Os súditos dos monarcas de direito divino
tornam-se cidadãos, indivíduos mais ou menos livres. No entanto, embora o
conceito de nação sirva agora de base aos Estados, cada poder deve explicar
ao seu povo o que significa pertencer a uma nação. Cada Estado tenta convencer o povo de que está participando de um grande empreendimento comum e
nacional. Não há nada de natural no conceito de nação, mas é uma noção abstrata. Baseia-se em características escolhidas arbitrariamente, mas definidas
como essenciais: língua, geografia, religião, tradições culturais, história etc.
Dependendo do caso, este ou aquele critério é valorizado ou deixado de lado:
a Bélgica ou a Suíça são nações com várias línguas nacionais, na Alemanha é
mais prudente não contar a questão da religião (católica ou protestante) entre
os critérios da nação — e assim por diante.
No século XIX, foi particularmente a narração da história como história
nacional (e já não como história dinástica) que serviu de base para identificar
as várias nações europeias: a partilha de uma história comum, heróis históricos e antepassados reforçou consideravelmente o sentimento de pertença a
um povo nacional — quer a unidade estatal já existisse (como na França ou na
Rússia), quer ainda não tivesse sido construída (como na Alemanha, Itália ou
Polónia). Não é, portanto, surpreendente que uma geração de grandes historiadores nacionais (incluindo Jules Michelet na França ou Nikolai Karamzin
na Rússia) tenha nascido no início do século XIX. Para a divulgação desta
história nacional ao povo, por outro lado, a função da literatura é crucial: é de
facto nos livros (romances, relatos históricos, leitura de dramas) que o público
descobre os episódios chave identificados pelos pensadores — historiadores
ou filósofos. A crença no potencial da imaginação e da unificação da litera-
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tura é confirmada pelo fato de que os próprios historiadores escrevem textos
literários para alcançar um amplo público. Les Barricades de Ludovic Vitet,
historiador, são um exemplo disso.
Como sugere a frase de Berthold Auerbach sobre A Batalha de Arminius
de Grabbe, acima citada, o épico nacional é, antes de mais nada, uma espécie
de texto literário ideal, confirmando pela narração de um episódio histórico
heroico a antiguidade de um determinado povo e conferindo-lhe praticamente
o direito de existir. No início do século XIX, a ideia da epopeia estava assim rodeada de uma aura mítica, que encorajava os povos que não possuíam
uma epopeia nacional a defini-la (A Canção dos Nibelungos na Alemanha, O
Conto da Campanha de Igor na Rússia), ou mesmo a inventar uma — como
a Kalevala na Finlândia.
No entanto, o épico levanta a questão da legibilidade: tanto A Canção dos
Nibelungos como A Campanha do Conto de Igor não se prestam a uma leitura
popular fácil. Quem quiser contar a história da nação deve, portanto, encontrar uma maneira mais simples e cativante — e é aqui que o drama assume a
sua forma ideal. Também aqui termina o círculo: o drama histórico que conta
uma história nacional vai contra as necessidades do povo, mas ao fazê-lo, sucumbe ao que se pode chamar o “chamado do épico”. Os dramas — como já
vimos — são muitas vezes excessivamente longos e apresentam material épico
inusitado nos teatros da época: multidões populares, cenas complexas de batalha. Eles também tendem a sucumbir ao prazer da narração e à necessidade
de direcionar a compreensão do público: as didascálias tornam-se mais longas, surgem vozes narrativas. Para uma apresentação no palco de um teatro,
para explicar a nação ao povo, todos esses dramas são basicamente demasiado complexos, demasiado longos, demasiado épicos, demasiado modernos
também. É apenas no final do século XIX que o aparecimento do diretor nos
teatros permitirá finalmente que estas peças sejam realizadas. Alguns delas
serão então verdadeiramente identificadas como “dramas nacionais” — mas
isto já depende da receção, não da criação destas obras.
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ATUALIZAÇÕES DO ÉPICO NO
CINEMA DE STRAUB & HUILLET
Fernando de MENDONÇA
(Universidade Federal de Sergipe)

R ESUMO: O legado cinematográfico do casal Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, integralmente marcado por relações de origem literária, visitou de maneira sistemática a estrutura narrativa épica e o imaginário canônico deste gênero, atualizando
temas que envolvem um plano histórico, um plano maravilhoso e um plano de heroísmo épico. Esta reflexão se concentra em um de seus filmes que mais profundamente explora os princípios da tradução intersemiótica (PLAZA, J., 2013) para reler
a matéria épica a partir de fontes modernas: “Moisés e Arão” (1975), adaptado de
uma ópera de Arnold Schoenberg, que por sua vez se inspira no pentateuco bíblico.
Para isso, servem de base algumas teorias cinematográficas modernas (AUMONT, J.,
2004; DELEUZE, G., 2007; RANCIÉRE, J., 2012), assim como interpretações críticas que ampliam o imaginário dos cineastas, a partir de uma reconhecida ‘pedagogia
strauberiana’ (DANEY, S., 2007).
PALAVRAS -C HAVE: Cinema épico; Cinema e literatura; Tradução intersemiótica; Jean-Marie Straub & Danièle Huillet.

A relação que o cinema realizado pelo casal de diretores franceses
Jean-Marie Straub e Danièle Huillet guarda para com a matéria épica, comumente é lembrada pela leitura brechtiana que filtra de maneira absoluta toda
sua filmografia. Não se pode encontrar em um só filme dos Straub, algum tratamento do tempo histórico que não seja nutrido pelo distanciamento do teatro
épico, o que ganha maior relevância se considerarmos que a carreira integral
destes artistas, no cinema, parte sempre de um diálogo ontológico com matrizes literárias. Sob premissas que ao mesmo tempo reverenciam e enfrentam a

64

Fernando de Mendonça

lógica do cânone estético, Straub & Huillet ultrapassam o que se convenciona entender por adaptação fílmica, ao menos dentro de um senso comum. A
proposta intersemiótica deste cinema, pautada por intenções de renovação do
clássico, mas também por respostas a urgências de seu século, apresenta um
rigor de complexidade poucas vezes vista na história da sétima arte. Aqui,
desvinculam-se os critérios do espetáculo e da lógica comercial, em detrimento de anseios mais reflexivos e deslocadores do olhar, com o intuito de
resistir aos dissabores de um tempo que continuamente desafia a humanidade
a se (re)significar.
Mesmo reconhecendo a predominância épica deste cinema, é preciso ressaltar que alguns filmes se destacam por não apenas dependerem da perspectiva brechtiana para materializar o tom épico; mais que isso, há títulos nos
Straub que desde sua premissa original (literária e histórica), já confirmam um
interesse pela apropriação épica como dominante. O filme “Moisés e Arão”
(Moses und Aron, 1975) dá grande exemplo, nesse sentido. A co-produção
alemã, concretizada em parceria com a Áustria, a França e a Itália, indica
desde o seu título tratar-se de uma leitura do cânone bíblico, em que protagonizam personagens célebres ao imaginário épico das principais religiões
ocidentais. Pretendemos uma abordagem a esta específica obra, considerando
a relação mantida pelos Straub com o pentateuco original, mas especialmente,
com a inspiração moderna que eles encontram junto ao legado do compositor
austríaco, Arnold Schoenberg (1874-1951), e sua ópera homônima que serviu
de verdadeira base para o roteiro do filme. Antes disso, porém, cabe situarmos
de maneira mais detida, alguma reflexão em torno da matéria épica no cinema.
Como ela ganha forma, como se atualiza e expande seus efeitos dentro de uma
arte em que imagens e sons se conjugam para recuperar e também ampliar as
possibilidades do espaço-tempo na modernidade.

A matéria épica no cinema: hibridismo intersemiótico
Desde que o cinema ultrapassou suas condições primitivas de produção e
projeção, avançando dos microfilmes em fins do séc. XIX, assim como dos
primeiros curtas para películas de longa duração, no decorrer dos anos 1910,
podem ser localizadas importantes realizações baseadas na matéria épica. As
principais nações responsáveis pelo desenvolvimento de uma gramática cinematográfica, como a Itália, os EUA, a França e a União Soviética, todas
recorreram ao tom patriótico e maravilhoso da epopeia para aprimorar as poswww.clepul.eu
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sibilidades de produção fílmica e assim alcançar uma forte identificação com
seus públicos. Pesquisadora de referência ao gênero, Joanna Paul (2013) percebe que um princípio de tradição foi determinante para a teleologia do épico
nos primeiros cinemas, sendo com o tempo, flexibilizada, e verificando-se um
alargamento dos limites épicos que acompanhou a modernização da linguagem fílmica.
Localizar o épico no cinema consiste em, muito mais do que um exercício
de síntese em relação à história desta arte, compreender também a maneira
como o próprio plano literário da matéria épica se atualiza e renova suas características junto a novas linguagens e olhares. Nesse sentido, a contribuição
de Christina Ramalho (2007) é inestimável para nos conduzir a um entendimento mais amplo do épico em novos meios de expressão, sob a consciência
do hibridismo e dos multifacetados caminhos desbravados pela expressividade estética contemporânea. A seguir, elencamos quatro eixos identificados
nas reflexões da autora, que são fundamentais para se lidar com a renovação
do épico a partir do séc. XX; todos num vínculo que valoriza o harmonioso
encontro de tempos e culturas a partir da matriz literária:
1. Circularidade cultural das imagens míticas — onde destacamos as transições estético-epocais e o surgimento de novas linguagens como variáveis basilares à manifestação do épico no cinema;
2. Intencionalidade épica — onde ressaltamos a evidência de um apelo
contemporâneo à criação épica, a ser respondido pela técnica e tecnologia cinematográficas;
3. Conformações estéticas — onde resgatamos as confluências e interpenetrações vinculadas à tradição clássica, sob o registro da ancestralidade e da herança;
4. Inventividade — onde situamos o audiovisual como um ponto de interseção entre as novas formas e linguagens do séc. XX.
Ao assumir o gênero épico em manifestações híbridas, Ramalho defende
a possibilidade de ruptura nas fronteiras culturais clássicas, o que certamente
se coaduna ao projeto de Straub & Huillet. Diluir os limites entre a cultura
popular e erudita, assim como demonstrar de maneira prática cada um dos
eixos listados acima, é o feito destes cineastas, em consonância a todo um
segmento de produção que pode ser encontrado não apenas no cinema, mas
em diversos meios de expressão. A autora conclui:
www.lusosofia.net
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Finalmente, o hibridismo cultural aponta, ainda, para misturas
nada ortodoxas, passíveis, por exemplo, de serem observadas
nas produções artísticas contemporâneas, como as adaptações
de obras literárias para os canais de comunicação de massa,
os e-books, a poesia virtual, o texto literário convertido em linguagem pictural, televisiva, cinematográfica e internauta (RAMALHO, C., 2007: 222).

Claramente tratamos aqui de uma cultura intersemiótica que, por natureza,
afirma-se na história através do efeito de palimpsesto, embutindo na criação
artística uma saudável relação entre os tempos e lhes modificando a hierarquia dominante. Diante do cinema épico, não se pode manter ou arriscar um
desequilíbrio entre a matriz antiga e a nova tecnologia. Somente por meio da
comunhão de ideais que transcendam o tempo, um filme épico se concretiza,
encontrando valor de exposição em imagens que não cessam de operar um
redimensionamento das culturas e saberes.
A obra a qual aqui nos dedicamos, compartilha destas premissas por se
estruturar sobre uma consciência de tradução que não ignora os efeitos temporais envolvidos. Sejam os tempos bíblicos, seja o século em que Schoenberg
viveu, todas estas linearidades se encontram no interior do filme dos Straub.
Trata-se de uma realidade própria ao princípio intersemiótico, como vemos:
Tradução é, portanto, o intervalo que nos fornece uma imagem
do passado como ícone, como mônada. A tradução, ao recortar
o passado para extrair dele um original, é influenciada por esse
passado ao mesmo tempo em que ela também como presente
influencia esse passado. [. . . ] Operar sobre o passado encerra
um problema de valor. Não é escolher um dado do passado, uma
referência passada; é uma referência a uma situação passada de
forma tal que seja capaz de resolver um problema presente e que
tenha afinidade com suas necessidades precisas e concretas de
modo a projetar o presente sobre o futuro (PLAZA, J., 2013: 6).
Abordar a matéria épica no cinema implica na lida com um entrelaçamento de tempos a um nível que talvez nenhum outro gênero narrativo encontre com tanta frequência. Justamente porque, para que esta matéria se efetive,
são necessárias manifestações de todos os planos envolvidos na epopeia: o
histórico, o maravilhoso e o heroico. Levando-se em conta que a maioria absoluta dos exemplos neste gênero, dentro do cinema, parte de matriz literária,
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o problema de valor requerido pela tradução intersemiótica naturalmente se
instaura. Logo, um filme épico é um filme sobre o tempo, um lugar onde
a tradição e a invenção se encontram, atualizando vozes e iluminando novos
caminhos. Este é o caso de “Moisés e Arão”.

Atualização épica em Straub & Huillet
Como dito, a estrutura central de “Moisés e Arão”, filme dirigido por
Straub & Huillet em 1975, segue a essência da ópera homônima de Schoenberg, que passou mais de 30 anos dedicado a esta criação, sem conseguir
finalizá-la em vida. Dividida em três atos, é precedida na tradução cinematográfica, por uma abertura impactante e muito típica ao imaginário de seus
realizadores. Na primeira cena do filme, temos o preenchimento pela imagem de uma página bíblica, em tradução alemã, sobre a qual é lida uma parte
do Êxodo, texto originalmente atribuído ao próprio Moisés. Bem podemos
interpretar esta imagem (visual e sonora) a um equivalente ao gesto da proposição épica, movimento introdutório que apresenta o contexto principal da
obra, incluindo sua temática heroica. Em linhas gerais, apresentamos abaixo
a estrutura central do filme, com uma síntese de todos os seus atos e cenas:
Ato I — Cena I “O Chamado de Moisés”: o equivalente direto à invocação épica, onde acontece a inspiração divina; a confirmação do maravilhoso
em um plano-sequência que nos apresenta Moisés (interpretado por Günter
Reich), a ouvir um som sobrenatural, uma voz do invisível que lhe ordena a se
erguer para acudir o povo hebreu, escravizado no Egito; esta cena termina sem
resolução concreta, com a câmera girando sobre seu próprio eixo em 360o e
recuperando o horizonte, como se a natureza materializasse uma face de Deus;
Ato I — Cena II “Moisés Encontra Arão no Deserto”: uma cena breve
com um primeiro diálogo entre Moisés e Arão (interpretado por Louis Devos),
onde se esclarece a dimensão heroico-profética do chamado a ser compartilhado pelos dois irmãos;
Ato I — Cena III “Moisés e Arão Levam a Mensagem de Deus Para o
Povo”: nesta cena, os profetas encontram o povo hebreu e manifestam os
primeiros indícios miraculosos de orientação divina (a vara que se transforma
em serpente, a mão de Moisés que contrai lepra e imediatamente é curada,
a água que se transforma em sangue, neste caso, a primeira das dez pragas
egípcias, única que aparece no filme); outra cena de conclusão irresoluta sobre
a paisagem desértica, enquanto se escuta o povo clamar por sua liberdade;
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Ato II “Perante a Montanha da Revelação”: ato mais longo do filme, não
dividido em cenas, que se inicia sobre uma tela preta, sem imagens, mais uma
vez ao som do povo que clama, questionando-se abandonado por Deus; de
início, intui-se a qualidade da elipse que dividiu os atos, pois aqui o povo já
se encontra no deserto, após a fuga do Egito, a travessia do Mar Vermelho e o
afastamento de Moisés para que receba os dez mandamentos; é um momento
delicado para o povo, que se insurge contra Arão, obrigando-o a confeccionar
um ídolo de ouro, já que a voz do Deus hebreu não é mais ouvida; ao término
do ato, Moisés retorna com as tábuas da Lei e chora a amargura de ver o desvio
de seu povo, clamando a Deus por misericórdia e por palavras que renovem a
sua missão;
Ato III (sem título): ato inconcluso em que Moisés pune Arão por desviar
o povo dos propósitos divinos; diante de um lago que antecede a terra prometida, Moisés reequilibra o peso entre a imagem e a palavra, sem deixar de
questionar estes domínios como meios para se alcançar a promessa divina.
Importa esclarecer que a retomada operística é de extremo rigor: todo o
filme se desenvolve através de palavras cantadas, seguindo integralmente as
partituras do compositor dodecafônico, o que não facilita a experiência junto
ao espectador. O caráter atonal da trilha é permanente, excluindo-se apenas no
último Ato, que não fora concluído pelo próprio Schoenberg. A esse respeito,
em uma pesquisa anterior que dedicamos à sua obra, identificamos o seguinte:
Foi inabitual a maneira como Schoenberg escreveu essa ópera,
pois ao invés de concluir o libreto (texto) antes da composição
musical, ele escolheu elaborá-lo no decorrer da composição, suspendendo a submissão da música ao texto e concluindo um trabalho, segundo Leibowitz [1981], sem precedente em toda história lírica. Diante das palavras do músico, constatamos que
esta era sua única escolha, a única forma de manter sua visão
em estado vivo. Não é por acaso que sua ópera se encerra com a
famosa réplica atribuída a Moisés, diante da dificuldade de transmissão da mensagem divina: “Ó palavra, palavra que me falta”
(MENDONÇA, F., 2012: 72)
Também identificado com a perseguição sofrida pelos judeus entre os anos
de 1920 e 1930, Schoenberg experimentou na pele a herança de segregação
e intolerância, o que pode ter sido determinante para o sofrimento criativo
que acompanhou todo o processo desta composição e o impedimento de seu
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término. Mais do que uma mitologia histórica, a ancestralidade épica encontrada nos personagens de Moisés e Arão, assim como no sempre acossado
estado de fuga do povo hebreu, assimilou-se em plena identificação na vida
do músico. Para Schoenberg, este motivo de criação respondia a questões antigas que nunca deixaram de se fazer presentes na humanidade. Trata-se de
uma compreensão que norteou a sua criatividade musical integralmente, muitas vezes recebida com o equívoco de não se perceber a nova música como
uma continuidade a todos os problemas tonais e harmônicos que sempre existiram. Suas palavras sobre o esgotamento das representações, em “Problemas
da Harmonia” (1934), são reveladoras nesse sentido: “o material musical é
rico de possibilidades infinitas [. . . ] toda nova possibilidade exige um novo
tratamento, pois implica novos problemas, ou ao menos exige uma solução
nova de problemas antigos.” (SCHOENBERG apud MENEZES, F., 2002:
94).
Temos aí uma afinidade congênere ao que se propõe fazer a matéria épica
nas novas formas do séc. XX. Straub & Huillet, diante do material legado
por Schoenberg, mesmo que incompleto, renovam o desafio de mais uma vez
significarem a política do cinema como um enfrentamento às lacunas da história. Não por acaso, destacamos na descrição de seu filme a resistência à
imagem do espetáculo. Não seria deles um cinema que se preocupasse com
a opulência de um mar se abrindo, com o espanto dos milagres e das pragas
materializados em cena; pelo contrário, cada um dos elementos sobrenaturais
que se manifestam em “Moisés e Arão”, fazem-no sob uma lógica do detalhe
e da irresolução, numa abordagem coerente ao seu texto de origem. Assim
como não se resolvem diversas ações, frases musicais e momentos dramáticos
na ópera inconclusa de Schoenberg, o filme dos Straub perpetua um caráter
irresoluto que também demarca o estilo de toda a sua filmografia.
A partir de uma cena de outro trabalho destes cineastas, no filme “Da Nuvem à Resistência” (Dalla Nube Alla Resistenza, 1979 — inspirado no igualmente épico e moderno Cesare Pavese), o filósofo Jacques Rancière (2012)
verifica uma dialética de articulação entre o texto e o visível que só é possível
por meio de uma encenação sempre culminante em gestos e palavras irresolutas. Do filme de 79, comenta-se um plano em que o personagem do filho
desce sua mão aberta, sintetizando mensagens em relação à terra, à história
e ao futuro. O mesmo encontramos no trabalho de 75, em planos cuja mão
de Moisés assume pleno destaque na ligação com a matéria épica heroica e
maravilhosa: como na cena em que ele se mostra leproso e curado, apenas
com as transformações de sua mão, ou no desfecho do Ato II, em que ele
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ergue as mãos ao céu, clamando por uma resposta divina após o pecado do
povo. Seja para com a terra, seja para com o céu, os planos acima mencionados do cinema de Straub & Huillet confirmam a necessidade de irresolução
que é identificada como dominante de sua obra: “A irresolução do gesto é,
ao mesmo tempo, um poder de resolução que quebra a engrenagem da troca
dialética. A tensão entre texto e imagem ganha duplo sentido.” (RANCIÈRE,
J., 2012: 129). Tal abertura se confirma como não apenas um resultado do
encontro de tempos que as atualizações da matéria épica originam, mas como
uma resposta ao tempo do cinema em sua contínua transição junto às formas
clássicas. Ambas as variáveis se coadunam em interesses afins e legítimos,
de romperem tradições vazias e potencializarem os diálogos da arte com seu
tempo.

Resistências épicas no cinema moderno
O caráter lacunar do cinema dos Straub é uma das marcas que mais fortemente o situam no entendimento (deleuziano) de modernidade da imagem,
encontrada igualmente em obras que não cessam de problematizar a capacidade da narrativa e da reconstrução do tempo no aparato audiovisual, há muito
aceito como a expressão de um século. A partir de “Moisés e Arão”, falamos
em lacunas do texto (bíblico e operístico), em lacunas da história (hebraica e
do entre guerras), e não podemos deixar de lembrar a importância de lacunas
na própria concepção de linguagem cinematográfica. Indo além na irresolução de gestos, cabe destacar que, para esta se concretizar, são necessários
meios de abertura em elementos básicos da práxis fílmica, como: enquadramento, continuidade (o efeito raccord) e a dinâmica geral de encenação (mise
en scène).
Em reflexões sobre este assunto, o teórico da imagem Jacques Aumont
(2001) resgata o conceito de cenografia lacunar, colhido em argumentos de
Pascal Bonitzer, para aprofundar a consciência de desenquadramento localizada em um grupo específico de cineastas — onde os primeiros nomes citados
são os de Straub & Huillet. Exemplos deste proposital desequilíbrio das formas emolduradas são inúmeros dentro do filme que aqui discutimos, a exemplo de sua abertura, quando Moisés é apresentado no primeiro Ato, não em
um plano frontal que nos revele seu rosto, ou por alguma perspectiva clássica
de exposição dos entes materiais; ali, temos um leve plongée (ângulo de cima
para baixo) sobre a cabeça do ator, que se encontra em posição diagonal ao
eixo da câmera, não dando a ver nem a face, nem a nuca, mas uma lacuna entre
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estes espaços mais óbvios. Desenquadrar o ator e os espaços (lembrando que
este primeiro quadro prossegue em sequência, do corpo-ator para o horizonte),
torna-se uma postura decisiva na dinâmica de mise en scène que estrutura e
define a estilística de um filme e de seus autores. A imagem resultante deste
efeito é “destinada a nunca se resolver, a perpetuar uma tensão; o corpo, ali,
nunca se reconcilia com o espaço. Nessas estéticas mais fortemente constituídas, é sempre com uma nostalgia do corpo que o cinema lida: a mise en
scène é essa nostalgia.” (AUMONT, J., 2001: 165). Naturalmente, também
não podemos dissociar a atualização épica de um movimento nostálgico. A
defesa pelo reencontro de tempos e culturas se associa sempre a uma proposição de resgate, na qual podemos incluir o cinema épico dentro de objetivos
que tenham a prioridade de resgatar olhares.
Serge Daney, emblemático crítico da “Cahiers du Cinèma”, chama atenção para o caráter pedagógico que emerge das imagens em Straub & Huillet.
No cinema deste casal, o espectador é desafiado a reeducar sua posição diante do mundo e da história, continuamente. Segundo termos do crítico, a
‘pedagogia strauberiana’ tem a clara função de “lavar as imagens de todo o
já visto, fazer sobressair (fazer vazar, tornar evidente, caçar) o poder que as
quis e aquele que queria que elas não nos surpreendessem mais.” (DANEY,
S., 2007: 105). Falamos aqui de um embate subliminar de poderes, de uma
recusa à homogeneização do olhar, ousada resistência ao que os parâmetros
do cinema comercial impõem, estruturalmente, a quem o consome sem tempo
de reflexão ou distanciamento subjetivo.
Seguimos o rastro de Daney, primeiramente pela decisão de uma abordagem ao cinema épico que resista aos contornos comuns do gênero, junto ao
imaginário popular. Reconhecemos como urgente uma ampliação da matéria
épica no cinema, domínio que não pode ser limitado ao âmbito dos orçamentos milionários, dos efeitos especiais e dos grandiloquentes usos de cenários e
multidão de figurantes. O resgate de olhar que localizamos em Straub & Huillet também tonifica um resgate de cinemas que, desde seus meios restritos de
produção, duelam com o grande sistema das majors. O que Daney localiza,
nesta pedagogia, enquanto um efeito de disjunção entre o olhar e a voz, e entre
a voz e matéria, trata-se mesmo de uma nova forma de preencher o tempo e a
palavra, por meio do cinema.
Finalmente, é impossível desenvolver um argumento em torno do cinema
moderno, ou de qualquer de seus principais exemplos, sem menção direta ao
nome de Gilles Deleuze (2007), pensador que estabeleceu em sua filosofia,
uma classificação de funções e desdobramentos na imagem cinematográfica,
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suficiente para sinalizar uma evolução de formas, a se definir pelo uso e representação particular no espaço-tempo da diegese fílmica. Guardamo-lo para o
encerramento desta reflexão, mesmo que veladamente o tivéssemos nas entrelinhas desde o início, pois nele culmina uma leitura específica ao filme “Moisés e Arão” que conclui ser esta obra, assim como a filmografia dos Straub,
um dos pontos mais definitivos dentro do ideal de resistência a que o cinema
moderno se propõe. Sua concepção de ‘imagem-tempo’, em oposição à clássica ‘imagem-movimento’, situa a noção de modernidade no que concerne a
uma consciência de duração. Straub & Huillet, nesse sentido, praticam uma
pedagogia do tempo, resistindo por meio de todos os recursos deste contexto;
afinal, resistir é a base de sobrevivência para o seu século e arte.
A palavra ‘resistência’ tem vários sentidos para os Straub, e
agora são a terra, a árvore e a rocha que resistem ao ato de fala, a
Moisés. Moisés é o ato de fala ou a imagem sonora, mas Aarão
é a imagem visual, ele ‘dá a ver’, e o que ele dá a ver é a continuidade que vem da terra. Moisés é o novo nômade, aquele que
não quer outra terra que não a palavra de Deus sempre errante,
mas Aarão quer um território, e já o ‘lê’ como meta do movimento. Entre os dois, o deserto, mas também o povo, que ‘ainda
falta’ e no entanto já está ali. Aarão resiste a Moisés, o povo
resiste a Moisés. O que o povo escolherá, a imagem visual ou a
imagem sonora, o ato de fala ou a terra? Moisés crava Aarão na
terra, mas Moisés sem Aarão não tem relação com o povo, com
a terra! Pode-se dizer que Moisés e Aarão são as duas partes
da Ideia; estas partes, todavia, nunca mais formarão um todo, só
uma disjunção de resistência, que deveria impedir a fala de ser
despótica, e a terra de pertencer, de ser possuída, submetida à
sua última camada (DELEUZE, G., 2007: 302).
Não duvidamos de que uma das principais atrações que os Straub sentiram
em relação ao original de Schoenberg, e o que os levou a uma dedicação de
quase 15 anos para concluir este filme, assenta-se sobre o debate de resistência
que é travado em torno do visível e do invisível, a partir da dúvida que o povo
hebreu manifesta em relação ao divino e que os faz idolatrar um bezerro de
ouro. A fraqueza deste povo é depender vergonhosamente do que lhes alcança
os olhos, da desconfiança sentida ante o substrato da palavra, que não lhes
garante segurança. Este é o confronto entre Moisés e Arão, aquele que crê
e aquele que duvida. No embate destas ideias, Deleuze localiza o cerne do
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problema geral a Straub & Huillet, um problema de enfrentamento ao que
podem a imagem e o som.
Certamente, a decisão de abrir seu filme com uma página da Bíblia, e não
de uma partitura de Schoenberg, fundamentou-se por aí se delimitar de fato
a sua origem. Segundo os escritos dos diretores (STRAUB, J-M.; HUILLET,
D., 2016), a imagem filmada nos apresenta uma tradução original de Lutero,
feita em 1523, do texto que se encontra em Êxodo 32:25-28. Narra-se aí
a punição divina transmitida por Moisés a todos que desviaram seu olhar à
idolatria das matérias mortas. A estes, também a imediata morte. Punição que
igualmente encerra o derradeiro ato do filme, quando Moisés atribui a Arão
toda a culpa por não resistir ao povo incrédulo.
O cinema épico de Straub & Huillet, concluímos por ora, é ponto culminante de questionamento no espírito artístico do séc. XX. Ao atualizarem
matérias épicas da antiguidade sob um viés híbrido, intersemiótico e moderno,
os cineastas se levantam contra uma domesticação geral das imagens, contra
uma aceitação irrefletida do que é naturalmente espetacular. O conflito entre
as convicções de Moisés e as incertezas de Arão, entre o que um fala e o outro
dá a ver, sintetiza os principais impulsos que levaram os Straub a retornarem
sempre com ênfase de renovação aos motivos épicos. Neste cinema, a palavra
reencontra uma potência temporal, moderniza-se sem romper os elos com a
tradição de maneira irrefletida ou vazia de novos sentidos. São, a palavra e a
imagem, restituídas em sua força épica.
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MULHERES, CORPOS E EPOPEIAS
INVERSAS1
Assia MOHSSINE
(Université Clermont Auvergne, CELIS)

R ESUMO: O artigo parte do duplo princípio heurístico — a perspectiva épica e
de gênero — como base para focalizar a noção central de heroísmo épico, do modo
como é exposto pela escritora mexicana Ana García Bergua em seu romance Isla de
bobos (2007). Com foco no heroísmo a partir do fracasso, a narrativa se concentra
no relato das sobreviventes (3 mulheres e 9 crianças) da guarnição militar comandada
pelo capitão do exército federal Raúl Soulier, que, em 1905, recebeu, do governo
Porfirio Díaz, a tarefa de defender a soberania nacional na ilha de Clipperton para
impedir qualquer intervenção estrangeira. Quando a Revolução Mexicana (1910)
irrompeu, o governo revolucionário tomou a decisão funesta de suspender o periódico
abastecimento feito pelo continente, e os soldados e suas famílias foram abandonados
à sua sorte. Podemos nos perguntar: de que modo o romance se apoia na tradição
clássica para refletir sobre a condição humana e o sem-sentido da história? Minha
leitura, mais que aos laços intertextuais, estará atenta à construção no romance de
um heroísmo anônimo e cotidiano, uma categoria que perturba e desconstrói imagens
canônicas do herói épico típicas da narrativa nacional da era pós-revolucionária.
PALAVRAS - CHAVE: Mulheres; Heroísmo a partir do fracasso; Epopeia inversa;
México; Ana García Bergua.

1

Versão em português de Christina Ramalho (Universidade Federal de Sergipe)
de texto em espanhol publicado como capítulo do livro El heroísmo épico en clave de
mujer (Coord. Assia Mohssine, Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara,
México, 2019, p. 81-100).
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O trabalho aqui apresentado, exemplo claro do dinamismo e vitalidade do
épico em nosso tempo, propõe uma reflexão sobre o heroísmo como uma categoria estética ressignificada na narrativa escrita por mulheres em uma chave
épica. Não é nosso objetivo examinar a lacuna entre os epitáfios pronunciados
sobre a tradição da epopeia heroica (PEDROSA, J. M., 2005) e o crescente
interesse pela matéria épica. Antes, parece-nos apropriado questionar a relação entre o épico e o contemporâneo e, coextensiva ao primeiro, a suposta
incompatibilidade entre o épico e o feminino, em consonância com os estudos de Christina Ramalho (2005). Ainda que o interesse crítico pela épica
seja um fenômeno notório e, ademais, de grande valor — particularmente em
relação ao desmoronamento ou sobrevivência do gênero —, poucos estudos
têm abordado de modo específico os avatares dessa mudança e, menos ainda,
a infiltração e a metamorfose da matéria épica em obras de ficção desde a
perspectiva — muito necessária — de gênero. A verdade é que, ao dignificar a capacidade de resistência de “heroínas e heróis ao revés”, para usar as
palavras do escritor argentino Ernesto Sábato, as autoras buscam ressignificar e articular a ideia de heroicidade com heróis e heroínas em errância, na
medida em que são equivalentes às encarnações contemporâneas do mítico
Sísifo, Asterion ou Tântalo. As escrituras contemporâneas — ficcionais, dramatúrgicas e em verso — que cultivam as formas do épico mesclam traços
prosaicos e personagens épicos paradigmáticos para fundar uma nova épica
híbrida, onde o heroísmo parece sujeito a atos cotidianos e pequenas batalhas
pela sobrevivência. E, em contraste com o canto épico tradicional, apostam
já não pela memória histórica coletiva, mas pela memória individual e por
histórias de vida alternativas, nas quais se enfatizam os medos, as misérias, a
solidão e os fracassos, sem vitimizar, para isso, aos protagonistas. Enfim, e
recorrendo a Jean François Lyotard, as escritoras contam a epopeia de um país
não-épico (LYOTARD, J.-F., 1987), através de um relato com pretensões de
epopeia doméstica cujo desafio mais profundo é o de potenciar a circulação e
a ressonância de histórias alternativas.
Isla de bobos de Ana García Bergua (2007)2 não somente fala desses
pássaros “bobos pretos e brancos com essa plumagem macia e pernas azuis”
(37)3 , torpes e simplórios como o albatroz de Baudelaire. É uma verdadeira
2

BERGUA, Ana García, Isla de bobos [2007] (2014). México: Ediciones Era.
Todas as citações se referem a essa mesma edição.
3
Todos os números entre parênteses indicam, daqui ao final do texto, o número
das páginas na versão original, em espanhol, em que se encontram os trechos entre
aspas. Por uma questão de espaço, os trechos originais não serão reproduzidos em
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história de personagens afetados por melancolia ou demência. O relato gira
em torno de um empreendimento político louco e da humanidade à beira da
loucura. Imagine um destacamento composto por soldados mexicanos e suas
famílias que as autoridades porfirianas enviaram em 1905 a Clipperton, uma
ilha remota e inóspita do Pacífico cuja principal riqueza é o guano, o excremento de pássaros, com o objetivo de salvaguardar a soberania mexicana e
impedir qualquer intervenção estrangeira. A ilha acolhe a esses falsos “robinsons”, mas seu frágil equilíbrio se desmorona diante das vicissitudes da Revolução mexicana de 1910, quando o governo decide suspender o abastecimento
periódico enviado pelo continente. Cativos de uma ilha, sem escapatória possível, todos os personagens ficam na fronteira do irracional, desde o capitão da
guarnição, convencido de que havia cometido um ato patriótico ao rejeitar a
única possibilidade de resgate por um navio americano, escondendo a ideia de
que seu heroísmo é trágico e irreparável, passando pelo faroleiro que, depois
que os homens morreram, abusa de mulheres, até as próprias sobreviventes
que, desde então, não conseguem escapar de seu tormento, por serem corpos
estigmatizados e objetivados. Para elas, a morte é uma lenta expiação através
da deterioração física e da melancolia regressiva.
Em Isla de bobos, nos encontramos frente a duas linhas narrativas: a primeira conta a história do protagonista Raúl Soulier, desde seu nascimento em
1879 até sua morte em 4 de junho de 1916; a segunda é encarnada pela voz
de Luisa Roca, esposa do capitão Soulier, que narra desde o resgate dos sobreviventes de Clipperton por um barco norteamericano naquele 18 de julho
de 1917 até sua morte no inverno de 1923. Deste modo, o alfa e o ômega
confluem como pólos paralelos: de um lado, a juventude narcisista de um
tal Raulito, convertido em Raúl Soulier, o capitão ébrio de patriotismo e, por
outro, o resgate da pequena comunidade composta por nove crianças e três
mulheres — Luisa (29 anos), esposa do comandante da guarnição, sua empregada Esperanza (22 anos) e Martina (22 anos), esposa de soldado. O relato
de Luisa abraça uma linha transitada, cujo precedente notável é Odisseia, em
que o náufrago Ulisses, depois de haver perdido sua tripulação, conta sua epopeia aos feácios, antes de empreender, dolorido, o regresso a sua pátria. No
entanto, o que pode ser tido como uma relação analógica — completa e assumida pela autora — entre os sobreviventes de Clipperton e o Ulisses homérico
e, portanto, entre o relato antiépico e a epopeia heroica, limita-se a um simples
ponto de apoio na tradição clássica que não implica necessariamente similaridade, mas a possibilidade de projetar e construir uma nova heroicidade. O que
nota de rodapé.
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há em comum entre essas mulheres de rostos curtidos pelo sol e os estragos
de um pesadelo indescritível, emaciadas e com gengivas ensanguentadas, e o
Ulisses, vencedor de Tróia, perseguido por um vingativo Posseidon? Como
o romance se apoia na tradição épica clássica para refletir sobre a condição
humana e o sem-sentido da história? Minha leitura, mais que os laços intertextuais, estará atenta à construção no romance de um heroísmo anônimo e
cotidiano, uma categoria que perturba e desbarata as imagens canônicas do
herói épico típicas da narrativa nacional da era pós-revolucionária. Ou seja,
ver como a autora pôde corroer e demolir mitos nacionais — sendo o herói um
de seus pilares — até deixá-los, como essas heroínas, convertidos em trapos.
Desde a sua aparição no segundo capítulo, as mulheres são, ao mesmo
tempo, vítimas e heroínas, armadas com um punhal ou um martelo, salpicadas de sangue, silenciosas e ferozes, loquazes e autoritárias. Nessa altura, é
difícil ignorar a clara alusão às humilhações que sofreram: as mulheres foram
estupradas e torturadas pelo faroleiro que assassinaram pouco antes de ele ser
resgatado por um navio norte-americano. Heroínas esfarrapadas, seu ciclope
é um negro com o nome mítico de Saturnino. Saturno, o Deus romano —
também identificado com o Cronos da mitologia olímpica — é quem devora
seus filhos por medo de ser derrotado. Sobreviventes e vitoriosas, tudo nelas
nos remete ao valor e às habilidades típicas de heroínas e heróis clássicos.
Parece como se elas retornassem de uma jornada épica em que confluem, em
um só esforço, o assassinato e a morte, a hybris e a tirania, o heroísmo visível
e o heroísmo oculto. O romance nos instala diante do desafio de desvendar a
natureza do heroísmo: heroísmo de má qualidade ou heroísmo fatal de criaturas épicas, que, na melhor das hipóteses, são uma recompensa, quando não
despojos de guerra, em uma sociedade porfiriana e pós-revolucionária profundamente machista e patriarcal. Sem dúvida, é no heroísmo épico das mulheres, na celebração de um heroísmo pequeno e diário que a autora esculpe sua
homenagem.

O mito em trapos ou a história de uma história que
se sonha
A intenção de Ana García Bergua é recriar um evento verídico que ocorreu na ilha de Clipperton sobre o qual ela aprendeu durante suas pesquisas em
hemerotecas e arquivos encomendados pela Editorial Clío. Para sustentar a
escrita metaficcional, o trabalho de pesquisa sobre eventos históricos é combinado e articulado com a inventividade. A autora tenta pegar essa “fábula”
www.clepul.eu
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condenada ao excesso – envolvendo, além da hybris do herói trágico, o esforço heroico das mulheres — levando fragmentos invertidos de matéria épica
para o terreno da ficção. Talvez o mais sugestivo desse estranho conflito entre
o real e o imaginário, entre o épico e o trágico, seja a trajetória de Raúl Soulier
que, de maneira travestida e burlesca, mostra características do herói clássico.
A primeira imagem de Raúl extraída do romance é a de um garoto de 5 anos
que reconhece e desfruta de sua imagem corporal no espelho, arrastado por
sua imaginação transbordante: “De um lado do meu quarto, longe da janela,
havia um espelho grande, de corpo inteiro. Eu, pequeno, com cerca de cinco
anos, já me via grande, como o futuro herói que minha mãe via em mim” (15).
É interessante destacar, a partir daqui, a natureza especular e tendenciosa
do personagem arrebatado por seu reflexo no espelho, cativado pelo desejo de
ser um herói e pela certeza de que um grande destino heroico o espera: “Não
havia eu sido preparado durante todos esses anos para a grande revelação de
minhas qualidades inatas?” (15). Raúl, sob a bandeira do pretenso Capitão
Drogo no Desierto de los tártaros, é um herói com conotação megalomaníaca,
animado por um ego sedento de atenção e reconhecimento, finalmente alheio
ao rigor e ao turbilhão político: “Com um bigode penteado e perfumado, com
o uniforme, principalmente com o uniforme, conquistarei todas as meninas,
falarei com elas em francês, no meu inglês, que de nada me serve encerrado
em uma cidade” (21). Otimista como o Cândido de Voltaire (1759), anseia
ser um herói, disposto a sofrer toda sorte de aventuras: “Afinal, não era uma
má ideia ser um soldado, marchar pelas praças, morrer em um lance heroico
ou em um duelo em defesa da honra. Especialmente [admite] agora que não
havia tantos lances, nem na verdade tantos duelos, porque foram proibidos”
(21). É difícil separar a imagem militar que nos é oferecida aqui de toda a
gama de representações românticas, embora paródicas, do herói militar participando de expedições militares e realizando proezas bélicas. Arrastado por
seu entusiasmo delirante, Raúl se vê no meio de lances com balas roçando sua
testa ou acompanhado por um séquito de mulheres inconsoláveis chorando
sua perda. O que mais o cativa, finalmente, é abraçar o destino heroico que
ele acredita que merece.
No decorrer dessa épica invertida, a ironia cética e cortante da autora —
no estilo de Voltaire — consegue transformar a matéria épica no fundo oco de
uma piñata4 de papel machê e o herói em uma imitação burlesca. O jovem
Raúl, aprendiz de um farmacêutico na farmácia do povoado, semelhante aos
medíocres Bouvart e Pécuchet que Flaubert retratou com a ironia mais cruel,
4

Recipiente utilizado em festas infantis no qual se inserem balas e doces.
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anseia por um destino heroico, embora ele não tenha o sublime de um delirante Dom Quixote ou a profunda melancolia de um Giovanni Drogo: “quem
gasta a vida na sombra de um comércio, honroso, mas não muito heroico,
enchendo cápsulas em meio a espirros, fazendo receitas com pós e elixires
que causam olhos ardentes. Quem passa na sombra quando é bonito, quando
tem um cabide para vestir e olhos de leão” (20). Para cumprir essa ambição
e mudar seu parco destino, ele decide se alistar no exército. No entanto, à
medida que o romance avança, o heroísmo inato de Raúl Soulier é realçado e
transformado em uma obsessão absurda e irreal, uma espécie de contraponto
trágico que adensa a grotesca vocação militar. O futuro herói, impetuoso e
sonhador, de requintada elegância, vai de desilusão em desilusão: primeiro
teve que suportar os peidos, a sujeira, a garganta pigarreando, os cuspires e a
promiscuidade do quartel épico, além dos castigos extremos e piadas degradantes que ridicularizam suas ilusões heroicas. Desde as primeiras noites no
quartel, Raúl tem uma revelação: “Tanta ternura materna o havia suavizado,
sem dúvida, e essa ideia de ser um soldado, ele agora percebeu, correspondia
mais às ilusões das mulheres” (32). A honra, agora corporal, habita criaturas
bestiais que apenas “o medo induz ao respeito” (36). Raúl está convencido
de que é necessária uma forma de “misticismo” moral para suportar a miséria
do quartel. Com o passar do tempo, ele mesmo acaba sendo esse místico na
ilha de Clipperton, mas sua teimosia o levaria à perdição, tanto a dele quanto
a dos outros. A experiência militar de Raúl Soulier tem seu contraponto na
experiência das mulheres de volta a um mundo onde ninguém as esperava. E
não é uma casualidade, porque por trás da narração em duas linhas temporais
e em contraponto há uma intenção clara: a decomposição da matéria épica.
Não há história, não há poema. De um lado, estão os sonhos de um jovem
com um espírito romântico de pouca monta e, do outro, mulheres sujeitas a
padrões culturais patriarcais, a partir dos quais sua identidade como mulheres
é moldada e construída sem a possibilidade de questionamentos. Finalmente,
o que foi anunciado desde o início da leitura acontece: o mito, como a história,
desmorona e se converte em trapos. E, no entanto, tudo indica que o heroísmo
de Raúl Soulier — com péssimo começo —, com o passar do tempo, se nutre de uma ideia particular da pátria até que representar “aquele cumprimento
do dever que não serviria para preservar a vida de ninguém, pelo contrário,
acabaria com todos” (73).
Agora, mesmo que não seja uma visão unívoca, a pátria, em geral, está
em farrapos à imagem e semelhança dos personagens que nela acreditaram.
No caso do homem de armas Raúl Soulier, há uma personificação erotizada
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da pátria, seja uma mulher “de peito viking, generoso” (23) ou uma “amante
insaciável” (61). E na medida em que a metamorfose simbólica do personagem acontece, gradualmente se configura outra imagem da pátria, adquirindo
as características da “esposa que exige com sangue a devoção” (61) ou da
“mãe muito exigente” (61). Finalmente, Raúl Soulier encontra na pátria uma
espécie de “mulher difícil de cortejar” (78) que, no entanto, sabe como compensar o sacrifício d’“aqueles que finalmente entenderam o que significava se
entregar a ele [o sacrifício] sem piada, sem pensar jamais em fugir” (78). O
heroísmo, na mente do protagonista, é apenas uma reafirmação e uma exaltação da virilidade: “Um é homem, com os poderes e a força de um homem,
e os exercita como homem porque é muito macho” (105). Foi Raúl Soulier
um verdadeiro patriota? Sem ignorar as circunstâncias que levaram o herói
à derrota, Ana García Bergua faz uma interessante interpretação da natureza
complexa do personagem: “[. . . ] o expediente do capitão sugeria um homem
educado, que falava três idiomas, que inicialmente abandonou o exército, e,
por isso, cumpriu cinco meses de prisão em Santiago de Tlatelolco; que foi
enviado a Clipperton contra sua vontade, um pouco de castigo, como se o
exército federal não soubesse o que fazer com ele e que, doente dos rins devido à má nutrição na ilha, constantemente pedia permissão para retornar à
terra firme. Como um homem assim, maltratado por uma estrutura rígida que
o fez capitão até 1913, que chegou a pensar que o México, representado pelo
exército federal, o resgataria, agradeceria seu gesto heroico e talvez o recompensasse com outra promoção?” (GARCÍA BERGUA, A., 2019: 77). No
inferno dantesco da ilha, Rául Soulier assume como necessidade fatal a subjugação que o país lhe impõe: “A pátria me cobrou a dívida por ter tentado
abandoná-la e, além disso, ainda por cima, exigia que eu a amasse incondicionalmente. Nem a mais perversa das mulheres pediu isso, mesmo que fosse
uma mãe muito prejudicada” (131). Pelo contrário, há outra visão muito mais
sombria e desencantada sobre a pátria. Luisa e as outras mulheres censuram
a pátria, considerada desleal, cúmplice, insidiosa e perversa pelo lixo em que
se encontram mulheres e crianças: “A pátria! Pela pátria sofrer de fome e
pela pátria sofrer torturas e morrerem todos, também as crianças inocentes. A
pátria havia se afundado com a rocha de K.” (26). Um dia, Luisa ficou impressionada com a visão da pátria fantasma transformada em sacrifício inútil
(237), a pátria-quimera indiferente à dor, que promete aos soldados caminhos
de glória e que, no final, os abandona. Para a sobrevivente Luisa, a pátria
mata e, por esse motivo, não merece ser amada. A pátria, segundo o olhar
de Gabriel — filho de Raúl e Luisa — é apenas uma bandeira desgastada e
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esfarrapada, com a qual ele se enrola antes de embarcar no barco de resgate
(171). A pátria, no fundo, é a silenciada e plácida Martina (18, 61), que salva
as mulheres da crueldade de Saturnino, erguendo o martelo, mesmo que seu
heroísmo seja mínimo e vão a poucas horas após o resgate: “Não estava bem
que chegasse assim, como a confessar um crime, quando foi algo que ocorreu
por necessidade” (83).
Desde o início, parecia que a profecia fatal estivesse nos primeiros devaneios do jovem farmacêutico e nas reivindicações heroicas do soldado. Sonhador e onanista, Raúl Soulier participa do “massacre heróico”5 de índios desarmados com a mesma ingenuidade de um Fabrizio del Dongo, incentivado
pelas palavras de seus oficiais: “somente com honra e sangue uma república
pode ser construída” (43). Onde melhor apreciamos o desmantelamento da
figura heroica é na construção da narrativa. Enquanto o homem sonha em ser
um herói, exibindo seus dons físicos, as mulheres realizam proezas heroicas
para sobreviver. O jogo entre analepse e prolepse deixa tudo nas mãos da imaginação, resultando esta sutil e proveitosa nas fases prévias e finais, ao recriar
o que é anterior ao horror e o que é subsequente à honra. A paronomásia –
que vem do horror e da honra — faz todo o sentido na discordância ou chassé-croisé [cruzamento] entre os capítulos que relatam a chegada do capitão e seu
destacamento à ilha e os que narram a partida dos sobreviventes em direção
à terra firme. Embora o destino não ascenda à fatalidade trágica, a narração
parece sugerir um desenlace fatal para homens expectantes paralisados por
suas próprias contradições e fantasias, incapazes de agir. Em linhas gerais,
o esforço para recuperar e exaltar o heroísmo diário das mulheres é tangível,
desde a luta pela sobrevivência até seu resgate. Mesmo assim, é impactante
o contraste entre a imagem — subsequente à tragédia — daquelas criaturas
mais ou menos sexuadas que falam um jargão estranho e, de alguma maneira,
a discrição decorosa dos tons pastel, acidulados e completamente estereotipados que caracterizavam a mulheres antes de partirem para a ilha. Nessa ordem
de ideias, a representação conjunta e não individualizada das mulheres contrasta com a imagem da masculinidade que aparece como única e escolhida.
Nesse sentido, as náufragas nunca vão sozinhas e seu “eu” é constantemente
diluído em assuntos coletivos, sejam ternários ou binários. Parte de um gineceu, de um harém real ou imaginado, vítimas e vencedoras ao mesmo tempo,
seu grupo é de apoio e ação: “Sentiram que tinham que concordar com alguma
coisa” (37). Ao comparecerem à morte do faroleiro (67), após um interroga5

Célebre oxímoro do capítulo de Cándido de Voltaire, em que o personagem
ingênuo se encontra pela primeira vez antes de uma “experiência heroica”: a guerra.

www.clepul.eu

Mulheres, corpos e epopeias inversas

83

tório sexista e de má-fé, as mulheres se dão mãos, em um gesto infantil, mas
gregário: “Costumavam dar as mãos, segurar as crianças e abraçar-se, como
se a força de umas sustentasse as outras nos momentos em que desmaiavam”
(116).
Poderia se pensar que o heroísmo dessas mulheres havia atingido seu
ponto máximo na ilha, mas sua provação não terminara aí. Após o resgate
e o retorno ao México, as sobreviventes enfrentam a questão básica de suas
chances de sobrevivência. Espancadas pela imprensa e pelo governo, por sua
dupla condição de esposas de soldados a serviço do regime porfiriano e . . .
assassinas, as mulheres sobrevivem a duras penas à fome e ao abandono, sonhando com Lotófagos e frutas de lótus para esquecer sua pátria. A ordem
na sociedade não havia mudado, assim o heroísmo se invertera: as mulheres
continuam sendo vítimas, enquanto os homens são heróis. Quando os homens
demonstram seu valor heroico com cicatrizes, as mulheres pagam com seus
corpos por uma sobrevivência que não merece medalha ou reconhecimento. A
sutil ambição de Ana García Bergua de narrar com uma voz audível a gagueira
dessa aventura épica impossível faz chegar ao ponto culminante uma polifonia
deliberadamente desequilibrada entre homens e mulheres, na qual a narração
coral aparentemente favorece as vozes masculinas. É assim que as personagens anônimas são vistas, e que, à maneira do coro de anciãos na tragédia de
Ésquilo, questionam o crime e o resgate, embora o narrador onisciente nunca
deixe de unir as partituras dispersas desse coro popular quando se suspeita de
heroicidade feminina, como nesse caso. Nessa ordem de ideias, o tom marcado pela ironia e pela dúvida abre a possibilidade de deslocar o protagonismo
dos supostos heróis, aceitos como tal, em direção às verdadeiras heroínas dos
eventos narrativos.
A gagueira, de um interesse consciente pela narrativa, também deriva das
tensões entre história e imaginação, entre factualidade e fantasia dos personagens. Jogando com o horizonte de expectativas épicas do leitor, a autora evita
deliberadamente referências épicas para proporcionar, através de planos narrativos bastante interativos, uma construção sem palpitações e sem incidentes.
Certo leitor sedento de aventuras insulares no melhor estilo de Júlio Verne,
ou de explorações prototípicas de epopeias remotas, teria mais que um desengano, já que a fatalidade profética da tragédia é combinada neste caso com
o riso grotesco, típico da comédia. Importa apenas o significado dos crimes
cometidos na ilha, do primeiro ao último. Como Tântalo, com quem inicia a
maldição da Casa de Atreu depois de enganar os deuses, ou Caim, que inaugura a linhagem fratricida da humanidade, os crimes cometidos pelo exército
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mexicano parecem ter amaldiçoado o destino de todos os mexicanos.
A condição feminina no romance de Ana García Bergua é, em suma, uma
condição de náufraga. Assim, como símbolos expiatórios e com o corpo danificado pelo escorbuto, as sobreviventes iniciam um giro narrativo em que
enfrentam o olhar incrédulo dos moradores que dificilmente poderiam dar crédito à sua sorte. Diante da história dessas mulheres, “a reação de todos foi a
mesma: uma mistura de horror e fascínio com aquelas criaturas cujas gengivas sangraram quando falaram; que eles se moviam com dificuldade porque
suas articulações doíam devido ao escorbuto” (54). Ao recontar os fatos até
o ponto de exaustão — sem nunca evocar os detalhes do abuso sexual —, as
mulheres procuram conjurar precisamente essa “mistura de horror e fascínio”
(54), questionando o absurdo e a vaidade dessa aventura sem nome. Com essa
postura, a autora assume o que é, afinal, uma afronta irônica ao voyeurismo
do leitor do século XXI. Agora, se os mitos são violados, digamos, degradados, é porque a epopeia se sustenta basicamente na busca de uma verdade sem
graal, em uma escritura oscilante entre a imaginação e o evento histórico, a
estratégia narrativa e a investigação jornalística. A epicidade da história se
baseia não tanto na aventura absurda, mas na vitória improvável das mulheres
sobre o monstro negro na remota ilha do Pacífico. Com a bagagem de clichês
saindo de seu horizonte de expectativas (basicamente os estereótipos do sobrevivente e a figura do monstro destrutivo, governante de uma ilha perigosa
que é o cenário favorito de loucuras, assassinatos, estupros e torturas), o leitor
inicia sua busca, mas logo percebe que não encontrará o santo graal. Não há
nada a ganhar, não há nada para alimentar suas expectativas, fluem sem surpresa os detalhes de uma história cujo desenlace já se conhece. Somente a
hybris do herói trágico e a destruição em que ele desemboca conseguem manter sua curiosidade viva e insatisfeita. Talvez da tensão entre epopeia, história
e imaginação surja o épico, travestido e esfarrapado.
Outra interpretação faz derivar a tragédia de Clipperton de um simples e
infeliz mal-entendido entre um homem efeminado que busca se afirmar como
um homem na irrealidade de um destino épico e uma meia-Bovary idealista,
relutantemente transformada em heroína de uma epopeia sangrenta, vergonhosa e dolorosa. Luisa Roca transforma Raúl Soulier em um herói fatídico
quando, em uma noite de dança, se apaixona por ele e decide acompanhá-lo
à ilha. O romance alterna o passado preditivo com o presente fatalista, enquadrando a história em dois marcos importantes: a ambição de um herói
aspirante e seu encontro decisivo com Luisa que, de alguma forma, dignificaria e exaltaria as qualidades exaltadas do futuro herói. É aí que reside,
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precisamente, a força do casamento desproporcional entre uma garota de 16
anos, idealista e teimosa, intrépida e corajosa, e um homem dez anos mais
velho que ela, disposto a se sacrificar pelo país para resgatar o erro cometido
em sua juventude: o de haver abandonado o exército. Tal é o simbolismo
do leitmotiv do espelho: as mulheres são os espelhos que heroicizam e engrandecem os homens; sem elas, o herói desaparece e deixa de existir. Caso
contrário, Raúl ainda seria uma imitação burlesca, um soldado medíocre alternando a vida no quartel com visitas a bordéis, se não tivesse se refletido
na mente exaltada de Luisa. Por uma estranha — e mística — coincidência,
Raúl “conseguiu se sentir forte, uma espécie de cavaleiro errante, de Cid. Ele
é Cid e ela sua Jimena” (95). A referência à tragédia da Cornualha não pode
ser mais clara. Raúl e Luisa, comparados com “os noivos de açúcar de um
bolo de casamento” (96) atuam na ilha como se fossem Adão e Eva em um
paraíso infernal (144), “monarcas de um reino distante” (177), como Shubert
diria graciosamente. Mesmo depois da tragédia, Luisa continua se apegando à
memória imperecível do herói caído, ignorando sua própria condição funesta:
“‘Meu marido era um grande herói’, disse ela ao capitão em seu inglês de
senhorita bem-educada, engolindo em seco, ‘a great man”’ (26). Sua fidelidade prevalecerá: “Eu sou a mulher do meu marido” (188), Luisa adverte em
sua carta ao enamorado tenente Scott (56). Raúl continuará sendo seu “titã”
(154) e até — por uma inesperada antonomásia — seu “rei Netuno curtido
pelas ondas e por sua nova posição, cheia de ideais patrióticos e benfeitores”
(154). Para as mulheres, os espelhos são, ao contrário, cruéis. Os espelhos
não mentem e não podem esconder a desgraça das mulheres:
Já na sala, eles olhavam em grandes espelhos e notavam a tristeza de suas figuras. Na cama, alguns vestidos finos para a dama
e seus filhos. E as empregadas tinham vestidos e aposentos mais
simples, para se vestir com modéstia. Mas todos estavam confusos, não sabiam mais quem era quem, no meio de tonturas
e tumultos, e todos começaram a se vestir como se estivessem
brincando de boneca. Eles se arrumavam e se arrumavam, mas
era inútil, a desgraça era vista em toda parte (41).
Na ilha K., kafkiana, só pode haver absurdo, arbitrariedade e loucura. As
mulheres deixam de ser mulheres, os homens não são mais homens, os meninos já não caminham, as adolescentes não são mais meninas. . . Mutiladas,
débeis, desdentadas, magras, as heroínas se definem mais pela tortura que
sofreram do que por seu gênero.
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Rumo a uma definição de heroísmo na Isla de bobos
A linguagem seria o epicentro das reflexões sobre o significado dos eventos históricos. Para revelar sua tragédia, as mulheres falam ou escrevem, e sua
história, de acordo com o status de mulher, tem sotaques de apelo sincero. As
cartas de Luisa à administração são exemplos de cartas escritas por mulheres,
concisas e repetitivas até o tédio, demandas de viúvas e órfãos desassistidos,
cujo sacrifício, ela escreve, merece a maior compaixão (191): “Nem o pior
dos homens é capaz de se negar ao apelo da viúva de um herói e de seus filhos” (97). No entanto, diante do silêncio das autoridades, suas esperanças são
gradualmente frustradas. Ela poderia suspeitar que o abandono da guarnição
havia sido planejado? Luisa pergunta isso ao pai, depois que as festividades
de recepção terminam: “Eu me pergunto por que, se você e os outros já sabiam que estávamos lá, não moveram o céu e a terra para nos resgatar, por
que nos deixaram lá?” (57) Luisa multiplica os pedidos, enquanto Martina
abandona a história para se refugiar com sua família. Luisa escreve, Esperanza fala. A primeira pergunta, a segunda, como um incansável aedo, conta a
quem quer ouvir sua história impossível: “Necessitava externá-la ao máximo
que pudesse, deixá-la a alguém mais. Que a gente soubesse, que o mundo
se inteirasse do que elas passaram. Talvez assim não precisassem voltar ao
juízo” (75-76).
Talvez no romance a questão fundamental esteja na construção do sentido.
Dizer o indizível. Cada capítulo apresenta seu próprio desafio em termos de
justificação, explicação, súplica e, finalmente, catarse. O sem sentido, apenas
um murmúrio no início do romance, culmina com um uivo e, após a morte
miserável de Luisa, torna-se um sopro. Entre todos os marinheiros norte-americanos que participaram do resgate, o tenente Scott é o único personagem do
romance que procura entender a tragédia, diante de uma Luisa esfarrapada:
“Gostaria de reviver o negro apenas para matá-lo com a maior crueldade. Ela
parecia uma boneca quebrada para ele. Com aquele vestido e cabelos raspados, parecia que uma garota má estava brava com ela” (33). Atraído e comovido por essa “boneca quebrada”, ele entende e aceita ser o suporte e receptor
de suas palavras, embora o espectro do herói franco-mexicano Raúl Soulier
corte pela raiz a possibilidade narrativa de um amor na forma de um happy
end.
Segundo as convenções tradicionais da epopeia, a estrutura narrativa (forma, ordem, significado) guia as ações do herói e determina a maneira pela
qual os eventos evoluem para terminar no caos final. No romance, no entanto,
o épico é um projeto fracassado e uma expectativa truncada. Ou seja, existe
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uma disposição estética que instala o leitor diante de um total absurdo. Por
um lado, o feito masculino resulta completamente absurdo: por que insistir
em plantar árvores em solo arenoso e salgado (175)? Por que vigiar uma ilha
sem tesouro, exceto guano, o esterco de pássaros bobos? Por outro lado, o
feito feminino, derivado do desastre organizado pelos homens, também não
tem sentido: por que o abandono; por que a violência?; por que a injustiça?;
por que viver? O relato da tragédia de Clipperton baseia-se em um desenvolvimento épico enfraquecido e revertido porque são as mulheres derrotadas
que forjam o heroísmo. Embora a desvalorização dos valores heroicos —
ninguém saberá isso melhor do que Homero — já houvesse começado com
a humilhação de Hércules, a ira de Aquiles, as lágrimas comoventes do rei
Príamo e até com o apelo de Hector aos pés de Aquiles solicitando que seu
cadáver fosse entregue a Príamo, mesmo que seu pedido não o salvasse do
extremo vexame: ser arrastado por Aquiles pelas muralhas de Tróia. De certa
forma, o heroísmo paradoxal se manifesta em seres vazios — ecos do vazio da
história — sobreviventes à beira da solidão. O vazio alude primeiro à solidão
como um singular leitmotiv obsessivo e universal que define os seres como
seres. As almas e os corpos devem ser completados e satisfazer a insondável
falta de amor. Seguindo Platão, Ana García Bergua ensaia uma interpretação
cínica do mito andrógino e faz os desejos dos personagens mediados pelos do
sexo oposto, que as metades se busquem incansavelmente com o desejo de se
fundirem e restaurarem a unidade original. Apesar da natureza ilusória e picaresca dos encontros, as meias laranjas se buscam e, felizmente, se encontram.
A solidão de Raúl, queimando como fogo, se esvai em bordéis, e é a atração
de devaneios românticos — como os do melancólico e choroso Werther —
que o move. Mas a sensação de completude, que aparece provisória e precariamente, é constantemente ridicularizada e desvalorizada, como no episódio de
deserção, quando o jovem militar Raúl se torna o gigolô de uma quarentona
fogosa em termos de filosofia amorosa e culinária: “Tinha se guardado para
ela sozinha, como um frango na despensa” (52). Depois de ficar escondido
por um mês no quarto de sua amante, ele se sente asfixiado como nos dormitórios sombrios e fedorentos do exército: “E de repente ele se perguntou se
não havia meio termo na vida entre os golpes e as carícias, um lugar com ar,
um respiro, já que qualquer um dos dois extremos, os beliches fedorentos dos
soldados ou o leito perfumado daquele lugar, o afogava” (60-61). E é nesse
ninho de amor emprestado por um amigo pedófilo e homossexual travesti (59)
que o exército surpreende o desertor nos braços da feliz viúva (52), ridículo e
passivo como um ladino desvalorizado: “Estão Raúl e Mme Ifigénie como lí-
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rios desmaiados um nos braços do outro, exaustos e satisfeitos, embora talvez
Raúl já entediado com tanta satisfação, quando se escutam os golpes, gritos e
insultos no portão” (61).
Na ilha deserta de Clipperton, a solidão, pelo contrário, torna-se essencial,
violenta, perpétua: “Eu fiquei olhando para o mar que cercava a ilha como
uma enorme roupa de solidão que nos isolava de nossas vidas” (130). Os efeitos da solidão são reconhecidos de maneira diferente em Saturnino. Sua lenta
descida à loucura decorre em grande parte do vazio e da ausência de si que a
maioria dos personagens experimenta. Referindo-se a ele, as mulheres convocam Barba Azul como uma figura genérica da crueldade: “O negro Saturnino,
diziam, era igual ao Barba Azul e as havia forçado a chamá-lo de Sua Alteza
Sereníssima durante os oito ou nove meses em que ele as governou em sangue e sangue” (55). Em vez disso, as motivações intrínsecas do detentor do
farol, seu desejo de domínio absoluto e a vingança de seu corpo atormentado
pela espera não precisam ser explicados ou tornados públicos, uma vez que
tanto os representantes do judiciário como os jornalistas parecem abordar a
violência contra as mulheres como um evento isolado explicável, justificável
e perdoável. A presença na ilha de mulheres sem defesa (38), embora não justifique os atos de barbárie, parece explicá-los de maneira mais natural, como
se a monstruosidade derivasse da abundância feminina, desse novo Éden do
pesadelo e não do homem, — Saturnino — cuja solidão se transformou em
apetite e seus apetites em vingança selvagem e demoníaca. A obsessão sexual,
o desejo de dominar, a necessidade de fazer sofrer são poderes maléficos e sobrenaturais atribuídos a Saturnino. Através desse personagem, se descreve o
caráter bestial de uma virilidade humilhante como uma invariante do homem.
Para as mulheres, não há como escapar da besta demoníaca: elas só podem
usar o desespero e, segundo reza o velho tópico, resistir à violência. Em outras
palavras, a situação força as mulheres ao heroísmo ou a uma morte certa.
A ideia de heroísmo proposta aqui enfatiza um heroísmo cotidiano e um
pequeno devastador de mitos e lendas. Por isso mesmo, agradecemos os excelentes momentos da leitura que nos deparam com o encontro entre o mito
literário e sua dessacralização. Parece que há uma exceção a esse distanciamento: a representação de mulheres em verdadeiras guerreiras e vestais
rebeldes (198) lutando para sobreviver dentro dos limites de uma eternidade
compartilhada com o faroleiro. O leitor presencia, apesar de sua índole preditiva, um esquematismo não isento de tons e matizes. Através da aventura e
domesticação de uma ilha inóspita, questiona-se o desejo do homem de dominar por igual o espaço e o tempo. Proteger-se da hybris e suas consequências
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funestas significa desistir de seus sonhos, abdicar e aceitar sua pequenez diante do mundo. Mas o homem prefere dar ordens aos outros e a si próprio.
Raúl Soulier, vestido como um Robinson Crusoé (142) patriota, atribui tarefas
de acordo com protocolos, mesmo quando seus soldados morrem, um após o
outro, de escorbuto. Nessa ordem de ideias, Luisa também obedece ao marido sem nunca questionar a loucura de sua viagem à ilha. Ainda assim, o
heroísmo das mulheres eclipsa e cancela a participação dos homens. A partir
dessa presença-ausência, nasce um jogo de perspectivas que opõe o valor das
mulheres e a paixão cega dos homens. Nesse sentido, a obstinação do capitão Raúl Soulier contrasta com o calvário de três anos e meio das mulheres
e sua luta diária contra a fome, o escorbuto e a violência genérica. “Quantos
homens estavam lá?” (29). À pergunta do marinheiro norte-americano, as
mulheres respondem com disparates confusos, mas mantendo até certo ponto
a lógica de classe, pois se destaca a voz autorizada da esposa do capitão.
O heroísmo épico de Luisa, Martina e Esperanza reside em sua capacidade de sobreviver ao abandono e à tortura, em salvar a si mesmas e a seus
filhos, em armar-se com um martelo para dar um fim a seu martírio: “Quatro dias no barco olhando para os pés calçados com os sapatos enormes que
os marinheiros lhes emprestaram. Conforme se afastava da ilha, conseguiu
respirar. A mão gigantesca de Deus as resgatara bem a tempo, como se por
um capricho, quando elas já estavam decididas a morrer” (23). Durante os
primeiros dias do resgate, Martina – heroína e vítima — sofre de bulimia e
vomita tudo o que ingere (37), uma plenitude-vazio que contrasta com a anorexia das outras duas mulheres. Enquanto Esperanza está muito preocupada
com o desenlace mortal: “Se estamos encarceradas, já é tarefa de Deus, mas
eles não serão capazes, somos mulheres indefesas” (38), Luisa, com sua lucidez e segurança característica, alerta sobre o espírito perverso e a ânsia de
vingança do governo revolucionário: “Se foram capazes de nos abandonar lá,
serão capazes de qualquer coisa” (38).
O clímax da zombaria em relação à ação épica é o sem sentido histórico. Se os seres são vazios e sem sentido, o mesmo acontece com a História.
Guardiões de uma ilha sem verdadeiro interesse, os chamados “esquecidos
de Clipperton” são acima de tudo “os esquecidos da História”. Desde essa
perspectiva, a loucura dos homens é uma fenda definitiva entre sua identidade
atingida por choques e rupturas e seu desejo de controle inspirado por paixões
irracionais. O relato, sem ser pura fábula e lenda — porque narra feitos reais
— sugere uma reinterpretação mitológica da vida ordinária de um país em
busca de sua identidade. Por esse motivo, o abandono pode referir, de alguma
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maneira, o arquétipo da palavra dada, mas não cumprida: um homem promovido a capitão do exército Porfiriano é comissionado, recebe uma missão
(defender a ilha K.) e é abandonado ali com soldados, mulheres e crianças. A
autora enfatiza o aspecto anedótico desse evento; seu propósito não é lhe dar a
magnitude da epopeia homérica, mas promovê-lo à posição de um novo mito
constitutivo da epopeia contemporânea.
Onde fica a possibilidade de reconstruir a história do Estado-nação que
mude a experiência das sobreviventes e o abandono das autoridades pós-revolucionárias? Uma primeira tentativa é dada a nós através do discurso jornalístico. Aqueles que escreveram crônicas sobre a tragédia das náufragas o
fizeram sem poder transcender a notícia-sucesso e o sensacionalismo do estilo lírico e bombástico das descrições tópicas e macabras. Hipólito, jornalista
com rigor ético, percebe a força épica da aventura feminina, mas não pode
expressá-la. Ao escrever, ele percebe que é impossível narrar o heroísmo das
mulheres nas ninharias da vida cotidiana sem fugir dos lugares comuns. Por
outro lado, plasma o caráter proteico e polimórfico de um mito em construção. Não há certezas absolutas na história, somente se dispõe de uma visão
míope, da voz de jornalistas medíocres e ávidos por sensacionalismo que,
misturando eventos com a imaginação, elaboram uma epopeia exaltada e, em
uma pirueta final, fazem que suas crônicas correspondam a mitos literários.
Seguindo essa linha de raciocínio, as sobreviventes devem ter morrido: “as
mulheres mais valentes das histórias se permitem morrer antes de serem abusadas” (84). Pelo contrário, a natureza heroica das mulheres, transgressiva e
descomunal, só pode ser concebida como uma narrativa impossível. Hipólito
acha que as mulheres nunca serão capazes de se purificar porque “carregam
a mancha”, a linha que os gregos associam à hybris. É então necessário que
seja uma mulher que resgate a história das mulheres e reconheça seu valor?
Talvez seja apenas, como sugere Hipólito, uma aporia da linguagem diante do
descomunal da tragédia. Porque a luta neste romance é, acima de tudo, uma
luta por escrever. Uma causa perdida de antemão, como a maioria dos combates, quando se trata, como aqui, de dizer o indizível. Serve para algo escrever?
Ante um evento tão remoto e absurdo, os efeitos de estilo são ineficientes. É
por isso que, sem dúvida, cabe apostar na elipse ou na citação. Talvez essa
seja a diferença entre o jornalista e o escritor: o primeiro — como Hipólito
— se dá por vencido e renuncia a escrever; o segundo, ao contrário, honra sua
arrogância criativa e adentra as ninharias da vida cotidiana. Essa é a postura
discursiva de Ana García Bergua, que humildemente aceita a impossibilidade
de narrar e, ao mesmo tempo, enfrenta o desafio da escrita ficcional. Como
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Orson Welles, que baseou seu filme O Cidadão Kane na elucidação de uma
palavra, a autora elucida a ideia de heroísmo a partir do lugar das mulheres na
história mexicana, como necessidade definitiva de resgatar pequeno heroísmo,
de sobrevivência.

Considerações finais
O que, então, almeja a representação dessas heroínas esfarrapadas, vítimas
da fatalidade épica? Todas as referências míticas e mitológicas desqualificam
o heroísmo que tem algo suicida. A resposta deve ser encontrada na presença
de seres vazios e na vacuidade da história. A condição trágica é irreparável?
A tragédia é inevitável quando os corpos atingidos pelo escorbuto entram em
colapso e se desintegram? Qualquer heroísmo se torna uma ilusão, qualquer
imitação épica se torna uma nota no jornal local. . . Para que não se diga que
todas as mulheres são herdeiras de Pandora, Ana García Bergua deixa um
pouco de luz para o leitor através de Esperanza, a bem-nomeada; e é sob essa
luz que a história termina. Essa mulher é a Esperança sacrificada. A última
sequência do romance mostra uma Esperanza unida pelo inesperado milagre
de escrever com Schubert, seu amante do infortúnio, depois de proteger o filho
de Luisa e haver contado até o cansaço o que aconteceu. O homem da canção
alegre (lieder) a reconhece e a abraça (200). Abraça uma mulher fraca e desnutrida, cuja feminilidade se perdeu nas múltiplas privações daquele retorno
sem fim, mas ele abraça, afinal, uma mulher ideal, perfeita, mitificada por ser
sua Afrodite recuperada. Mais uma vez, estamos diante de uma invariância da
epopeia das mulheres, como afirma a protagonista de Virginia Wolf, a senhora
Dalloway: “viver era muito, muito perigoso, mesmo que fosse apenas um dia”
(1925).
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UT PICTURA POESIS?
INTER-RELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE
A COMMEDIA E REPRESENTAÇÕES
VISUAIS DO INFERNO NA ITÁLIA EM
FINS DO MEDIEVO1
Tamara QUÍRICO
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

R ESUMO: A Commedia, escrita por Dante Alighieri nos primeiros anos do século XIV, faz parte de uma longa tradição literária tardo-antiga e medieval que se
dedica à descrição de visões do Além cristão. O poema dantesco faz parte dessa
tradição, tornando-se não somente o ápice como também o ponto final dessa tradição literária. Sua importância, no entanto, não se restringe à literatura. Este artigo
pretende mostrar, assim, como Dante e seu poema influenciaram a produção artística
italiana a partir do segundo quartel do século XIV.
PALAVRAS - CHAVE: Divina Comédia; Inferno; Iconografia; Arte medieval.

Removere viventes in hac vita de statu miseriae et perducere ad
statum felicitatis
Carta de Dante Alighieri ao Cangrande della Scala
1

O presente texto é, em certo sentido, um pequeno excerto de uma longa pesquisa
desenvolvida sobre as mudanças nos modos de representação visual do tema do Juízo
Final entre os séculos XIII e XV, publicada em 2014, pela Editora da Unicamp, no
livro As representações do Juízo Final na pintura toscana do século XIV (QUÍRICO,
T., 2014a).
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Dante Alighieri é, possivelmente, o grande nome da literatura italiana, o
equivalente ao que Shakespeare representou para o mundo inglês, e Camões
para o português. A Commedia, sem dúvida sua obra mais renomada, foi escrita por Alighieri nos primeiros anos do século XIV. Ela faz parte de uma
longa tradição literária tardo-antiga e medieval dedicada à descrição de visões do Além cristão2 , que remonta ao menos a meados do II século, quando
foi escrito o assim chamado Apocalipse de São Pedro. O poema dantesco,
inserindo-se nessa linhagem, torna-se uma descrição tão forte e definitiva das
instâncias ultraterrenas a ponto de fazer desnecessária qualquer visão posterior. Ele é, assim, não somente o ápice como também o ponto final dessa
tradição literária.
Sua importância, no entanto, não se restringe à literatura. Pretendemos
mostrar como Dante, marcado por representações visuais do Inferno de fins
do Duecento e início do Trecento, influencia em seguida a pintura italiana
contemporânea. Afinal, o esgotamento das visões do Além na literatura com
a Commedia teve efeito oposto nas manifestações visuais do fim da Idade
Média, tornando ainda mais vívidas as representações do Paraíso e do Inferno.
Já tratamos, em outras ocasiões3 , do aporte que as artes visuais tiveram
sobre Dante e a elaboração de sua genial descrição do Inferno, particularmente
do Diabo. Não vamos nos deter novamente nesse ponto, recordando somente
que as figurações do Diabo no mosaico do Batistério de San Giovanni, em
Florença (realizado por Coppo di Marcovaldo e seguidores no último quartel do século XIII) e no afresco executado por Giotto na Capela Scrovegni
(c.1305-1307), em Pádua4 , foram, com toda probabilidade, a fonte de inspiração para a descrição que Dante fez de Lúcifer em seu poema, não somente
do Diabo em si, como também dos pecadores que são abocanhados pelas três
faces demoníacas5 .
2

Uma compilação dessas visões pode ser encontrada em GARDINER, E., 1989.
Além do livro Inferno e Paradiso, indicado acima, ver “Dante, Giotto e as interrelações entre artes visuais e literatura na Florença do Trecento”, a ser publicado
proximamente.
4
O mosaico pode ser visto no seguinte link: <https://www.ilgrandemuseodelduo
mo.it/system/dragonfly/production/2017/11/11/86pxclspuc_431628ldur_DSC_0054
.jpg> [Acesso em 11 de março de 2020]; o afresco de Giotto está disponível em: <htt
ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/LastJudgmentGiotto.jpg> [Acesso em 11 de março de 2020].
5
“Oh quanto parve a me gran maraviglia/ quand’io vidi tre facce a la sua testa!/
L’una dinanzi, e quella era vermiglia;/ l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa/
sovresso ‘l mezzo di ciascuna spalla,/ e sé giugnieno al loco de la cresta:/ e la destra
3
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Recordemos a possível cronologia da Commedia: iniciado por volta de
1306 ou 1307, o poema só foi concluído por Dante pouco antes de sua morte,
em 1321 — o Inferno poderia ter sido redigido entre 1304 e 1306, porém mais
provavelmente entre 1306 e 1309; o Purgatorio teria sido iniciado em 1308;
o Paradiso, por fim, já estaria sendo escrito em 1316. De acordo com Giorgio Petrocchi, os cantos foram sendo divulgados individualmente, conforme
Dante os concluía. Sendo assim, o Inferno teria sido possivelmente publicado
na segunda metade de 1314, e o Purgatorio no outono de 1315. O canto do
Paradiso certamente foi tornado público pouco depois da morte do poeta, em
14 de setembro de 1321 (PETROCCHI, G., 2004: 190 e 224).
Desde os anos 1320, portanto, o texto completo da Commedia já circulava
na Península Itálica. Sua popularidade pode ser comprovada pelo imenso número de manuscritos que chegaram aos dias atuais: quase 800. A força das
descrições apresentadas por Dante impactou o imaginário popular, e dificilmente não exerceria grande efeito também sobre as artes visuais. Afinal, Lucia
Battaglia Ricci nos recorda que “a Commedia foi um evento cultural em grau
de modificar profundamente o imaginário coletivo” (BATTAGLIA RICCI, L.,
parea tra Bianca e gialla;/ la sinistra a vedere era tal, quali/ vegnon di là onde ‘l Nilo
s’avvalla./ Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,/ quanto si convenia a tanto uccello:/
vele di mar non vid’io mai cotali./ Non avean penne, ma di vipistrello/ era lor modo; e
quelle svolazzava,/ sì che tre venti si movean da ello:/ quindi Cocito tutto s’aggelava./
Con sei occhi piangea, e per tre menti/ gocciava ‘l pianto e sanguinosa bava (. . . )/ A
quel dinanzi il mordere era nulla/ verso ‘l graffiar,/ che talvolta la schiena/ rimanea
de la pelle tutta brulla./ ‘Quell’anima là sù c’ha maggior pena’,/ disse ‘l maestro,
‘è Giuda Scariotto,/ che ‘l capo ha dentro e fuor le gambe mena./ De li altri due
c’hanno il capo di sotto,/ quel che pende dal nero ceffo è Brutto:/ vedi come si storce!
e non fa motto!;/ e l’altro è Cassio che par sì membrutto’” [“Mas foi o meu assombro
inda crescente/ quando três caras vi na sua cabeça:/ toda vermelha era a que tinha à
frente,/ e das outras, cada qual egressa/ do meio do ombro, que em cima se ajeita/ de
cada lado e junta-se com essa,/ branco-amarelo era a cor da direita/ e, a da esquerda,
a daquela gente estranha/ que chega de onde o Nilo ao vale deita./ Um par de grandes
asas acompanha/ cada uma, com tal ave consoantes:/ — vela de mar vira eu jamais
tamanha –/ essas, sem penas, semelhavam antes/ às dos morcegos, e ele as abanava,/
assim que, co’ os três ventos resultantes,/ as águas de Cocito congelava./ Por seis
olhos chorava, e dos três mentos/ sangrenta baba co’ o pranto pingava (. . . )/ Para o da
frente, a mordida era ligeira/ pena, em confronto com a gadanhada/ que por vez lhe
arrancava a pele inteira./ ‘Esse, que sofre aí pena dobrada,/ é Judas Iscariote’, disse o
guia,/ ‘co’ as pernas fora e a cabeça abocada’/ Dos outros dois, o que a cabeça arria/
da bocarra da cara preta é Bruto,/ que se contorce e cala todavia;/ Cássio é o outro,
de corpo tão hirsuto”]. Inf. XXXIV, 37-54 e 58-67.
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1995: 202). Deste modo, se Dante foi marcado pelas imagens infernais que
contemplara em Florença e em Pádua, a Commedia, por sua vez, influenciou
igualmente representações visuais do Inferno, em grande parte dos exemplos
inseridas em figurações do Juízo Final, que incluiriam também o Paraíso (ou
ao menos uma indicação deste). Como escreve novamente Battaglia Ricci,
pode-se “autorizar a ideia de que o poema sacro tenha representado uma espécie de divisor de águas cronológico e cultural na definição da tipologia dos
demônios, assim como na definição da geografia moral do inferno, de extrema
importância para a iconografia” (BATTAGLIA RICCI, L., 2000: 63-64).
Esse aporte da Commedia sobre as artes visuais parece evidente em especial nas figurações do Diabo. Por exemplo, a partir do segundo quartel
do século XIV, muitos têm as asas de morcego descritas pelo poeta. Certamente devemos notar que não é Dante quem cria essa iconografia tão característica dos diabos; representações de demônios alados teriam surgido já no
século XIII — o primeiro exemplo conhecido estaria em uma iluminura sobre
a Queda dos Anjos Rebeldes, em um fólio do Saltério de Branca de Castilha,
de circa 12236 . As asas de morcego, por sua vez, aparecem em data pouco
posterior, no Saltério de Edmond de Laci (morto em 1258)7 . Se Dante não foi
o responsável pelo desenvolvimento desse novo modelo, podemos por outro
lado afirmar que, sem dúvida, a grande notoriedade da Commedia consolidou
essa iconografia no imaginário popular.
Se as asas de morcego não são uma criação de Alighieri, devemos considerar, por outro lado, um aspecto iconográfico que provém mais claramente
da Commedia. Desde o segundo quartel do século XIV muitas das figuras
de Diabo, em cenas autônomas do Inferno ou inseridas em representações
do Juízo Final, possuem três cabeças. Novamente, Dante não é o primeiro a
apresentar um Diabo tricéfalo, uma paródia grotesca da Santíssima Trindade
ao ser figurado como uno e trino; era um pensamento relativamente difundido na Idade Média de que no espírito do mal “houvesse três faculdades ou
atributos opostos àqueles que se dividem entre as três pessoas divinas, assim
6

Comentários ao Saltério, incluindo uma reprodução do fólio citado, estão disponíveis em: <https://artandtheology.org/2018/07/14/the-psalter-of-blancheof-castile/> [Acesso em 11 de março de 2020].
7
Segundo Carlos Roberto Nogueira, a explicação para essa opção iconográfica
derivaria do fato de que, por serem anjos caídos, não poderiam ter asas de um pássaro,
“que voa à luz do dia”; mais indicado seria, pelo contrário, as asas de um morcego,
por ser um animal que “ama as trevas e, de um modo absolutamente diabólico, vive
de cabeça para baixo” (NOGUEIRA, C. R. F., 2000: 67).
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era natural que para representar o príncipe dos demônios se recorresse a uma
figuração apta a fazer frente àquela com que se representava o Deus trino e
uno” (CONSOLI, C., 1980: 67). Para Dante, então, à “Divina Potestade”, ao
“supremo saber” e ao “primo amor”8 , estariam contrapostos a impotência, a
ignorância e o ódio do Diabo.
Assim como ocorre com relação às asas de morcego, é Dante quem populariza esse modo de figuração a partir de seu poema. Desde o segundo quartel
do século XIV, portanto, as representações visuais do Diabo tendem a seguir
o modelo tricéfalo, com três faces unidas: uma à frente, as outras duas nas
laterais. Há, no entanto, um detalhe iconográfico nessas imagens diretamente
derivado da Commedia: em quase todas essas figurações, as faces diabólicas
devoram, cada uma, um pecador. Em pelo menos dois modelos encontrados
o pecador central é identificado como Judas, o traidor de Cristo, seguindo a
descrição do poema (ver a transcrição da longa passagem na nota 5).
É o que vemos no ciclo de afrescos executado em meados do século XIV
por Andrea Orcagna, na Igreja de Santa Croce, em Florença9 (as pinturas estão bastante fragmentadas, mas o Diabo ainda é visível), e no de Taddeo di
Bartolo na Collegiata de Santa Maria Assunta, em San Gimignano10 , finalizado no início dos anos 1390. As três faces diabólicas são claramente visíveis
nos dois ciclos, mesmo com os danos na pintura florentina, e em ambas a inscrição Giuda, legível abaixo do pecador abocado pela face central, não deixa
dúvidas quanto à sua identificação. Podemos supor, desse modo que os outros
dois condenados, embora não possuam inscrições, sejam Cássio e Bruto, os
traidores de César, conforme descreve uma vez mais a Commedia.

8

Essas são as características de Deus descritas por Dante: “(. . . ) fecemi la divina
podestate, la somma sapienza e ’l primo amore” [“(. . . ) fez-me a divina potestade, o
supremo saber e o primo amor”]. Inf. III, 5-6.
9
Uma reprodução está disponível em <https://c8.alamy.com/compit/mnp2jb/orca
gna-trionfo-della-morte-santa-croce-firenze-dettaglio-il-xiv-secolo-orcagna-1310-13
68-nomi-alternativi-andrea-orcagna-l-orcagna-andrea-dell-orcagna-andrea-di-cionedi-arcangelo-descrizione-pittore-scultore-e-architetto-italiano-data-di-nascita-e-mort
e-1308-dopo-il-25-agosto-1368-luogo-di-nascita-e-morte-firenze-firenze-sede-di-lav
oro-firenze-orvieto-competente-controllo-q366499-viaf-45103542-isni-0000-0001-0
367-2572-ulan-500119427-lccn-n94006281-nla-35641507-worldcat-946-orcagna-tri
onfo-della-morte-dettaglio-04-mnp2jb.jpg> [Acesso em 11 de março de 2020].
10
Um link sobre Taddeo di Bartolo, que inclui uma reprodução do Diabo da Collegiata, é <http://www.travelingintuscany.com/arte/taddeodibartolo.htm> [Acesso em
11 de março de 2020].
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O primeiro exemplo de pintura que identificamos com essas características está localizado na Capela Madalena, no interior do Palazzo del Bargello,
em Florença: nela há dois afrescos formando um conjunto com as figurações do Juízo Final e do Paraíso, representados, respectivamente, na fachada
interna da capela e na parede de fundo. Esse ciclo, que possui também a
importância de ser um dos primeiros modelos em que percebemos mudanças
compositivas nos modos de representação do Juízo Final, foi provavelmente
concebido pelo pintor florentino Giotto pouco antes de sua morte, em janeiro
de 1337, e executado por seus assistentes no mesmo ano.
Se o afresco do Juízo Final está bastante danificado (somente o terço inferior de toda a pintura parietal está conservado), justamente a figura do Diabo
está relativamente bem preservada, permitindo que façamos uma análise da
iconografia11 . Nele, vemos de forma clara as grandes asas de morcego —
mas, ao contrário da descrição dantesca, percebemos somente dois pares de
asas. São visíveis também as três faces diabólicas devorando três pecadores,
detalhes significativos que indicam a provável influência da Commedia sobre
Giotto nos anos 1330, ao conceber sua representação infernal.
Contemporâneo aos afrescos no Palazzo del Bargello é o ciclo de afrescos
do Trionfo della Morte, pintado provavelmente por Buonamico Buffalmacco
entre 1336 e 1341 no Camposanto de Pisa. Esse conjunto é constituído por
quatro cenas: o Triunfo da Morte (por ser a primeira cena do ciclo, é a que
o nomeia contemporaneamente), Juízo Final, Inferno e Tebaide12 . O Diabo13
nesse ciclo não é uma cópia da descrição dantesca — ele não possui os pares
de asas, por exemplo —, embora apresente as três cabeças demoníacas. Referências evidentes ao texto dantesco, porém, que mostram a popularidade da
11

Esse trecho do afresco está reproduzido em: <http://catalogo.fondazionezer
i.unibo.it/scheda/opera/2320/Giotto%20di%20Bondone%2C%20Inferno#lg=1&slid
e=0> [Acesso em 11 de março de 2020].
12
O tema da Tebaide se relaciona à vida eremítica escolhida por alguns monges e
frades da Idade Média. No conjunto do ciclo do Camposanto de Pisa, esse afresco nos
mostra um modo de vida alternativo que poderia levar à salvação, embora não seja, é
claro, o Paraíso. Há uma ampla bibliografia disponível que discute em profundidade
toda a problemática do ciclo pisano em relação a datação, autoria e interpretação.
Remetemos, aqui, aos trabalhos de BELLOSI, L., 1974; BELLOSI, L., 1994; FRUGONI, C., 1988; BATTAGLIA RICCI, L.,2000; TESTI CRISTIANI, M. L., 1991;
TESTI CRISTIANI, M. L., 1993; TESTI CRISTIANI, M. L., 2017.
13
Esse detalhe do Inferno do Camposanto está reproduzido em: <https://common
s.wikimedia.org/wiki/File:Pisa_-_Camposanto,_affresco_Inferno.JPG> [Acesso em
11 de março de 2020].
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Commedia, e a importância do texto do poeta florentino sobre as representações do Juízo Final e do Inferno, eram as passagens da Commedia que, até
o fim do século XIX, ainda podiam ser lidas em ambos os afrescos: versos
do Purgatorio, por exemplo, que se liam abaixo do Inferno. Particularmente
significativa era a passagem lasciate ogne speranza, voi ch’intrate, que Dante
leu sobre a porta do Inferno ao ingressar com Virgílio no locus infernal14 .
A partir dos exemplos de Florença e de Pisa, o modelo dantesco para a
representação do Diabo parece ter se difundido, seja através do texto que,
como visto, circulava por meio de manuscritos, seja através de afrescos e
iluminuras. Não vamos insistir em outros exemplos para mostrar a influência de Dante sobre as representações do Inferno, e do Diabo em particular,
de meados do século XIV em diante. Devemos destacar, no entanto, que os
artistas optam por uma simplificação das descrições da Commedia na maior
parte dos casos, o que podemos perceber facilmente mesmo nas figurações do
Diabo. Não encontramos nas diversas pinturas três faces de cores diferentes,
conforme o texto dantesco; embora quase todos sejam representados com as
três cabeças (seguindo o modelo de uma face central e duas laterais), há uma
uniformização tanto no formato quanto nas cores em cada pintura. Em muitas dessas figurações, no entanto, as três faces devoram três pecadores. Se
antes da Commedia não encontramos demônios tricéfalos, menos ainda devorando pecadores, isso, em nossa opinião, basta para mostrar o aporte de Dante
nesse detalhe iconográfico. Há notáveis exceções, é claro; a mais importante
talvez seja o Diabo do Camposanto de Pisa que, conforme mencionamos anteriormente, não possui asas e, embora apresente as três faces, há somente um
condenado sendo devorado em uma das faces laterais.
Assim como as faces apresentam cores uniformes, o Diabo não é mostrado, nessas cenas, com metade do corpo coberto de gelo, seguindo a descrição dantesca15 . Uma relevante exceção é o afresco do Inferno no ciclo com o
14

“‘Per me si va ne la città dolente,/ per me si va ne l’etterno dolore,/ per me si va
tra la perduta gente./ Giustizia mosse il mio alto fattore:/ fecemi la divina podestate,/
la somma sapienza e’l primo amore./ Dinanzi a me non fuor cose create/ se non
etterne, e io etterno duro./ Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’./ Queste parole di
colore oscuro/ vid’io scritte al sommo d’una porta (. . . )” [“‘Vai-se por mim à cidade
dolente,/ vai-se por mim à sempiterna dor,/ vai-se por mim entre a perdida gente./
Moveu justiça o meu alto feitor,/ fez-me a Divina Potestade, mais/ o supremo saber
e o primo amor./ Antes de mim não foi criado mais/ nada senão eterno, e eterna eu
duro./ Deixai toda esperança, ó vós que entrais’./ Essas palavras vi, num tom escuro/
escritas sobre o alto de uma porta (. . . )”]. Inf. III, 1-11.
15
“Lo ‘mperador del doloroso regno/ da mezzo ‘l petto uscìa fuor de la ghiaccia”
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tema do Juízo Final pintado por Nardo di Cione entre 1354 e 1357 na Capela
Strozzi, no interior da Igreja de Santa Maria Novella, em Florença16 . Há que
se considerar, no entanto, que esse afresco é o único que busca representar
de modo mais fidedigno a descrição infernal da Commedia (trataremos desse
tema mais adiante) — embora, não podemos deixar de notar, seu Diabo pareça estar dentro de um caldeirão, e não de um lago de gelo. Solução que, de
resto, também será adotada por Fra Angelico no Diabo tricéfalo de seu famoso
painel executado por volta de 1431, atualmente no acervo do Museo di San
Marco, em Florença17 .
Não é o momento de adentrarmos na discussão acerca das funções religiosas de representações visuais do Juízo Final (abordaremos brevemente esse
tema ao fim do artigo), que não raro concediam grande ênfase ao Inferno18 .
Basta, por ora, recordarmos que no período medieval essas imagens buscavam, fundamentalmente, a conversão dos fiéis na tentativa de livrá-los da condenação ao fim dos tempos. Nesse sentido, poderia parecer mais eficaz como
instrumento de persuasão que o Diabo pudesse ser contemplado de corpo inteiro, ao centro, dominando visualmente toda a região infernal. Dando ainda
mais ênfase a um registro de medo e horror, não seria raro que ele fosse apresentado defecando suas vítimas previamente engolidas — ou talvez também
as deglutindo, como podemos interpretar nos exemplos em que, no lugar dos
genitais, há uma segunda cabeça. É o que vemos na representação do Diabo
no afresco do Inferno da Collegiata de San Gimignano.
Há, decerto, vozes dissonantes, e autores com posições diversas das que
apresentamos aqui. O medievalista francês Jérôme Baschet, por exemplo,
analisa o afresco do Inferno pintado por Buonamico Buffalmacco, e tenta minimizar a influência de Dante e de sua Commedia especificamente sobre a
pintura do Camposanto de Pisa. Não vamos retomar a questão dos trechos do
poema reproduzidos nos afrescos do Juízo Final e do Inferno; seria possível
argumentar que essas citações poderiam não ter reverberado especificamente
na iconografia. Tratemos, portanto, tão-somente dela.
[“E agora o rei do triste reino eu vejo,/ de meio peito do gelo montante”]. Inf. XXXIV
28-29.
16
O afresco do Inferno pode ser visto em <https://www.wga.hu/art/n/nardo/strozzi
/3north.jpg> [Acesso em 11 de março de 2020].
17
O detalhe do Inferno do painel de Fra Angelico está reproduzido em <https://co
mmons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_010.jpg> [Acesso em 11 de março de
2020].
18
Sobre isso ver, por exemplo QUÍRICO, T., 2014b.
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Discutindo a figuração do Diabo pisano, por exemplo, Baschet defende
que Buffalmacco não segue o poema ao não incluir os três pares de asas. Já
tratamos brevemente disso, e comentamos como, nas representações visuais,
pode haver uma adaptação que, não raro, significa uma simplificação do que
foi descrito no texto. Observando diversos outros diabos tricéfalos realizados
na Península Itálica entre os séculos XIV e XV, percebemos que somente o de
Andrea Orcagna, na Igreja de Santa Croce, apresenta os três pares de asas; no
Diabo giottesco do Palazzo del Bargello, são visíveis apenas dois; e mesmo
no Diabo do afresco de Nardo di Cione que, conforme observamos, busca
uma representação do locus infernal mais próxima ao texto da Commedia,
não parece ser possível distinguir mais do que um par de asas, que será a
solução mais usualmente adotada por outros artistas, como no ciclo de San
Gimignano.
Não podemos nos esquecer também dos exemplos em que o Diabo não
possui qualquer par de asas, como no próprio afresco de Buffalmacco, e nos
painéis de Fra Angelico em Florença e em Berlim, finalizado por volta de
1450 e parte do acervo do Staatliche Museum19 . Precisamos, enfim, destacar
outro ponto, que refuta o argumento de Baschet com relação ao Diabo pisano:
mesmo quando trabalhando em uma iluminura específica sobre o Inferno de
Dante, o artista poderia escolher não pintar os três pares de asas. Por exemplo,
em um fólio da Commedia executado por Bartolomeo di Fruosino na primeira
metade do século XV (o manuscrito está conservado na Bibliothèque Nationale, em Paris)20 , a iluminura apresenta o Inferno em uma única cena, e o
Diabo, não restam dúvidas, possui somente um par de asas de morcegos.
Devemos ter em conta que a escolha do número de asas na figura do Diabo
depende de questões relacionadas à composição da cena, mais do que de uma
vontade consciente de se afastar ou não do modelo proposto pela Commedia:
afinal, inserir três pares de asas claramente discerníveis sem comprometer a
visualização quer do corpo do Diabo, quer do locus infernal, pode não ser
tarefa simples. Desse modo, muitos artistas podem ter optado pela representação de menos pares de asas do que fora descrito por Dante, considerando
especialmente o fato de que a parte reservada ao Inferno não ocupa uma área
19
O painel de Berlim pode ser visto em <https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Fra_
Angelico_-_The_Last_Judgement_(Winged_Altar)_-_Google_Art_Project.jpg> [Acesso em 11 de março de 2020].
20
O fólio está reproduzido em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartolo
meo_Di_Fruosino_-_Inferno,_from_the_Divine_Comedy_by_Dante_(Folio_1v)_-_
WGA01339.jpg [Acesso em 11 de março de 2020].
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muito extensa nos painéis, mas também, proporcionalmente, nos afrescos em
que há uma composição única para o tema do Juízo Final. Essa simplificação,
por outro lado, não exclui a influência do poema dantesco sobre as pinturas
do tema. Nos exemplos em que o Juízo Final é desmembrado em três composições diversas (Juízo Final, Paraíso e Inferno), como se torna relativamente
comum a partir de meados do século XIV, e nos quais, portanto, a questão de
espaço não é primordial, também é possível que a escolha de uma figura com
menos pares de asas se deva ao desejo de detalhar mais o Inferno em si, e não
o Diabo.
Tratando ainda do ciclo pisano, há um detalhe na representação do Inferno, em particular, que indica de modo evidente a influência de Dante: a
inclusão de Maomé em um dos círculos, próximo à boca do Inferno; o profeta
é reconhecível não apenas pelo turbante, mas principalmente por uma inscrição junto à sua cabeça, ainda hoje parcialmente legível (Macometto). A Commedia é a primeira — e única — visão do Além que inclui Maomé como um
dos pecadores punidos no Inferno: “Enquanto a olhá-lo eu, fixamente, estaco,/
fitando-me, co’ as mãos rasga-se o peito,/ e diz: ‘Agora vê como me achaco;/
vê como Maomé está desfeito!”’21 . Baschet, em seu texto, discute as diferenças entre os modos de representação de Maomé no afresco e no poema: “em
Buffalmacco, Maomé é arrastado em direção à boca [do Inferno], enquanto
em Dante seu busto está fendido em dois (pena aplicada aos simoníacos no
afresco)” (BASCHET, J., 1993: 320).
De fato, vemos na pintura que Maomé, com os braços amarrados atrás
de suas costas, está com uma grande serpente que se enrola ao redor de suas
pernas e pescoço, e com ela é puxado por um demônio para o interior das
mandíbulas do monstro localizado na extremidade superior direita da cena,
identificado como o Leviatã do Livro de Jó, e tradicionalmente interpretado
como a boca do Inferno pela exegese medieval22 . Não há qualquer abertura
em seu peito, conforme a descrição de Dante. A simples inclusão da figura de
Maomé no afresco pisano, no entanto, já não poderia ser considerada suficiente influência da Commedia? Não há exemplos visuais anteriores ao poema
em que seja possível discernir uma figura que pudesse ser associada diretamente ao profeta. Não parece ser coincidência que essa explícita alusão a
Maomé ocorra pela primeira vez justamente em uma das primeiras represen21

“Mentre che tutto in lui veder m’attacco,/ guardommi e con le man s’aperse il
petto,/ dicendo: ‘Or vedi com’io mi dilacco!/ vedi come storpiato è Mäometto!’”. Inf.
XXVIII, 28-31.
22
Sobre isso, ver QUÍRICO, T., 2011.
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tações conhecidas do Inferno posteriores à divulgação do poema de Dante, o
que nos ajuda a compreender o aporte do texto dantesco nesse detalhe específico da iconografia infernal (devido ao grau de deterioração do afresco no
Bargello, não podemos determinar se nessa cena Maomé também teria sido
incluído).
Baschet, por fim, tenta minimizar a influência da Commedia sobre o afresco do Camposanto de Pisa de outra forma: segundo ele, Buffalmacco teria
proposto uma representação mais simplificada do Inferno, em contraposição
a outras cenas que seguiriam de modo mais fidedigno as indicações do poeta
na Commedia. Ao considerarmos, no entanto, que Baschet propõe comparar
imagens absolutamente diversas entre si, compreendemos que sua análise não
pode se sustentar. Ele analisa, de fato, um afresco em que o Inferno se integra
em um ciclo com a representação do tema do Juízo Final, e iluminuras que
ilustram um manuscrito da Commedia — imagens, assim, que dificilmente
poderiam ser aproximadas. Baschet escreve, por exemplo, que “a ilustração
do canto XXVIII segue exatamente as indicações de Dante” (BASCHET, J.,
1993: 230, nota 66). O autor tenta estabelecer comparações, desse modo,
entre um afresco que deve representar em uma única cena o Inferno como
um todo, e uma iluminura que mostra somente um canto da Commedia — ou
seja, que ilustra um pormenor do Inferno dantesco. Esse grau de precisão da
iluminura certamente não teria ocorrido caso o artista precisasse mostrar em
uma única iluminura todo o cântico infernal. É o que ocorre no já mencionado
fólio de Bartolomeo di Fruosino. Embora sejam reconhecíveis os principais
castigos descritos por Dante, a simplificação compositiva é evidente. E, ainda
assim, a imagem se torna confusa à primeira vista.
É claro que se pode objetar que uma iluminura em um manuscrito possui
dimensões reduzidas e, portanto, não é possível que o artista reproduza em
detalhes todos os elementos descritos por Dante. Entretanto, o mesmo ocorre
com o Inferno executado por Nardo di Cione na Igreja de Santa Maria Novella.
Nessa cena o pintor busca reproduzir quase todos os elementos descritos por
Dante em seu Além infernal; reconhecem-se, então, não somente os círculos,
como também os diversos tipos iconográficos. O afresco, ainda assim, mesmo
com toda a área disponível na parede, é uma imagem mais sintética do Inferno
dantesco. Entretanto, assim como na iluminura, os elementos iconográficos
não são facilmente discerníveis pelo observador.
A iluminura de Fruosino e o afresco de Nardo di Cione nos recordam outra questão que não pode ser ignorada, e que já esboçamos anteriormente: as
dificuldades que um artista certamente encontra para realizar uma represen-
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tação visual do texto dantesco de forma fidedigna. O excesso de detalhes,
essenciais para o poema, caso mantido em uma pintura pode impedir a compreensão adequada das imagens, por maior que seja a superfície sobre a qual
a cena tenha sido executada. Não apenas: não podemos nos esquecer que
muitas das punições descritas por Dante no Inferno e no Purgatorio possuem
origens clássicas, ou são interpretações de metáforas, o que poderia dificultar
a identificação do pecado e, por consequência, a compreensão da cena por um
público leigo não adequadamente instruído23 .
Dessa forma, a identificação dessas punições, e a associação com os respectivos pecados, seria bastante difícil para o público em geral, que poderia
talvez já conhecer o poema, devido à sua difusão, mas dificilmente as interpretações dadas ao texto. Nardo di Cione, em certa medida, contorna esse
problema através de outro artifício: o artista inclui legendas junto às cenas,
escritas em vernáculo, que evidenciam quais pecadores estão sendo punidos
naqueles determinados trechos do Inferno (“Qui sono puniti gli impostori e gli
23

Por exemplo, Lino Pertile comenta que a tempestade de paixão que possuía os
luxuriosos enquanto vivos, evidentemente uma metáfora, foi transformada em uma
tempestade real que os atormentará eternamente; a falsa distorção por meio da qual
os adivinhos, olhando para o passado, afirmavam estar prevendo o futuro, tornou-se,
no Inferno dantesco, a condição eterna de seus corpos (PERTILE, L., 2007: 75). As
passagens a que se refere Pertile são as seguintes: “La bufera infernal, che mai non
resta,/ mena li spirti con la sua rapina;/ voltando e percotendo li molesta./ Quando
giungon davanti a la ruina,/ quivi le strida, il compianto, il lamento;/ bestemmian
quivi la virtù divina./ Intesi ch’a così fatto tormento/ enno dannati i peccator carnali,/ che la ragion sommettono al talento./ E come li stornei ne portan l’ali/ nel
freddo tempo, a schiera larga e piena,/ così quel fiato li spiriti mali/ di qua, di là,
di giù, di sù li mena;/ nulla speranza li conforta mai,/ non che di posa, ma di minor
pena” [“A procela infernal, que nunca assenta,/ essas almas arrasta em sua rapina,/
volteando e percutindo as atormenta./ Quando chegam em face à sua ruína,/ aí pranto
e lamento e dor clamante,/ aí blasfêmias contra a lei divina./ Entendi que essa é a
pena resultante/ da transgressão carnal, que desafia/ a razão, e a submete a seu talante./ Como estorninhos que, na estação fria,/ suas asas vão levando, em chusma
plena,/ aqui as almas carrega a ventania,/ e a revolver pra cá e pra lá as condena;/
nem a esperança lhes concede alento,/ não já de pouso, mas de menor pena”]. Inf. V,
31-45; “Come ‘l viso mi scese in lor più basso,/ mirabilmente apparve esser travolto/
ciascun tra ‘l mento e ‘l principio del casso,/ chè da le reni era tornato ‘l volto,/ e in
dietro venir li convenia,/ perché ‘l veder dinanzi era lor tolto” [“Quando, abaixando
a vista, olhei direito,/ vi que espantosamente era torcido/ cada um, do queixo ao princípio do peito;/ para as costas seu rosto era volvido,/ e só andar para trás ele podia,/
pois que de olhar pra frente era impedido”]. Inf. XX, 10-15.
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indovini”; “Qui si puniscono coloro che poet’ero (sic) consiglio fraudolento”;
“Qui sono puniti gli iracondi e accidiosi”, dentre outras). Incluiu também
tipos específicos de pecadores, uma vez mais os identificando por meio de
inscrições: “ippocriti”, “alchimisti”, “eresiarchi”. Assim, Nardo di Cione facilitou a compreensão da iconografia ao menos para a parcela da população
leiga letrada.
Para concluirmos, devemos comentar os motivos para a busca de uma
maior clareza na representação do Inferno e de suas punições, que se relacionam às funções religiosas esperadas de imagens com esse tema. E, para isso,
precisamos considerar brevemente, e de modo geral, as funções das imagens
cristãs na Idade Média. “A pintura é a escrita dos iletrados” é o adagio difundido a partir de duas cartas que Gregório Magno escreve na virada do século
VI para o VII, e que se torna o locus classicus das teorias medievais sobre as
imagens cristãs. O que os fiéis não conseguem aprender por meio da escrita,
entendem com o suporte de pinturas e esculturas24 . Essas imagens, assim,
teriam papel essencial no processo de catequese, doutrinação e conversão dos
fiéis (conforme as ideias de Gregório).
A partir dessas considerações, podemos ponderar acerca das funções religiosas, durante a Idade Média, das imagens de que tratamos neste artigo.
Via de regra, representações do Juízo Final, mas em especial as composições
que concedem maior ênfase às instâncias ultraterrenas, particularmente com o
grande detalhamento do Inferno, deveriam suscitar nos fiéis o temor do julgamento. Afinal, de acordo com um pensamento corrente da Igreja medieval, o
fiel seria levado à conversão especialmente pelo temor da condenação eterna,
conforme escreveu o frade dominicano Giordano da Pisa em um de seus sermões no início do século XIV: “parece que os pecadores se arrependem do
mal somente pelo medo”25 . Essas cenas, portanto, não seriam mais apenas
um memento do julgamento; pelo contrário, elas seriam a explicitação
24

“Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia
in ipsa ignorantes uident quod debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt; unde praecipue gentibus pro lectione pictura est” [“(. . . ) o que a escrita é para os que sabem
ler, a pintura é para os iletrados que a veem, pois nela os ignorantes veem aquilo que
devem seguir; nela leem aqueles que desconhecem as letras. Assim, especialmente
para os gentios, uma pintura toma o lugar da leitura”] (apud DUGGAN, L. G., 1989:
227 e 228, nota 1). Sobre Gregório Magno e as funções das imagens religiosas na
Idade Média, ver, por exemplo, além do artigo de Duggan, CHAZELLE, C. M.,1989.
25
“(. . . ) imperò che i peccatori non pare che . ssi rimangano dal male se non per
paura” (GIORDANO DA PISA, 1974: 57).
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de forma clara e direta dos destinos póstumos possíveis do homem, com todas
as suas consequências — positivas ou negativas.
Esse, provavelmente, é um dos motivos por que, mesmo com a popularidade da Commedia, a maior parte dos artistas preferiu manter a representação
dos castigos não conforme Dante os descreveu, mas dentro da categoria mais
familiar dos pecados capitais, em que pecado e pena se inter-relacionam, permitindo a clara identificação por parte do fiel. Assim, em vez da dantesca tempestade de paixão transformada na tempestade real que fustiga os luxuriosos,
nas pinturas analisadas encontramos, pelo contrário, os luxuriosos cruelmente
empalados e sodomizados por demônios, enquanto outros são pendurados pelos genitais ou têm seus pênis pinçados por grandes alicates26 . Nada mais
claro e didático — e, esperava-se, persuasivo — para os observadores dessas
cenas.
Se, portanto, literatura e artes visuais, nesse caso específico que apresentamos, possuem funções análogas — a conversão e a salvação dos homens27
—, cada uma cumprirá seus objetivos de maneira particular, dentro das especificidades de suas próprias artes. Ut pictura poesis, ainda que não de forma
literal ou simplista.

26
Essas punições podem ser visualizadas, por exemplo, nos afrescos de Taddeo di
Bartolo na Collegiata de San Gimignano (condenados empalados e sodomizados) e
de Giotto na Capela Scrovegni, em Pádua (pênis pinçados e condenados pendurados
pelos genitais).
27
É o que Dante deixa claro em sua epístola redigida a Cangrande della Scala:
“(. . . ) tirar os vivos nesta vida de seu estado de miséria e guiá-los até o estado de
felicidade” [“Removere viventes in hac vita de statu miseriae et perducere ad statum
felicitatis”] (DANTE ALIGHIERI, 1839: 475).
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O FOLHETO DE CORDEL ÉPICO
Christina RAMALHO
(Universidade Federal de Sergipe/CIMEEP)

R ESUMO: O “folheto de cordel” é uma forma de literatura popular típica do nordeste do Brasil, cuja origem é amplamente discutida por especialistas. Da importação
da literatura popular da Península Ibérica, à influência de tradições europeias como os
pliegos sueltos e as folhas volantes (MENDONÇA, 2018) ou a littérature de colportage francesa, diversas são as visões acerca das heranças recebidas, visto que temáticas épicas europeias, como o “ciclo troiano” e o “ciclo de Carlos Magno”, podem
ser encontradas no repertório do cordel brasileiro. No entanto, também há correntes
teóricas que relacionam o cordel nordestino à tradição das “cantorias”, manifestação
oral própria dessa região do Brasil. Na reflexão aqui proposta, caracterizarei os folhetos de cordel que desenvolvem uma matéria épica, ou seja, obras que partem de
uma temática que envolve um plano histórico, um plano maravilhoso e um heroísmo
de características épicas, considerado, evidentemente, o sentido de maravilhoso, de
história e de heroísmo relacionados à época de cada obra. Para isso, utilizarei como
corpora e a título de exemplo os folhetos de cordel A história completa da Santa
Virgem Maria, (2007), de Joãozito do Barroso; Dragão do Mar. Herói da Terra da
Luz, (2010), de Klévisson Viana; Os 4 sonhos reveladores do Padre Cícero (1990),
de Abraão Batista; e Tiradentes. Um sonho de liberdade (2010), de Zé Maria de
Fortaleza e Arievaldo Viana.
PALAVRAS - CHAVE: Folheto de cordel épico; plano histórico; plano maravilhoso; heroísmo épico.

A produção épica — independentemente da forma como se manifeste –
colabora para o registro atemporal da cultura à qual se relaciona, principalmente no que se refere ao dimensionamento que toda obra épica dá aos planos
histórico e maravilhoso que integram e definem uma identidade cultural. Considerado por grande parte da crítica um gênero esgotado no século XVIII, a
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epopeia, contudo, como forma de arte literária que é, sobreviveu e sobrevive
em muitas culturas, ainda que revestida de novas formas, como ocorre com
qualquer gênero literário quando corretamente observado por lentes teóricas
e críticas que levem em conta as transformações por que passam as manifestações literárias e artísticas em geral. E essa presença também se renova por
meio do acentuado hibridismo que caracteriza a literatura em todo o mundo
nestes nossos tempos.
A força de representação da epopeia ganha relevância hoje, quando autores e autoras de diversas nacionalidades se dedicam à escritura de poemas longos que mesclam teor histórico e mítico, caracterizando a épica pós-moderna
como forma de resposta à diluição de fronteiras culturais estabelecidas pela
globalização. De outro lado, ainda que fruto de significativas transformações
estéticas e mesmo conceituais por que passou o gênero, a epopeia, independentemente da época em que foi escrita, quase sempre guarda laços com a
tradição épica literária ocidental iniciada por Homero e renovada por clássicos como Virgílio, Dante Alighieri e Luís de Camões, entre outros, ou, em
outros casos, com tradições orais. Ultrapassando as fronteiras que costumam
delimitar os gêneros literários, o épico como potência de um “contar” no qual
se fundem história e mito, igualmente se renova em derivações e hibridismos
que, a seu modo, mantêm vivas discussões sobre os diferentes caminhos de
reflexão que essa “presença épica” provoca.
Anazildo Vasconcelos da Silva, Bassirou Dieng, Cecile Bowra, Charlotte
Krauss, Claudine Le Blanc, Eleazar Huerta, Florence Goyet, Gilbert Highet,
Jean Pierre Martin, Leo Pollmann, Lilyan Kesteloot, Lynn Keller e Saulo
Neiva, entre outros e outras, representam em nossos dias referências obrigatórias para aqueles e aquelas que desejem se debruçar sobre o gênero épico.
Esses pesquisadores e essas pesquisadoras, cientes das transformações estéticas e conceituais por que passou o épico desde o modelo teórico firmado
por Aristóteles e perpetuado por Horário e por toda uma série de pensadores
subsequentes, tomaram a poesia épica como corpus e, cada qual à sua maneira, desenvolveram novas reflexões e novas formas de abordagem crítica ao
gênero, de modo que, hoje, pode-se afirmar que, sem sombra de dúvida, a
produção épica, da clássica à contemporânea, já possui uma fortuna teórica e
crítica capaz de dar conta dessas transformações, incluindo, nessas reflexões, a
presença do épico em produções literárias e artísticas em geral que dialogam
com o épico, configurando hibridismos que pedem, inclusive, formulações
teóricas capazes de melhor compreender essas manifestações.
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Essa nova realidade teórico-crítica, contudo, não impede o reconhecimento de haver, mesmo nestes tempos de significativas revisões conceituais
acerca da literatura como um todo, uma expressiva parcela da crítica ocidental que, ainda devedora da tradição aristotélica e horaciana, considera o épico
com um gênero esgotado no século XVII. Sendo assim, os estudos épicos
se fazem necessários não só como meios de se abordarem obras épicas (assim como o fazem estudos interessados em outros gêneros), mas também
como imprescindível fonte de sustentação para a consolidação de uma produção que, principalmente a partir do século XX, ganhou grande visibilidade
pelo número expressivo de epopeias publicadas nos mais diversos cantos do
mundo, incluindo o oriente. Nesse sentido, cabe retomar uma colocação feita
por Florence Goyet1 , no artigo “A vitória do vencido” (2019):
[. . . ] entre a “poesia épica do século XX” e a epopeia antiga há
ruptura ou continuidade? Até recentemente, a visão que se tinha
da epopeia antiga levava à insistência acerca de suas diferenças:
na esteira de Hegel e Lukács, epopeias antigas eram consideradas textos sem sombras, a emanação das sociedades em sua
infância, cantando os valores estabelecidos. Mas uma série de
estudos retornou a essas afirmações. Pôde-se comprovar, por
meio da análise precisa de textos, que a epopeia é antes o lugar
do conflito e da ambiguidade, que ela é entrecortada de verdades contraditórias e que inventa a novidade política (GOYET, F.,
2019: 1-2).
Com esse pensamento, Goyet sublinha dois traços das epopeias tradicionais que foram, em geral, pouco explorados pela crítica — serem lugar de
conflito e de ambiguidade — e que, de certo modo, precisam ser reavaliados,
visto que as obras épicas, no decorrer do tempo, parecem ter dado mais realce
justamente a esses dois traços aos quais se soma uma nova perspectiva acerca
da figura do herói ou da heroína épicos, ainda que, mais adiante, a própria
Goyet demonstre não serem “tão” novas assim. Volto a Goyet e à observação
que ela faz sobre o tipo de heroísmo que epopeias mais recentes nos trazem:
[. . . ] esses textos colocam diante de nós os esquecidos da História e, além disso, trazem à nossa compreensão um ponto de vista
1

Para quem deseja se aprofundar na abordagem teórica às transformações e às
permanências do gênero épico, é extremamente importante a leitura de GOYET, F.,
2006.
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que nunca poderia ter sido expresso, que era literalmente impossível perceber. O choque sentido pelo leitor de Césaire, Hikmet,
Neruda ou Akhmatova é a descoberta de um mundo totalmente
desconhecido por ele, um mundo que seu pertencimento geográfico e histórico e sua classe social tornam insuspeito. Nada nos
prepara para sentir como nosso o sofrimento das mães que esperam diante da prisão, as ansiedades de Djemelli. “E isso, você
pode descrevê-lo?”2 — É exatamente assim: você pode dar uma
voz a quem nunca teve uma? Você pode fazer com que os esquecidos, aqueles que não são nem vistos nem ouvidos, existam?
(GOYET, F., 2019: 2).

A leitura do artigo de Goyet nos leva a muitas outras considerações importantes sobre a necessidade não só de reformularmos a fundamentação teórica
sobre o épico para poder contemplar suas novas formas, como ressalta que
essa reformulação é igualmente necessária para que contemplemos “sem conceitos prévios” a própria tradição épica. Quando Goyet fala sobre “dar uma
voz a quem nunca teve uma”, sou levada imediatamente aos folhetos épicos e
às vozes que neles circulam. Mas sobre esse tema discorrerei mais adiante.
No Brasil, o Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos
(CIMEEP)3 , vinculado à Universidade Federal de Sergipe e fundado em 2013
por 28 membros-fundadores de diferentes nacionalidades e universidades, tornou-se um centro de referência internacional sobre os estudos épicos no país.
O CIMEEP hoje reúne 22 grupos de trabalho (GTs), tem a multidisciplinaridade já constituída através de três GTs (Épica, Filosofia e Religião; A epopeia
na História da Arte; e Direitos Culturais e Epopeia), e uma dimensão internacional que envolve mais de 40 universidades, distribuídas em mais de 10
países. Em 2016, o lançamento da Revista Épicas4 possibilitou, por sua vez,
a divulgação mais concreta das diversas pesquisas desenvolvidas não só por
membros do CIMEEP, como também pelos/as que integram o Reseau Euro-Africain de Recherches sur l’Épopée (REARE), o Centre de Recherches sur
les Littératures et la Sociopoetique (CELIS) e o Projet Épopée, da Université
de Grenoble, além de pesquisadores/as independentes. A parceria entre esses
grupos possibilitou a criação do “Mapeamento de obras épicas, que veicula
2

Citação original: Et cela, vous pouvez le décrire?” Nota do texto original: Requiem, Akh., p. 190.
3
<www.cimeep.com>.
4
<www.revistaepicas.com>.
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até o momento da redação deste texto, no site do CIMEEP, 64 verbetes, em
quatro idiomas e distribuídos entre nove subgêneros, sobre produções épicas
através do tempo e do espaço.
A Comissão Científica do Mapeamento, formada por Abdoulaye Keïta, do
Institut Fondamental d’Afrique Noire/Cheikh Anta Diop/REARE/CIMEEP;
Aude Plagnard, da Université Paul Valéry/CIMEEP; Claudine Le Blanc, da
Université de la Sorbonne Nouvelle — Paris 3/REARE/CIMEEP; Elara Bertho,
da Science Po Bordeaux/REARE / CIMEEP; Fábio Mário da Silva, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará/CIMEEP; Marcos Martinho dos
Santos, da Universidade de São Paulo/CIMEEP; Margaret Anne Clark, da
University of Portsmouth/CIMEEP; Maria Aparecida Fontes, da Università
degli Studi di Padova/CIMEEP; Sakho Cheick, da Université Cheikh Anta
DIOP de Dakar/REARE/CIMEEP; e Saulo Neiva, Université ClermontAuvergne/CELIS/CIMEEP definiu os nove subgêneros5 que o mapeamento
acolheria e, entre eles, está o “cordel épico”.
A presença do cordel épico entre os subgêneros do mapeamento e o fato
de os verbetes circularem internacionalmente em quatro diferentes idiomas
ratificam, de um lado, o reconhecimento internacional de uma produção literária brasileira cujo segmento épico afina-se com a própria tradição épica
no que se refere a seus vínculos com a oralidade; e, de outro, as possibilidades de projeção internacional desse importante segmento da produção literária
brasileira.
Também fruto da expansão do CIMEEP, está o contato com a Université
de Poitiers, onde estive recentemente para apresentar uma conferência sobre
o folheto de cordel Zumbi, um sonho da igualdade (2009), da sergipana Josineide Dantas, a Gigi. A Université de Poitiers abriga a Biblioteca Virtual de
Cordel6 , que, graças ao especialista em cordel Raymond Cantel (1914-1986),
possui o acervo de 5.000 folhetos de cordel brasileiros, sendo, por isso, a
maior biblioteca de cordel brasileiro na Europa. Entre esses 5.000 folhetos,
haverá, certamente, quantidade expressiva de produções épicas que merecerão
olhares atentos não só às temáticas ou matérias-épicas por eles trabalhados,
mas também aos recursos estéticos característicos do cordel em paralelo com
a própria estética da epopeia.
5

São eles: epopeia oral; epopeia ou poema épico; canção de gesta; narrativa ou
saga épica; teatro épico; cinema épico; cordel épico; epopeia adaptada para crianças
e jovens; e obras híbridas.
6
Endereço eletrônico: <http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/?fbclid=IwAR3wXQE
g9RiGFIS3bx1DIZDp2_XxmW-9-L_kGZux1UveaJEbPYGx-Zn1SWk>.
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No Brasil, o Acervo da Literatura Popular em Versos da Casa de Rui Barbosa7 disponibiliza 9.000 folhetos de cordel, catalogados e digitalizados a partir dos anos 60 do século XX. Além das obras, o site traz informações sobre
a história do cordel, sobre cordelistas e produções teórico-críticas. De outro
lado, recentes pesquisas de campo que realizei em Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Alagoas e no interior de Sergipe evidenciaram, dado o largo
número de folhetos encontrados, que somente uma dedicação intensa a essa
investigação permitirá que a presença do folheto de cordel épico no “Mapeamento de Obras Épicas” ganhe a consistência e a profundidade que o gênero
merece. Todavia, além da pesquisa em si, que tem no Acervo da Literatura
Popular em Versos da Casa de Rui Barbosa, na Biblioteca Virtual de Cordel, da Université de Poitiers e na própria pesquisa de campo fontes imensas
de informações a serem criticamente desbravadas, cabe ressaltar o porquê da
inserção desse tipo de produção no mapeamento.
Na definição sucinta do subgênero, que redigi para inserir no site
do CIMEEP8 , explico que o “folheto de cordel” é uma forma de literatura
popular típica do nordeste do Brasil, cuja origem é amplamente discutida por
especialistas. Da importação da literatura popular da Península Ibérica, à influência de tradições europeias como os pliegos sueltos e as folhas volantes
(MENDONÇA, 2018) ou a littérature de colportage francesa, diversas são as
visões acerca das heranças recebidas, visto que temáticas épicas europeias,
como o “ciclo troiano” e o “ciclo de Carlos Magno”, podem ser encontradas
no repertório do cordel brasileiro. No entanto, também há correntes teóricas
que relacionam o cordel nordestino à tradição das “cantorias”, manifestação
oral própria dessa região do Brasil. A perspectiva histórica da tradição do
cordel no Brasil é, portanto, em si mesma, tema vasto, que merece leituras à
parte.
Cavignac explica que os folhetos de cordel se caracterizam por serem “relatos em versos difundidos sob a forma de livretos de oito, dezesseis ou trinta e
duas páginas” (CAVIGNAC, J., 2006: 77). Marc Curran, por sua vez, declara
que o cordel:
Parecia-me (e hoje me parece ainda mais) ser, para o estrangeiro
ou o não-participante da realidade cordeliana (a do poeta, do
editor ou do público), um retrato de um povo, de uma maneira de
7

Site: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/apresentacao.html>.
Reproduzo, neste artigo, alguns trechos do verbete “cordel épico”, disponível no
site e também veiculado em número especial da Revista Épicas (2019).
8
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viver, de um país e de sua visão dos eventos da época. O cordel
realmente é uma crônica do século XX em toda sua grandeza
(CURRAN, M., 1973: 12).
Aderaldo Luciano, que enfatiza a autonomia do cordel nordestino, explica
que os nordestinos brasileiros “herdaram a denominação Literatura de Cordel,
dada aos folhetos em verso vendidos nas feiras, bem como testemunharam sua
consagração” (LUCIANO, A., 2012: 10). Esse tipo de publicação, em geral,
apresenta ilustração frontal na técnica da xilogravura, gravuras ou imagens
fotográficas, e é vendido a preço módico em feiras e mercados populares. A
mais conhecida editora de folhetos de cordel em atuação é a Editora Luzeiro9 .,
de São Paulo, mas há outras, como a Casa do Cordel e a Estação do Cordel,
ambas de Natal/RN; a Tupynanquim Editora10 , de Fortaleza/CE; entre outras
que podem ser encontradas na publicação “Edição de Cordel no Brasil”11 , que
apresenta editoras e tipografias brasileiras especializadas em cordel. De igual
modo, também circulam comumente nas feiras produções autorais independentes e mesmo caseiras, visto que a montagem de um folheto é relativamente
simples.
Os folhetos de cordel apresentam grande diversidade temática, o que permite agrupá-los a partir de categorias ou subgêneros que melhor potencializam
as leituras críticas a serem desenvolvidas. Uma das classificações dos folhetos
de cordel mais conhecidas foi feita pelo escritor brasileiro Ariano Suassuna
(1927-2014), que os diferenciou a partir da definição de temas agrupados em
seis diferentes “ciclos”: ciclo heroico; ciclo maravilhoso; ciclo religioso e de
moralidades; ciclo cômico, satírico e picaresco; ciclo histórico e circunstancial; e ciclo de amor e fidelidade (DECA, 1962: 28).
Outras divisões em subgêneros, períodos ou ciclos foram desenvolvidas
por Gustavo Barroso, Eduardo Diatahy B. de Menezes e Ronald Daus, entre
outros. De fato, é extensa a gama temática das expressões em cordel, que
tanto podem penetrar nos domínios da tragédia, quanto nos da comédia, do
lirismo, do didatismo etc. Estudo também interessante sobre os folhetos de
cordel foi desenvolvido por Alberto Roiphe, em Forrobodó na linguagem do
sertão. Leitura verbo-visual de folhetos de cordel (ROIPHE, A., 2013). Na
obra, o pesquisador aborda os aspectos temático, composicional e estilístico
dessa manifestação da Literatura Brasileira.
9

Site: <http://www.editoraluzeiro.com.br/>
Site: <http://tupynanquimeditora.blogspot.com/>.
11
Site: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_con
tent&id=926:edicao-de-cordel-no-brasil>.
10
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O que me fez dar maior atenção ao folheto de cordel passível de ser lido
como um cordel épico foi, em um primeiro momento, o reconhecimento da
presença de diversas matérias-épicas em folhetos aos quais tive acesso por
meio das bibliotecas virtuais e das pesquisas de campo. Lembro que, segundo
Ronald Daus (1982: 6), os primeiros poemas épicos em cordel surgidos no
Brasil datam de 1850. Os versos eram organizados exclusivamente em quadras até que, por volta de 1900, passaram a se apresentar também em sextilhas
e septilhas. Por volta de 1940, segundo o mesmo autor, apareceram os poemas
organizados em décimas. Leandro Gomes de Barros (1868-1918), Francisco
das Chagas Batista (1882-1930), João Martins de Athayde (1880-1959), por
exemplo, são grandes nomes relacionados à origem dessa expressão literária
popular brasileira e algumas de suas produções desenvolvem matérias épicas.
Mas há inúmeros outros e outras cordelistas, cuja produção, das mais antigas às mais recentes, é visivelmente épica, como é o caso de Os martírios
de Genoveva (1958), de Manoel Pereira Sobrinho; Helena de Troia e o cavalo
misterioso (2000), de Antonio Klévisson Viana; A saga de Lampião (2012) de
Antônio Costa; Che Guevara (2017), de Medeiros Braga; entre muitos outros.
Pode-se, assim, perceber que a dimensão épica do cordel não constitui
propriamente uma novidade. Resta, apenas, que esse aspecto receba o tratamento e o aprofundamento que merece, o que, a meu ver, justifica a relevância
da associação entre todo o conhecimento teórico que adquiri nos mais de 20
anos dedicados aos estudos épicos e o corpus “folheto de cordel épico”.
O primeiro instrumento teórico de que faço uso é a “Teoria épica do Discurso”, de Anazildo Vasconcelos da Silva (1987), que analisa as transformações pelas quais passou o gênero épico. Segundo Silva, a dupla instância de
enunciação (eu lírico e narrador); a presença dos planos histórico, maravilhoso
e literário; e o heroísmo são elementos que integram poemas épicos desde sua
primeira abordagem crítica (com Aristóteles) até nossos dias, em que pese
a necessidade de se revisitarem os próprios conceitos de história, mito e heroísmo. Desenvolvi reflexões específicas sobre cada uma dessas categorias em
Poemas épicos: estratégias de leitura (2013), e o que tenho feito é procurar
estabelecer um diálogo com a teoria de Silva e as subcategorias que defini para
realçar, nos folhetos de cordel épicos, aspectos estruturais e mesmo estéticos
que os aproximam da epopeia ou poema longo, sem esquecer as particularidades próprias do cordel como expressão literária. De outro lado, no âmbito
do conteúdo desses folhetos, ou, mais adequadamente em termos teóricos, no
âmbito de suas matérias-épicas, observei ser interessante realizar agrupamentos que favoreçam os encaminhamentos das leituras críticas.
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Como salientei antes, as pesquisas de campo, realizadas em 2018 em estados nordestinos e no interior de Sergipe, me fizeram ter contato com diversos folhetos épicos, que eu assim quase que imediatamente reconheci pela
matéria-épica de que tratavam e pelo modo como a desenvolviam. Em linhas
gerais, porque aqui não há espaço para um aprofundamento, listo algumas observações que podem contribuir para o entendimento tanto dos perfis épicos
que pude encontrar como da própria “presença” épica por meio do reconhecimento de algumas estruturas muito presentes nas epopeias, como dedicatória,
invocação e proposição.
No folheto intitulado A história completa da Santa Virgem Maria (2007),
de Joãozito do Barroso, é visível a presença da dedicatória na primeira estrofe
e da proposição épica na segunda e na terceira:
Rezei uma Ave Maria
Tracei o sinal da cruz
Rezei também o Pai Nosso
Conforme ensinou Jesus
Ofereci para os dois
Que o meu poema conduz.
Para contar a história
Da mãe do meu Salvador
Que roga por nós no céu
Com o seu divino amor
Zelando todos os filhos
Como fez com o Senhor.
E é linda esta história
Desta formosa judia
De Nazaré. Galileia
Cujo nome era Maria
Por Deus foi a escolhida
E disso ela nem sabia
(2007: 1).
Em Dragão do Mar. Herói da Terra da Luz, (2010), de Klévisson Viana,
teremos a proposição explicitada logo nas três primeiras estrofes:
Ceará, Terra da Luz,
Onde o bravo jangadeiro
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Lutou com fibra e coragem
Contra o tráfico negreiro
E bem antes da Lei Áurea
Aboliu o cativeiro.
Sei que Francisco José
Do Nascimento, em razão
De batalhar contra o jugo
Da cruel escravidão,
Ganhou cognome e fama
De destemido Dragão.
Dragão do mar, apelido
Repleto de simbolismo,
Sinônimo de força e luta,
Destemor e heroísmo.
Fez do grande cearense
Ícone do Abolicionismo.
(VIANA, K., 2007: 1)

Na terceira estrofe do folheto intitulado Os 4 sonhos reveladores do Padre
Cícero (1990), de Abraão Batista, também encontraremos a proposição:
Neste folheto eu faço
Uma nova reparação
Falando do Padre Cícero
Com sua grande visão
Contando, bem ilustrado,
Cada sonho revelado
No escrever de minha mão
(BAPTISTA, A., 1990: 1)
O mesmo se repete nas três estrofes que inauguram o folheto Tiradentes.
Um sonho de liberdade (2010), de Zé Maria de Fortaleza e Arievaldo Viana:
Num Brasil de tantos Silvas
Quero falar do primeiro
Que embalou nossa pátria
Com um sonho verdadeiro
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Foi José Joaquim da Silva
Um grande herói brasileiro.
Embalado pelas trilhas
Da lira cordeliana
Pretendo em versos rimados
Na versão parnasiana
Discorrer sobre esse vulto
Do qual o Brasil se ufana.
Trata-se de um grande herói
Que seus dons proeminentes
Os colocaram no rol
Dos grandes inconfidentes
Foi Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes
(VIANA, A.; FORTALEZA, Z. M., 2010: 1).
Defini da seguinte maneira a proposição épica:
Entende-se por “proposição épica” uma parte da epopeia, nomeada ou não, em destaque ou integrada ao corpo do texto, através da qual o eu lírico/narrador explicita o teor da matéria épica
de que tratará a epopeia. Também se pode entender como “proposição” um texto em prosa, assinado pelo/a autor/a do poema,
que, sob a forma de um metatexto, explica sua intenção ao criar
o poema que se seguirá. Por ser a epopeia um “canto longo”,
repleto de referências históricas, geográficas, culturais, míticas,
etc., é natural que a síntese de abertura representada pela proposição tenha significativa importância para a marcação do ritmo
da leitura. Em geral, por exemplo, quando a proposição aparece
em forma de poema, já se pode verificar pelo aspecto formal
utilizado como será o tratamento estético de toda a obra (RAMALHO, C., 2013: 32).
Como se percebe, o reconhecimento, em um folheto de cordel, da presença de uma proposição épica, que deixe claras tanto a presença do referente
histórico — Maria, judia da Galileia; Padre Cícero, personagem histórico;
Joaquim José da Silva Xavier, personagem histórico — como a do mítico —
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Maria, escolhida por Deus; os sonhos reveladores de Padre Cicero; Tiradentes,
o vulto do qual o Brasil se ufana —, faz-se uma chave de leitura interessante,
visto que já nos insere nos meandros do texto épico.
De igual modo, nos quatro folhetos podemos perceber a dupla instância de
enunciação épica, reconhecendo um eu lírico/narrador que, simultaneamente,
faz poesia e narra uma história.
Por outro lado, a descrição desses folhetos revela semelhanças e diferenças. Tomemos dois deles. Tiradentes. Um sonho de liberdade é um cordel
composto por 63 sextilhas, totalizando 378 versos, com a seguinte disposição de rimas: a b c b d b, em 16 páginas, com ilustrações internas e desenho
na capa (não apresenta xilogravura na capa). A matéria épica é a história do
alferes Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), que, por sua atuação em
prol de libertar a sociedade dos desmandos dos colonizadores, foi condenado
à forca e ficou consagrado como o “herói da Inconfidência”. As representações de sua imagem quase sempre fazem lembrar as mais tradicionais de
Jesus Cristo. Dragão do Mar. Herói da Terra da Luz (2010) é um cordel
composto por 48 sextilhas, totalizando 288 versos, com a seguinte disposição
de rimas: a b c b d b, em 16 páginas. Traz na capa um desenho e não apresenta ilustrações internas. A matéria épica centra-se no herói Francisco José
do Nascimento (1839-1914), jangadeiro abolicionista, que, por seus feitos no
mar, fechando o porto de Fortaleza para impedir o embarque de escravos que
seriam vendidos por fazendeiros endividados, recebeu o apelido de “Dragão
do Mar”. Defendia a máxima “no Ceará não se embarcam escravos”. O movimento foi tão forte que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes
do resto do país. O apelido o projeta na dimensão mítico-simbólica, e o feito,
de grande destaque, faz dele uma referência para as lutas contra a escravidão
e o preconceito. O que percebemos aqui? De um lado, diferenças estruturais
relacionadas ao número de sextilhas e, por consequência, de versos, e ao uso
de imagens. De outro, o uso do mesmo esquema rímico e matérias épicas que
se sustentam em personagens históricos cujos feitos no âmbito da sociedade e
da política brasileira os levaram a alcançar o plano mítico, daí terem migrado
de seus nomes históricos, Joaquim José da Silva Xavier e Francisco José do
Nascimento, para, respectivamente, chegarem às antonomásias Tiradentes e
Dragão do Mar, por meio das quais seus feitos ficaram eternizados. No entanto, em termos de heroísmo, Tiradentes é o herói vencido, que se tornou
mártir, e Dragão do Mar o herói vencedor, que conseguiu mudar o curso da
história da escravidão no Ceará. Tiradentes, pela projeção, é um herói nacional; e Dragão do Mar, conforme o próprio folheto aponta, anda esquecido no
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imaginário local, regional, e, obviamente, nacional. Passemos aos outros dois
folhetos.
Os 4 sonhos reveladores do Padre Cícero (1990) apresenta 61 septilhas,
totalizando 427 versos, com a seguinte disposição de rimas: a, b, c, b, d, d, b,
dispostas em 16 páginas, sem ilustrações internas. A capa traz uma xilogravura do autor. A matéria épica centra-se nos sonhos de Cícero Romão Batista
(1844-1934), o “Padre Cícero” ou “Padim Ciço”, padre católico que se tornou
um “santo popular”. O fato de não ter sido reconhecido pela Igreja Católica,
da qual chegou a ser suspenso por causa de um “falso milagre” (mas obteve o
perdão após algumas interferências políticas), não diminui seu prestígio. Todos os meses de março multidões seguem em romaria para Juazeiro do Norte,
no estado Ceará, para que promessas sejam cumpridas e novos pedidos sejam
feitos ao santo. História completa da Santa Virgem Maria (2007) estrutura-se
em 103 sextilhas, totalizando 618 versos, dispostos em 23 páginas. A página
24 traz orações para Nossa Senhora. A capa apresenta uma cópia de imagem conhecida de Nossa Senhora das Graças, sem identificação da fonte. O
mesmo se dá com as ilustrações internas. O esquema rímico é a, b, c, b, d, b.
O folheto contém ilustrações internas e tem como matéria-épica, tal como o
título já diz, a história de Maria, mãe de Jesus. As diferenças estruturais são
amplas e residem nos diferentes tipos de estrofe, na quantidade de versos, no
número de páginas e nos tipos de ilustração. Entretanto, ainda que pese o fato
de Padim Ciço ser um santo popular, não oficialmente reconhecido pela Igreja
Católica, os dois heróis projetam-se no maravilhoso místico. São, portanto,
heróis mítico-místicos. Um pode ser considerado um herói místico local que
alcançou dimensão regional e mesmo nacional. A outra é uma heroína mística
universal.
Em relação às diferenças e semelhanças estruturais diretamente relacionados ao que seria, no plano literário das obras, seu registro lírico, observo que
essa variação não se relaciona especificamente ao épico, visto que o folheto
de cordel, em si mesmo, independentemente do conteúdo que veicula, pode
sofrer alterações na forma. Sendo assim, não considero fundamental, para o
recorte épico, um aprofundamento nesses aspectos, que, obviamente, devem
ser observados em qualquer estudo que apresente a obra a leitores e leitoras.
Aquilo de que meu estudo parece não poder prescindir é o reconhecimento de
categorias épicas, como dedicatória, proposição, invocação, plano histórico,
plano maravilhoso e heroísmo e nos desdobramentos metodológicos que essa
observação pode me trazer, principalmente quando surgem folhetos que tratam da mesma matéria épica, como é o caso das obras Zumbi dos Palmares
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— Em cordel (2013), de Madu Costa; Zumbi símbolo de liberdade (2008), de
Antonio Carlos de Oliveira Barreto; Zumbi dos Palmares, herói negro do Brasil (2007), de Fernando Paixão; e Zumbi, um sonho da igualdade (2009), da
sergipana Gigi. O estudo dos quatro folhetos permite verificar não só formas
diferentes de abordar a história e o mito envolvidos na imagem de Zumbi dos
Palmares, como visões de mundo diferentes. A invocação presente em Zumbi,
um sonho da igualdade é, por exemplo, reveladora, pois mostra a intenção da
autora de valorizar a religiosidade afro-brasileira:
Salve, mãe Iemanjá
A benção, pai Olorum
Proteja-me pai Oxalá
Guia-me, mãe Oxum
Para versar com apego
A luta do povo negro
Pra poder se libertar
(DANTAS, J., 2009: 1).
Contrapondo-se a ela, encontramos a invocação de Zumbi dos Palmares,
herói negro do Brasil, que privilegia a tradição literária fundada pelo poeta
romântico brasileiro Castro Alves, que ficou conhecido como “Poeta dos escravos”.
Oh! Musa da poesia
Eu te peço inspiração
Como deste a Castro Alves,
Dá-me a iluminação,
Pra escrever neste cordel
Capítulos da escravidão
(PAIXÃO, F., 2007: 1).
O campo de estudo é, como se percebe, vastíssimo. Neste momento da
investigação, o que já posso reconhecer, no plano das possíveis categorizações futuras, é a presença de diferentes heroísmos quanto à inserção no espaço coletivo. Há heróis e heroínas locais, regionais, nacionais, continentais
e universais — nessas últimas categorias lembro da própria Virgem Maria,
mas também cito o folheto Che Guevara, (2017), de Medeiros Braga. Há heróis e heroínas que transitam do plano histórico ao maravilhoso sem passar
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pelo misticismo. São heróis e heroínas mítico-históricos/as. Há outros e outras, como vimos aqui, que da história se projetam no mito pelo viés místico.
Há, por outro lado, folhetos que privilegiam não a figura do herói ou da heroína, mas eventos de grande impacto, como se vê n’O massacre de Canudos
(2006), de Varneci Nascimento, que versa sobre a trágica Guerra de Canudos
e o genocídio nela envolvido, ou Abolição, um sonho de liberdade (2010), de
Benedita Delazari, cuja matéria épica está clara desde o título. Folhetos que
se inspiram em referentes clássicos, como Espártaco, o libertador (2016), de
Medeiros Braga, ou Helena de Troia e o cavalo misterioso (2000), de Klévisson Viana, certamente merecem olhares específicos. E, finalizando, como não
destacar o maior e mais presente herói dos folhetos de cordel nordestinos, Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o cangaceiro “Lampião”? Em relação
ao trabalho com as imagens, seja na forma de xilogravuras, desenhos, fotografias e uso ou não das cores, nelas apresenta-se outro universo de possibilidades
de leitura.
Sigo, portanto, os caminhos dos estudos épicos, debruçando-me no imenso conjunto de folhetos de cordel épico, o que, certamente, resultará em reflexões mais amadurecidas na medida em que o andar se faça.
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REVISITAÇÃO À “ODISSEIA”
GARRETTIANA
Annabela RITA
(UL-FL/CLEPUL)

R ESUMO: Este trabalho visa observar de que modo Almeida Garrett inscreve a
sua escrita na Literatura e na cultura portuguesas e europeias, assinalando nelas os
modelos e as referências do Cânone literário e estético, em geral. Ao mesmo tempo,
analisar-se-á o modo como as Viagens na Minha Terra se inscrevem num conjunto de
textos que evidenciam a confluência da revisão da História e da Literatura nacionais
na refundação de uma identidade estética genuinamente portuguesa.
PALAVRAS - CHAVE: Almeida Garrett; Odisseia; Romantismo; refundação; identidade nacional; identidade estética.

Com a modernidade, o “désenchantement du monde” (Max Weber, Marcel Gauchet) vai sombreando o imaginário epocal, exprimindo-se na revisitação da memória coletiva e dos textos, episódios e figurações que melhor a
exprimem. É todo um ciclo de chiaroscuro que se desenvolve nas Letras e nas
Artes.
Em texto anterior1 , assinalei o modo como Almeida Garrett parece inscrever a arquitetura de uma série de obras (e, dentro de cada uma, de componentes textuais) na tradição dos polípticos, consagradora, ritualística, identitária, a
tradição e a modernidade, sugerindo a influência do sagrado sobre o profano,
vertida em destino ou fatalidade.

1

RITA, Annabela (2012). Paisagens & Figuras. Lisboa: Esfera do Caos.
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E analisei o tríptico que nos oferece com Camões (1825), Frei Luís de
Sousa (1843-44) e Viagens na Minha Terra (1846) [VMT], cuja relação íntima
destaca no “Prólogo da primeira edição” das Viagens (1846).
Assinalei, também, o modo como na sua génese, se enquadram num projeto romântico (da 1a geração), de herança iluminista, refundador da identidade nacional levantamento e classificação da existência da sua patrimonialidade (material e imaterial), mas, também, de hermenêutica e pedagogia
culturais, base, aliás, de um ideário de inovação em todas as áreas da vida
coletiva sob esse signo nacionalista, com especial destaque para a política e as
artes e letras, onde se elaboram, justificam e propõem novos modelos, novos
cânones.
De facto, e concretizando, a tríade literária garrettiana Camões (1825),
Frei Luís de Sousa (1843-44) e Viagens na Minha Terra (1846) [VMT] vectoria uma reescrita interpretativa e efabulada da história de Portugal à semelhança do modelo do livro dos livros (a Bíblia), biblioteca onde cada um oferece um quadro de uma época e um ensaio de inovação genológica, cada um
deles entretecendo o drama passional e o nacional2 . Tríptico onde se pensam e se exemplificam crises de consciência nacionais, familiares, individuais
e literárias, ou seja, onde a mitologia da História de Portugal se projeta no
espelho mágico das águas fluviais do Tempo (rio Tejo), que os conecta. Tríptico que assegura, também, a representatividade da diversidade genológica
(lírica, teatro e ficção) por cada obra, respetivamente, mas também, dentro de
cada uma delas, conciliando essa diversidade de lugares que a Tópica associa tradicionalmente a cada um dos géneros sob o signo do domínio de um.
Tríptico insinuado como Panteão literário de um culto nacional em cujo altar
cada obra corresponde a um momento, a uma figura, a um modo discursivo,
imagens de um ser coletivo entre o canto lírico, o réquiem e a celebração. Im2

No “Prólogo” da 1.a edição de O Alfageme de Santarém, datado de 1 de Outubro
de 1841, Garrett afirma, significativamente: “Quis-se pintar neste quadro a face da
sociedade em um dos grandes cataclismos por que ela tem passado em Portugal. O
Pintor isolou-se de todo o sentimento e simpatia — paixões políticas não as tem —
para ver e representar, como eles foram, são e hão-de sempre ser, os dois grandes
elementos sociais, o popular e o aristocrático”. E, adiante: “O amor é essencial parte
do drama, porque o drama é a vida, e o amor o essencial parte da vida” — O Alfageme
de Santarém. D Filipa de Vilhena, Porto, Lello Editores, s. d., pp. XIII-XIV. Em
suma, a época de crise sociopolítica é de questionamento da identidade nacional, na
cultura em geral e na literatura em particular. Por isso, o conceito de “português
velho” ou “antigo” (D. João de Portugal, Frei Luís de Sousa, etc.) e a questão de “ser
português” são textualmente equacionados.
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pondo a sua dimensão patrimonial e monumental na cultura portuguesa, que
espelha e cristaliza, num jogo de reflexos.

“G RANDE PLANO ”: AS VMT
Viajante e guia, consagrando no plural aventuroso da dupla escrita e deslocação a cartografia de uma identidade nacional perspetivada a diferentes
níveis, o sujeito de VMT partilha com a comunidade o conhecimento da sua
terra enquanto processo (viagem) e como saber adquirido (cultura). Homo
viator entre Homero (ou Ulisses, personagem) e Cristo, o viajante garrettiano de ambos participa na axialidade social e cultural que reclama para o seu
verbo. E a escrita cartográfica desenvolve-se na senda da horaciana equivalência ut pictura poesis3 (v. cap. XX4 ).
In praesentia
Não é o sublime da montanha, nem o augusto do bosque, nem
o ameno do vale. Não há aí nada que se determine bem, que
se possa definir positivamente. Há a solidão que é uma ideia
negativa. . .
Eu amo a charneca.
E não sou romanesco. Romântico, Deus me livre de o ser — ao
menos, o que na algaravia de hoje se entende por essa palavra.
Ora a charneca dentre Cartaxo e Santarém, àquela hora que a
passámos, começava a ter esse tom, e a achar-lhe eu esse encanto
indefinível.
(VMT, cap. VIII)
A cartografia da escrita autoral das Viagens radica num território comum
(geográfico, social, cultural, iconográfico, retórico, etc.), do evidente, mas
contempla também quer as leituras que dele faz o viajante como “observador
não vulgar”, sensível e erudito, quer o que nele já não está ou de que apenas
3

No verso 361 da sua Ars Poética.
Usarei aqui a edição: GARRETT, Almeida (2004). Viagens na Minha Terra.
Porto: Edições Caixotim. Para facilitar a localização em qualquer edição, referirei,
no caso das citações mais longas, o capítulo.
4
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restam vestígios, e, por vezes, “nem o mais leve, nem o mais apagado vestígio da antiga origem”5 (como é o caso do palácio de Afonso Henriques e da
sua Alcáçova, edifícios da dupla legitimação, sagrada e profana, da fundação
nacional e da monarquia inaugural, e caso, ainda, da história de Joaninha, nuclear na novela), quer, ainda, o que outros nela foram vendo. Entre memória
e esquecimento, como convém à renovação dos laços comunitários após épocas mais conflituosas (guerra civil entre liberais e absolutistas), num itinerário
entre a capital política e a “Porta do Sol”, simbólico caminho do Sol, com
dimensão arqueológica e efabulatória, de sobreimpressão fusional na pátria
nacional.
A paisagem combina natureza e civilização, inscrevendo em si a estética
e a cultura, donde a periodologia6 , que vai sendo esclarecida in praesentia
dos edifícios descritos e mostrados em longa hipotipose (“olhai para eles”)
(VMT: 175): “sublime espectáculo da natureza” (id.: 182), o quadro evoca
o pensamento religioso medieval (que nele reconhecia provas da existência
divina) e favorece um “sonhar acordado” ou “cismar poético” (cap. XXIX)
(ibid.) que conduz à confusão dos tempos e das poéticas (a do sentimento e a
da imaginação, exemplificadas por Byron, Schiller e Camões, por um lado, e
Homero, Goethe, Sófocles e Voltaire, por outro).
O livro constitui o museu, o mapa e a nova-aliança dessa ideia de pátria-nação, conformando fusionalmente o sagrado, o profano e o estético nela
subsumidos7 : uma identidade habitada pelo imaginário de “destino” (VMT:
176). Consubstanciando o pacto social e cultural, faz a ponte entre o seu autor
e a comunidade, solidariza-os. Por outro lado, o livro replica essa função de
aliança no plano estético: tempos, programas estéticos, autores, temas. . . Por
5

“O palácio de Afonso Henriques está como a sua capela: nem o mais leve, nem
o mais apagado vestígio da antiga origem. Sabe-se que é ali pela bem confrontada e
inquestionável topografia dos lugares, por mais nada. . . ”.
6
No sentido em que Vítor Serrão, no seu estimulante A Trans-Memória das Imagens: Estudos Iconológicos de Pintura Portuguesa (Séculos XVI-XVIII), considera as
obras de arte como “jogos de espelhos” e “reservatórios de memórias” transportando
em si “indícios de tempo”, sublinhando a “dimensão memorial das imagens artísticas” e o facto de elas relevarem de “programa[s] artístico[s] preciso[s]”, num raciocínio que o leva a propor “o conceito de trans-memória aplicado ao estudo integral
das imagens artísticas”, às obras como “laboratório[s] de memórias acumuladas, que
sobrevivem e perduram, seja nas franjas do subconsciente, seja na prática da criação
e da re-criação dos artistas” — A Trans-Memória das Imagens: Estudos Iconológicos
de Pintura Portuguesa (Séculos XVI-XVIII), Chamusca, Cosmos, 2007, pp. 7-9.
7
Cf. Benedict Anderson, “Censo, Mapa, Museu”, pp. 221-248.
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isso Garrett o deseja “obra-prima, erudita, brilhante” (id.: 121), para “ilustração” do leitor (id.: 229), onde se inscreve “o mais interessante e misterioso
episódio de amor que ainda foi contado e cantado” (id.: 74), sinalizando um
discurso genologicamente complexo, conjugando o dramático, o narrativo e o
lírico. Livro em cuja meditação podemos pressentir a que Cesário fará de um
“que exacerbe” ou a que informará a dimensão simultaneamente espectral e
epifânica da Mensagem.
No mapa desenhado, a Terra inscreve-se na “nossa península” (id.: 184),
“toda a Península” (id.: 193) fraternizada nessa identidade cultural e estética
tecida de história comum. E essa Terra beira o mar, mescla-se nele, como o
simboliza o verde do vale e dos olhos de Joaninha, cor de que todas derivam
(id.: 152), origem de todas elas. Nesse recorte-relevo cartográfico, faz-se
evocar o camoniano (a “cabeça” da Europa) e anuncia-se o que Pessoa verterá
em “rosto da Europa”: paisagem e retrato justapõem-se e identificam-se nessa
metamorfose de uma no outro8 .
O cronista-viajante assume-se, pois, como arqueólogo da cultura em
questionamento dessa Santarém-Nínive-Pompeia (VMT: 183) onde encontra
“tudo deserto, tudo silencioso, mudo, morto!”, como “grande metrópole de
um povo extinto, de uma nação que foi poderosa e celebrada mas que desapareceu da face da Terra e só deixou o monumento de suas construções
gigantescas” (id.: 174). Arqueólogo que faz ver (“olhai” [id.: 175]) e ouvir
(“Escuta.” [id.: 197]) o outrora nessa morte anunciada, o do “povo de cuja
história ela[, Santarém,] é o livro” e o de Joaninha, ausente da janela: “O
povo [. . . ] ainda existe” (id.: 183), porque “[m]orrer, não morre a terra, nem
a família, nem as raças: mas as nações deixam de existir” (id.: 194). Poeta,
faz ouvir o seu lamento, citando Jeremias (“Quomodo sedet sola civitas!”) no
“lugar de desolação e melancolia” (id.: 196) que descreve com pesar e revolta
relativamente aos governantes, em especial.
E tudo nos conduz “à porta do Sol” a contemplar a paisagem “majestosa,
mas triste” “onde se faziam as execuções em tempos antigos” (id.: 195-196):
“esta derradeira e ocidental parte da nossa Espanha é, geologicamente falando,
já tão África, tão pouco Europa” (id.: 194), que exprime no arbusto designado
por “salgadeira” essa especificidade da cultura peninsular, onde a Europa se
encontra com África, com o mar de permeio, com uma paisagem humana
também contrastiva: entre “os homens do Norte” e “os homens do Sul”, uns,
os “antípodas” dos outros (id.: 18-19). Os segundos, com o “cunho da raça
8

Benedict Anderson também se refere a esta identificação e cristalização da
“‘imaginação nacional’ em acção”, do ponto de vista cultural.
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africana” (id.: 18) são o homólogo humano da paisagem geográfica “já tão
África, tão pouco Europa” (id.: 195).
Retrato e paisagem refletem-se, pois, fazendo-se pensar reciprocamente.
Como se cada um observasse a metamorfose do outro. Porque se modificam
ao mesmo tempo (não ao mesmo ritmo) e no mesmo sentido, refratando-se.
Também porque ambos têm uma anterioridade que buscam para se projetarem
num futuro incerto. E porque ambos estão inscritos em labirintos de espelhos
que os foram plasmando, desde os tempos primordiais (Éden, infância) até à
contemporaneidade.
Esta tópica genológica radica em imagens bem mais pregnantes dos imaginários europeu e universal: a do Éden e a da infância.
No final de um itinerário que plasma o cultural nacional sobre um caminho de ancestral sacralidade, o vale de Santarém insinua-se, também, com
a função da clareira dos bosques sagrados das antigas religiões da natureza
(druídicas e outras): santuário. Matriz de uma identidade e lugar de renovação. Sobreimpressão (vale de Santarém e Éden) impondo-se na génese de
duas narrativas identitárias, a da humanidade e a da “Odisseia” garrettiana,
mas também insinuando a velha ideia de “povo eleito” do nosso imaginário
nacional, na nossa mitologia messiânica, sebastiânica e de V Império.
Por isso, é onde acontece o encontro entre Joaninha e Carlos, Natureza
e Civilização, feminino e masculino, ideal e realidade, passado e presente,
amor e paixão, a diversidade estética e simbólica que assinalei em análise já
publicada9 . Encontro entre diferentes em que o eu se cinde: por isso, amoroso
e fraturante, trágico, resolver-se-á na destruição do passado assinalado pelos
guardiões do caminho do tempo, que aguardam a morte e vigiam a vida, apresentando ao viajante, novo Édipo, a palavra da Esfinge, verbo cifrado: Frei
Dinis e avó Francisca, ambos cegos.

M USEOLOGIA E LEGADO
Se Os Lusíadas (Camões) é Portugal em verso (épica), VMT é, pois, um
“Portugal em prosa” (VMT: 194) oitocentista, mas prosa “inclassificável”, sobrevivente.
Santarém é síntese e sinédoque museológica desse passado em devir, “livro de pedra” “[e]ncadernado a verde e prata” (id.: 183), “lugar de desolação e
9
Cf. Emergências Estéticas, Lisboa, Roma Editora, 2006: “Joaninha adormecida:
um ‘quadro’ habitado de memórias”, pp. 13-28.
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melancolia” (id.: 196), “longa via sacra de relíquias, templos e monumentos”
(id.: 194). À porta do Sol, lugar-templo-ruína ou “grande metrópole de um
povo extinto, de uma nação que foi poderosa e celebrada mas que desapareceu
da face da Terra e só deixou o monumento de suas construções gigantescas”
(id.: 174). Nínive ou Pompeia de Portugal (id.: 183). E Joaninha é o seu
retrato “ideal”, fundida na paisagem, indistinguível dela, que representa:
Sobre uma espécie de banco rústico de verdura, tapeçado de gramas e de macela brava, Joaninha, meio recostada, meio deitada,
dormia profundamente.
A luz baça do crepúsculo, coada ainda pelos ramos das árvores, iluminava tibiamente as expressivas feições da donzela; e as
formas graciosas do seu corpo se desenhavam mole e voluptuosamente no fundo vaporoso e vago das exalações da terra, com
uma incerteza e indecisão de contornos que redobrava o encanto
do quadro, e permitia à imaginação exaltada percorrer toda a escala de harmonia das graças femininas.
Era um ideal do demi-jour da coquette parisiense: sem arte nem
estudo, lho preparara a natureza no seu boudoir de folhagem perfumado da brisa recendente dos prados.
Como nessas poéticas e populares legendas de um dos mais poéticos livros que se tem escrito, o Flos-sanctorum, em que a ave
querida e fadada acompanha sempre a amável santa da sua afeição — Joaninha não estava ali sem o seu mavioso companheiro.
Do mais espesso da ramagem, que fazia sobrecéu àquele leito de
verdura, saía uma torrente de melodias, que vagas e ondulantes
como a selva com o vento, fortes, bravas, e admiráveis de irregularidade e invenção, como as bárbaras endechas de um poeta
selvagem das montanhas. . . Era um rouxinol, um dos queridos
rouxinóis do vale que ali ficara de vela e companhia à sua protectora, à menina do seu nome.
Com o aproximar dos soldados, e o cochichar do curto diálogo
que no fim do último capítulo se referiu, cessara por alguns momentos o delicioso canto da avezinha; mas quando o oficial, postadas as sentinelas a distância, voltou pé ante pé e entrou cautelosamente para debaixo das árvores, já o rouxinol tinha tornado
ao seu canto, e não o suspendeu outra vez agora, antes redobrou
de trilos e gorjeios, e do mais alto da sua voz agudíssima veio
descaindo depois nuns suspiros tão magoados, tão sentidos, que
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não disseras senão que preludiava à mais terna e maviosa cena
de amor que esse vale tivesse visto (id.: 151).

Um “anjo” prestes a despertar para a vida e a ser varrido pelos ventos das
paixões e dos desmandos dos homens, desaparecendo do Éden que, por sua
vez, também se transforma.
Retrato & Paisagem, retrato na paisagem, paisagem com retrato. VMT
oferece-se, por tudo isto, a um (Autor, Leitor) e a outro (Portugal), originais
como “crónica do passado, história do presente, programa do futuro” (id.: 22),
na sequência fusional do canto profano, a épica galvanizadora e consagradora
(Os Lusíadas, “Ilíada dos tempos modernos”, e a Odisseia), e do canto religioso, o lamento (o de Ur e o de Jerusalém), modelos em ponto de fuga, e
na confluência de outros mais próximos de si, divididos entre a “imaginação”
(Homero, Goethe, Sófocles e Voltaire) e o “sentimento” (Byron, Schiller, Camões e Tasso), numa evolução que sugere a “marcha do intelecto” marcada
pela “angliza[ção] do mundo” (id.: 43): de Homero e Eurípedes a Milton,
Shakespeare e Lord Byron.
Tudo, porque pinta a seu modo, assemelhando-se a um pintor medieval:
Mas quando pinto, quando vou riscando e colorindo as minhas
figuras, sou como aqueles pintores da Idade Média que entrelaçavam nos seus painéis, dísticos de sentenças, fitas lavradas
de moralidades e conceitos. . . talvez porque não sabiam dar aos
gestos e atitudes expressão bastante para dizer por eles o que
assim escreviam, e servia a pena de suplemento e ilustração ao
pincel. . . Talvez: e talvez pelo mesmo motivo caio eu no mesmo
defeito. . .
Será; mas em mim é irremediável, não sei pintar de outro modo
(id.: 151).
É por ele e para ele, “povo” a reconstituir como “nação” (id.: 194), que
A. viaja até Santarém e nos faz viajar com ele:
É difícil de explicar-se este fenómeno, interessantíssimo para
qualquer observador não vulgar, que nestas crenças do comum,
nestas antigualhas, desprezadas pela soberba filosofia dos néscios, quer estudar os homens e as nações e as idades onde eles
mais sinceramente se mostram e se deixam conhecer (id.: 192-193).
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É para ele e por ele que, mais de século e meio depois, nos continuamos a
rever a esse espelho mágico do verbo garrettiano. É por nós e para nós que a
lição vibra ainda quando olhamos a nossa terra. . . após a loucura que Joaninha
lega ao Doido de Pátria (1896), de Guerra Junqueiro, que parece regressar
para uma convocatória e esfíngica Mensagem (1934) no século seguinte, que
revê, em transe, toda a História nacional entre figuras e paisagens. À beira-mágoa do tempo e do espaço.
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LITERATURA DE CORDEL.
EXERCÍCIO DIALÓGICO
Dionísio VILA MAIOR
(Universidade Aberta | CLEPUL [Universidade de
Lisboa])

R ESUMO: O que se pretende com este trabalho — norteado pela leitura da História da Imperatriz Porcina (IP) e da Tragédia do Marquês de Mântua (MM), de
Baltasar Dias — é dimensionar estas obras não apenas como textos fundamentais
deste escritor, mas sobretudo como textos que, integrando o quadro da literatura de
cordel, não se eximem a uma longa tradição histórico-cultural (também ela formada
pelo ciclo dos cantos épicos carolíngios — um entre muitos construídos à volta da
figura central de Carlos Magno). Trata-se, no fundo, de perspetivar Baltasar Dias,
cego cantor que vive num tempo de acentuadas transformações, como um escritor do
povo que, especialmente nas vertentes semântica e técnico-discursiva, permanece fiel
a uma tradição — entregando-se a um processo de adaptação e de nacionalização —,
mas também como um autor cujo trabalho de escrita pressupõe alguma singularidade.
Isto implica uma breve consideração sobre a literatura de cordel, nomeadamente o
que diz respeito não só a algumas propostas de classificação desta literatura, à sua
capacidade para testemunhar a História, os costumes e as mentalidades, mas também
à dimensão estético-literária e ao alcance pragmático que lhe estão inerentes. Permanecerá, no entanto, em aberto, uma consideração sobre este epígono vicentino: vê-lo
como um “sublime ignorante” (PICCHIO, L. C., 1969: 105) que procurou escrever e
transmitir simplesmente o que sentia, sem preocupações de comentar a sociedade, ou
como um crítico subtil de um contexto temporal particular, de valores humanos que
continuamente se desessencializam?1
1

Trabalho já publicado na revista Discursos, 14 [II série], Coimbra, Universidade
Aberta, abril, 1997, pp. 53-81. É aqui republicado, depois de, em função dos objetivos gerais programáticos que subjazem à presente publicação, o seu autor ter sido
convidado a com ele participar.
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PALAVRAS -C HAVE: Literatura de cordel; Baltasar Dias; História da Imperatriz
Porcina (IP); Tragédia do Marquês de Mântua (MM).

1. Literatura de cordel: algumas questões iniciais
Ao abordar, ainda que de uma forma liminar, a literatura de cordel, deparamos com uma panóplia de definições, facto que revela a dificuldade em
determinar e conciliar com precisão os campos e os limites conceptuais que
envolvem esse tipo de literatura — questão sobre a qual não se encontra uma
opinião irrefragável. A importância da problemática aqui evocada tem preliminarmente que ver com uma premissa metodológica segundo a qual, mais
do que dar um parecer definitivo, interessa, sobretudo, refletir e interrogar.
Como afirma García de Enterria — numa verdadeira obra de referência
neste domínio (Sociedad y poesia de cordel en el Barroco), obra que, aqui,
seguimos de muito perto (tal como uma outra de Julio Caro Baroja, Ensayo
sobre la Literatura de Cordel) —, será a literatura de cordel “un género ‘fronteirizo”, que participa um poco de todas las características de los restantes
géneros, pero manejadas éstas con sencillez, ingenuidad, tal vez hasta con incultura” (GARCÍA DE ENTERRIA, M. C., 1973: 28), poesia “semipopular”
(idem: 42), poesia “‘a la manera’ tradicional” (idem: 401)? Será a “expresión
perfecta del gusto popular” (CARO BAROJA, J., 1969: 22)? “Contra Literatura”? “Paraliteratura”? O primeiro e originário modo da publicação dos
‘romances’? Subliteratura?
Mais do que avançar para já com uma definição de tipo nominalista, importa referir antes de tudo que as reflexões daí decorrentes reenviam muitas
vezes para outros problemas teóricos, cuja clarificação se torna essencial para
que se possa explicar com uma maior margem de segurança as motivações
mais profundas desta produção literária. Assim, será legítimo perguntar: seria
esta literatura lida? Se sim, por quem? Quem a escrevia? Homens do povo,
ou os que escreviam a literatura oficial?

2. Literatura de cordel: a “expresión perfecta del
gusto popular”
As questões acerca da literatura de cordel colocadas deste modo deverão
ser norteadas por três vetores nucleares: em primeiro lugar, o que assenta na
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dimensão e na capacidade de veiculação cultural desses pliegos sueltos2 ; em
segundo lugar, o que aponta para o modo de perspetivar esta produção literária
não só num contexto global extratextual, mas também nos aspetos parcelares
intratextuais que se revelam como sendo os mais salientes; finalmente, o que
enquadra o cunho pragmático do discurso da literatura de cordel, facto que
2

“Conhecidos [em Espanha] por ‘autos que os cegos vendem’, quer dizer os taxados em dez réis ou oito réis de papel; eram vendidos com cartilhas pelas ruas da
cidade, nas feiras e aldeias” (GOMES, A. F., s/d: 15, n.r. 9). Em Portugal, chamava-se a esses pequenos livros “literatura de cordel” — por serem vendidos “a cavalo
num barbante” (como escreveu Nicolau Tolentino) —, ou “literatura de cego” (CASCUDO, L, C., 1953: 447, n.r. 4). Referindo-se Caro Baroja ao cego cantor, o “ciego
de los romances”, “figura popular en España desde la Edad Media” e que durante “los
siglos XVI, XVII, XVIII e XIX [. . . ] no sólo recitaba, sino que vendia en pliegos de
cuatro caras o ‘planas’, aquellas composiciones y otras en metros diferentes o escritas
en prosa llana”, adianta: “Al conjunto de impresos de esta índole se les llama ‘plegos’,
‘libros”, ‘literatura de cordel’. Algo equivalente, en suma, a la ‘littérature de colportage’ de Francia, objeto del tráfico de buhoneros y vendedores ambulantes” (CARO
BAROJA, J., 1980: 7). Registe-se ainda a definição que Albino Sampaio nos dá de
“teatro de cordel”: “[. . . ] não é um género de teatro, é uma designação bibliográfica.
E essa designação nasceu de os cegos, ou papelistas que o vendiam, o exporem à
venda ‘pendente dum barbante pregado nas paredes ou nas portas”’ (SAMPAIO, A.
F., 1922: 9). Ainda sobre a literatura de cordel, leia-se BOYER, A.-M., 1992: 4760; nessas páginas, Alain-Michel Boyer escreve sobre múltiplos aspetos relacionados
com a literatura de cordel: definição — “Volksbücher na Alemanha, libri popolari
em Itália, pliegos sueltos em Espanha (e literatura de cordel), folhetos em Portugal,
[. . . ] livrets bleus [em França] [. . . ]” (47), “‘folhas volantes’ (broadsides ou broadsheets)” (49); analogias com a paraliteratura — “facilidade de aproximação, de
compra, de leitura, [. . . ] modo como o circuito de venda faz sobressair já [. . . ] técnicas próprias da grande distribuição”, “extensão da sua difusão” (48); relações desta
“literatura de consumo” com a literatura oral e a “literatura legitimada” (49 ss; realce
para o quadro apresentado na página 57, o qual, ainda que muito esquemático, ilustra bem aquelas relações); “origem erudita que remonta por vezes ao séc. XII” (54);
autores — “raramente conhecidos”, “sem direitos sobre os seus escritos”, “chefes,
operários tipográficos”, que “não inventam”, antes recompõem em função dos gostos
do público (53); características temático-estilísticas e estruturais — “evocavam fait
divers espantosos e acontecimentos insólitos” (49), “linguagem simples”, “narrativas
breves” (53); difusão — por “retroseiros ou bufarinheiros [. . . ], de feiras em mercados”, nos “campos”, em pontos estratégicos das “ruas das cidades” (50), mais tarde
por livreiros, “nas grandes feiras anuais” (51); modo como e por quem era lida —
“leitura colectiva”, em “voz alta” (55), dos folhetos “deitados fora depois de lidos
[. . . ] ou reservados para outras utilizações” (51); impressão “pouco cuidada” (51);
apresentação — “dobravam[-se], mas [. . . ] não eram brochadas” (49).
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nos obriga a aceitar esses pliegos sueltos como espaço não autotélico. Tudo
isto sem nos afastarmos da opinião aceite segundo a qual a literatura de cordel
é irredutível a uma única característica que a individualize total e silenciosamente de outras modalidades de literatura.
Cada vez maior é o reconhecimento do grande valor cultural que a literatura de cordel veicula. De facto, são sintomáticas as relações profundas que,
num nível mediato, se encontram entre os pliegos sueltos e um macrocosmos
onde as facetas histórica, social e cultural se relacionam entre si. Ora, qualquer escritor, inserido num contexto particular, interpreta-o de uma maneira
que variavelmente diverge de outro escritor que vivencia as mesmas experiências socioculturais. Neste sentido, também a literatura de cordel refletirá
uma particular “visão do mundo”. Ao ‘abrirmos o pano’ desses pliegos sueltos, deparamos então com uma representação de tipos sociais, ideias morais,
preocupações sociais, usos e costumes, trajos, locuções, pormenores da história universal e/ou particular (cf. GARCÍA DE ENTERRIA, M. C., 1973: 46).
Torna-se, assim, a literatura de cordel veiculadora e depositária de cultura e de
culturas, ou, na expressão de Unamuno, no “sedimento poético de los siglos”
(apud GARCÍA DE ENTERRIA, M. C., 1973: 44).
Não menos pertinente é o valor estético dessa literatura. Neste âmbito, se
há (ou houve) estudiosos (criticados por CARO BAROJA, J., 1969: 21 e 22)
que, inseridos na polémica que esta problemática sempre suscitou, procuram
“esgrimir razones morales contra ella [literatura de cordel]”, e se defendem
os seus argumentos “en nombre del ‘buen gusto”’, outros há que são mais
moderados nas suas posições. Aqueles abjuram a beleza estética da literatura
de cordel, assumindo uma atitude de descrença para com ela — defendem a
pouquidade no que respeita à riqueza lexical, rotulando-a de “despreciable”:
monotonia expressiva, poucas aspirações do ponto de vista literário, uso e
abuso de tópicos, vulgarismos, etc. Para esses, como o Marquês de Santillana, a literatura de cordel é feita por sujeitos “sin ningun orden, regla nin
cuento”. Se, por um lado, não se nega, de um modo geral, limitada riqueza lexical e exíguos recursos literários em muitos dos pliegos sueltos (a vontade de
narrar os acontecimentos tal como se dizia que se tinham sucedido terá estado
na origem dos pliegos sueltos narrativos, o que conduzia a um discurso o mais
objetivo possível), por outro, o que aquele Don Inigo Lopes de Mendonza e
outros (com Don e/ou sem dom) se esquecem é de que todo o conjunto de realizações que um povo idealiza e cria constitui a identidade cultural desse povo;
e de que qualquer obra criada pelo labor humano tem, independentemente de
se lho atribuir, ou não, um determinado índice estético. Por isso, qualquer que
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seja a manifestação literária, quer esteja ou não conforme ao “buen gusto”,
tem, pelo menos, a sua razão de existir.
Deste modo, o que da literatura de cordel, e fundamentalmente das duas
obras de Baltasar Dias — a História da Imperatriz Porcina (IP) e a Tragédia
do Marquês de Mântua (MM) —, se poderá sobretudo reter é essencialmente
o que nela(s) se encontra explícito (e já amplamente reconhecido por autores
como Carolina Michaëlis, Teófilo Braga e Alberto Figueira Gomes), ou seja,
uma grande força expressiva e narrativa, onde a naturalidade e a espontaneidade estilísticas constituem o verdadeiro ‘ciclorama’.
A alusão aos procedimentos estilísticos da literatura de cordel lembra-nos, entretanto, que ela é a “expresión perfecta del gusto popular” (CARO
BAROJA, J., 1969: 22). E que “gusto popular” é este? O gosto do povo “não
muito amigo da complexidade”, como defendia Baroja? O gosto coletivo de
um público em geral, indiferenciado? Seria uma literatura que respondia a
um público inculto e douto? Situado numa zona intermédia entre a ‘cultura’
e a ‘incultura’, essa “diferencia de entendimientos” (LOPE DE VEGA, apud
MENÉNDEZ PIDAL, R., 1964: 98)? O “vulgo”?
Sabe-se que os detentores de capital económico detinham possibilidades
para ter um sólido capital cultural, o que favoreceria a leitura de autores reconhecidos; sabe-se de igual modo que a literatura de cordel era, na sua quase
totalidade, feita por autores considerados ‘menores’; isso apontaria, silogisticamente, para uma situação particular, em que aqueles leitores não se interessariam pela literatura de cordel e, consequentemente, não a leriam —
raciocínio demasiadamente simplista e linear, é certo, mas que não deixa de
ter alguma verdade: de uma maneira geral, a literatura de cordel destinava-se
sobretudo àquele povo que — “fiel a gostos e hábitos fortemente enraizados
no seu quotidiano” (GOMES, A. F., s/d: 11) — recorria ao texto mais ligeiro,
barato e mais facilmente manejável, que lhe proporcionasse a evasão da rotina
do dia-a-dia, que apelasse à espontaneidade, e não à meditação, que refletisse
“las pasiones [. . . ] populares” (CARO BAROJA, J., 1969: 435) — daí se
justificando a presença de uma linguagem emotiva e passional nos pliegos
sueltos, necessária para a adesão do público, de perfil marcadamente popular,
mais ligado à natureza, ao rural, ao campo. Assim escreveria Baltasar Dias
para um povo que gostava do sensacional, de temas vividos, do sentimental (e
patético, por vezes).
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3. A “escola vicentina” e Baltasar Dias
Assim escreviam também os da “escola vicentina”, os chamados “imitadores” de Gil Vicente. Como relembrou Alberto Figueira Gomes (cf. GOMES, A. F., s/d: 10-12; 1961: XX e ss; 1983: 26-28), evocando as posições
de António José Saraiva e de Luciana Stegagno Picchio, se se considerar que
aqueles autores — como António Ribeiro Chiado, Afonso Álvares e Baltasar
Dias, entre outros — mantiveram uma relação de fidelidade variável para com
as formas tradicionais do modelo de auto legado por Gil Vicente, revelaram
uma visível continuidade temática, denotaram múltiplas conexões homológicas com o processo operado por Gil Vicente, no que diz respeito à configuração dos retratos físicos das personagens, enraizaram os seus textos no quotidiano, então, sim, teremos a reconhecida imitação. Por outro lado, seria de
igual modo injusto encarar a sua obra como se pura imitação houvesse. Além
disso, como se sabe, não se tratava propriamente de uma verdadeira escola,
nem tão-pouco de uma escola de imitadores — que teria vivido das “varreduras do mestre”. De facto, para além de, em muitos passos, ser possível
estabelecer uma ligação entre Gil Vicente e os seus sucessores, a emulação
que estes operaram, através da utilização de recursos próprios, constitui, por
si só, fundamento para reformular a expressão “escola de imitadores”. O que
se poderá encontrar em Afonso Álvares, António Prestes, Simão Machado,
Ribeiro Chiado, Baltasar Dias (“o mais popular dos cultores da ‘moralidade’
vicentina” [PICCHIO, L. C., 1969: 104]) e tantos outros é essencialmente um
paralelismo temático com Mestre Gil, correspondência essa que se traduz, no
entanto, num desenvolvimento original por parte daqueles autores; cada um
deles “incute” “à obra produzida feição e inspiração próprias”, tendo naturalmente sempre em vista as “preferências manifestadas pelo público” (GOMES,
A. F., s/d: 11): a configuração de situações, de ideias, da intriga, é geralmente
acionada de modo diferente; além disso, de acordo com o momento histórico,
desenvolvem a tradição e mantêm acesos os sentimentos que constituem o
húmus da vivência do povo, estabelecendo um contacto direto com o povo.
Entre os “escritores do povo”, é Baltasar Dias quem mais se salienta: “De
todos os poetas dramáticos portugueses, é este o mais conhecido e amado
pelo povo; tinha o segredo com que fazia entender-se pela grande e ingénua
alma da multidão”, afirma-o Teófilo Braga (BRAGA, T., 1870-1871: 281).
Pelo convívio direto com o povo, Baltasar Dias — nomeadamente nas duas
obras que nos interessam — espelha, no fundo, o estado de alma daquele. A
Tragédia do Marquês de Mântua e a História da Imperatriz Porcina são duas
obras onde estão contemplados dois topoi europeus — que ganham embora
www.clepul.eu
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uma operacionalidade específica quando reorganizados e submetidos à lavra
de Baltasar Dias, em que o traço da singularidade se assume como uma das
linhas orientadoras da sua produção textual.

4. “Intertextualidade” e “Dialogismo”
Entretanto, não podemos ler estas duas obras como textos fechados em si
mesmos, como mensagens com predicados autárcicos, premissa que, por isso,
leva a encarar Baltasar Dias como um escritor que não se libertou de uma herança de referências culturais e que, consequentemente, não produziu [aqueles] textos de uma forma rigorosamente original, pois eles constituem, em
primeira análise, ecos onde estão projetados de modo especular discursos distantes. Torna-se, por conseguinte, indispensável, antes de mais, esboçar uma
breve reflexão acerca do caráter dialógico e intertextual do discurso verbal,
para depois prolongarmos essas observações preliminares ao âmbito concreto
da Tragédia do Marquês de Mântua e da História da Imperatriz Porcina.
No panorama dos estudos levados a cabo por Mikhaïl Bakhtine, revela-se
com especial importância o seu conceito de dialogismo, conceito que (como
já escrevemos noutro lugar) se alicerça numa determinada conceção da “prática discursiva”, cuja atualização é marcada por um conjunto de circunstâncias
espácio-temporais. Conceito “central, capaz de explicar la condición esencialmente interpersonal y social del lenguaje” (REIS, C., 1989: 55), o perfil semântico do dialogismo bakhtiniano é sobretudo preenchido com os termos interindividualidade, inter-relação e contexto: um enunciado “présuppose toujours des énoncés qui l’ont précédé et qui lui succéderont; il n’est jamais le
premier, jamais le dernier; il n’est que le maillon d’une chaîne et ne peut être
étudié hors de cette chaîne”, escreve (BAKHTINE, M., 1984: 355); ou, “le
text ne vit qu’en contact avec un autre text (contexte)” (idem: 384). Com
estas afirmações, Bakhtine sublinha, assim, a noção de que qualquer texto
verbal mantém sempre alguma relação com outros textos. Numa outra obra,
Esthétique et théorie du roman, Mikhaïl Bakhtine afirma, por outras palavras, a mesma ideia, quando diz que um enunciado “vivant, significativement
surgi à un moment historique et dans un milieu social déterminés, ne peut
manquer de toucher à des milliers de fils dialogiques vivants” (BAKHTINE,
M., 1978: 100). Que outra coisa significam estas palavras senão que um sujeito que produz um discurso se encontra sempre inserido num determinado
contexto e que qualquer discurso, não forçosamente literário, se relaciona diawww.lusosofia.net
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logicamente com outros discursos? O mesmo é dizer que qualquer enunciado
verbal “dialoga” sempre com outros enunciados, situados esses no passado
ou no presente: “[. . . ] le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes)
où on lit au moins un autre mot (texte)”, escreve Julia Kristeva; e, referindo-se já ao conceito de intertextualidade, acrescenta que “tout texte se construit
comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un
autre texte” (KRISTEVA, J., 1969: 145 e 146, respetivamente). Também Augusto Ponzio esclarece que “la logica specifica del testo è una dia-logica, una
dialettica intertestuale. [. . . ] Il senso del testo si decide nella logica della domanda e della risposta, che non sono astratte categorie del Logos, assoluto e
impersonale, ma concreti momenti dialogici che presuppongono un ‘reciproco
trovarsi fuori”’ (PONZIO, A., 1982: 58).
Ora, podemos identificar, em parte, a intertextualidade kristeviana (conceito, aliás, que decorre diretamente do de dialogismo) com a relação que um
texto mantém com outros textos — encarando-o, portanto, como um espaço
verbal percorrido por outros discursos. No entanto, intertextualidade e dialogismo não se encontram numa relação de total similitude. Com efeito, o
dialogismo, nos termos em que Bakhtine o conceituou, implica, fundamentalmente, as seguintes variáveis:
1. o dialogismo é, antes de mais, uma propriedade do discurso,
do emprego da linguagem, um encontro de vozes;
2. qualquer enunciado tem conexões com outros enunciados;
3. um enunciado nunca é autotélico, pois depende sempre de
outros enunciados;
4. qualquer texto, literário ou não, é — por nele convergirem
sempre outros textos — um “grande diálogo”, um espaço que
patenteia, implícita ou explicitamente, uma inter-relação discursiva assente numa relação dialógica;
5. qualquer enunciado contém sempre enunciados alheios que,
ainda que condicionando a liberdade discursiva do sujeito, permitem configurar um texto novo como um espaço de pergunta-resposta, originando, assim, uma contínua dinâmica de transformação, uma vez que os sentidos e os valores (na “Grande
temporalidade”, para utilizar uma expressão bakhtiniana) se modificam;
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6. o dialogismo é, intrinsecamente, compreensão ativa: compreender (interpretar e produzir) um outro enunciado provoca
um enriquecimento do significado e uma dilatação do ato de
produção desse enunciado, pois aquele que interpreta prolonga
por si só o ato produtivo do primeiro enunciado, pelo que o “intérprete” se torna, também ele, “autor”; logo, o dialogismo é
dinâmico, acarretando sempre alguma transcensão de sentido:
“Comprendre c’est mettre en rapport aux autres textes et penser
dans un contexte nouveau (dans mon contexte, dans le contexte
contemporain, dans le contexte futur)” (BAKHTINE, M., 1984:
384);
7. todo o enunciado, sendo dialógico, orienta-se sempre para
o outro — exterior ou não ao enunciador, porque o dialogismo
pode ser também expressão do desdobramento do eu num tu,
também outro —, para alguém capaz de o compreender e de dar
uma resposta (ou seja: há sempre uma “responsividade intrínseca” em toda a produção discursiva; por isso, um enunciado é
sempre uma pergunta);
8. em todo o enunciado, enquanto corpo verbal produzido e atualizado, há sempre uma dimensão concitativa inerente, já que,
pressupondo sempre um destinatário, uma instância que o leia
(e se o lê, responde-lhe), reclama a sua escuta, exige uma réplica: um enunciado “doit être considéré, avant tout, comme
une réponse à des énoncés antérieures à l’intérieur d’une sphère
donnée [. . . ]: il les réfute, les confirme, les complète, prend appui sur eux, les suppose connus et, d’une façon ou d’une autre,
il compte avec eux” (BAKHTINE, M., 1984: 298).
Para uma melhor avaliação dos conceitos de dialogismo e intertextualidade, incidamos desde já atenção especial nos dois últimos pontos. É sabido que o modo como é enquadrada a intertextualidade kristeviana conjuga
a unidirecionalidade implicada pela noção de palimpsesto textual com a intervenção e o acrescento que, num enunciado, se faz a outros já existentes.
Se Julia Kristeva defende que “le “mot littéraire” n’est pas un point (un sens
fixe), mais un croisement de surfaces textuelles, un dialogue de plusieurs écritures: de l’écrivain, du destinataire (ou du personnage), du contexte culturel
actuel ou antérieur” (KRISTEVA, J., 1969: 144), Bakhtine, por seu lado, sublinha que “l’acte de compréhension suppose un combat dont l’enjeu réside
www.lusosofia.net
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en une modification et en un enrichissement réciproques” (BAKHTINE, M.,
1984: 362), vincando, desta maneira, uma conceção dialógica do fenómeno
comunicacional; por outras palavras, não só considera a necessidade de se
vincar um encontro de vozes (encontro esse que comporta avaliações), mas
salvaguarda igualmente o dinamismo dialogal entre passado, presente e futuro
(não permanecendo as suas coordenadas sobre o dialogismo nos limites das
formas palimpsésticas, orientadas somente para o passado). Ou, como afirma
Iris Zavala, a intertextualidade “se limita a la superficie textual, a una reminiscencia y mosaico de citas almacenadas en una suerte de museo imaginario,
desligado de la conciencia coletiva, por ejemplo; teoría que mira ciertamente
con nostalgia al pasado, pero no de manera dinámica, sino como un retorno”;
contrariamente: “[. . . ] la dialogía, la ‘voz enmarcada’ que propone Bajtin,
es fuente de invención y renovación cultural, que revela a su vez proyectos
colectivos del pasado que se incorporan a la lengua nacional, a la individual y
a la de clase en una orquestación orgánica del presente” (ZAVALA, I., 1991:
108). Por este prisma, qualquer enunciado interessa-nos em função de duas
facetas, diferentes, mas complementares: a primeira, que (pelo facto de aquele
implicar a convergência de discursos outros, aos quais responde) incide sobre
o passado; a segunda, que, tácita ou explicitamente, compreende uma solicitação de um contexto posterior:
Se constituant dans l’atmosphère du “déjà dit”, le discours est
déterminé en même temps par la réplique non encore dite, mais
sollicitée et déjà prévue. Il en est ainsi de tout dialogique vivant
(BAKHTINE, M., 1978: 103);
ainda por outras palavras, Bakhtine afirma que o discurso “veut l’audition,
la compréhension, la réponse, et il veut, à son tour, répondre à la réponse, et
ainsi ad infinitum. Il entre dans un dialogue où le sens n’a pas de fin” (BAKHTINE, M., 1984: 337)3 . Note-se, porém, que, ao valorizar a “resposta” do
outro, está Bakhtine obviamente a referir-se menos ao “destinatário real” ao
3

É também sob este ângulo crítico que Augusto Ponzio sintetiza: “Ogni replica
reagisce alla parola altrui, [. . . ] a quella che essa può provocare e cerca di prevenirla
e di risponderle” (PONZIO A., 1980: 114); igualmente Zavala explica: “Del futuro
— podríamos decir — anticipamos ciertas respuestas al hacer ciertas preguntas, del
pasado nos llegan otras a través de nuestro propio lenguaje y de la cultura” (ZAVALA,
I., 1991: 63); ou ainda Morson, quando afirma: “Each act of speech is aware of
potential responses to it, and anticipates them in its composition” (MORSON, G. S.,
1978: 410).
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qual uma mensagem é dirigida do que a um destinatário potencial, reclamado
por essa mensagem, a um “sur-destinataire supérieur (le troisième) dont la
compréhension responsive absolument exacte est présupposée soit dans un
lointain métaphysique, soit dans un temps historique éloigné” (idem: 336).

5. Baltasar Dias, cego músico e cantor, e o cruzamento dialógico com o “Texto palimpséstico”
Assim, ao identificarmos dialogismo com a relação que, em termos semióticos, um texto mantém com outros textos — encarando, deste modo, esse
texto como sendo entretecido pelo diálogo de vários textos —, importa considerar a ideia pela qual a História da Imperatriz Porcina e a Tragédia do
Marquês de Mântua constituem espaços textuais polifónicos onde confluem
várias outras ‘notas’, outros textos (mas onde se metamorfoseiam também
através de um processo de transcensão que se enraíza na consciência individual deste escritor). E se dizemos outros textos, evocamos o que, em termos
cronológicos e ontológicos, é o corpus de textos que existe antes e debaixo dos
dois textos de Baltasar Dias e que, sob as estruturas temáticas destes últimos
podemos ler e decifrar em diferentes modalidades e amplitudes.
Nesta ordem de ideias, o que interessa a partir de agora é (negando-se
o processo de criação ex nihilo por parte do “sublime ignorante” que foi B.
Dias) relembrar as origens e o caminho evolutivo do “texto palimpséstico”
que aflora dialogicamente na estrutura de superfície temática da História da
Imperatriz Porcina e da Tragédia do Marquês de Mântua4 .

5.1. A tradição medieval e o espírito de cavalaria
Baltasar Dias terá vivido entre o final do reinado de D. Manuel e o início
do de D. Sebastião5 .
4

Para o desenvolvimento destas questões, tivemos sobretudo em conta o apoio
bibliográfico essencial de alguns trabalhos de Teófilo Braga (1870-1871; 1881; 1896;
1906a; 1909), Carolina Michaëlis (1934), Luís da Câmara Cascudo (1953) e Alberto
Figueira Gomes (s/d; 1961; 1983).
5
No que diz respeito aos elementos biográficos de B. Dias, ao contexto sociocultural que o rodeou, ao conjunto das suas obras, assim como aos princípios estilístico-ideológicos nelas presentes, remetemos para GOMES, A. F., s/d: 13 ss e 1983: 39
ss.
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E a sua aceitação por parte do povo foi grande, graças, entre outros motivos, à simplicidade da sua linguagem e ao aproveitamento de uma temática
que despertava interesse no povo. Num texto de 1837, sobre o “Teatro Português até aos fins do século XVI”, escreve Alexandre Herculano:
No reinado de D. Sebastião, o cego Baltasar Dias, poeta natural
da Madeira, publicou um grande número de autos e outras obras,
humildes pelo estilo, mas com toques tão nacionais e tão gostosos para o povo, que ainda hoje são lidos por este com avidez.
Correi as choupanas nas aldeias, as oficinas e as lojas dos artífices nas cidades, e em quase todas achareis uma ou outra das
multiplicadas edições dos Autos de S. Aleixo, de S. Catarina e
da História da Imperatriz Porcina, tudo obra daquele poeta cego
do século XVI (HERCULANO, A., 1986: 69).
E, “por ser homem pobre”, vendia e cantava publicamente os seus pliegos
sueltos, revitalizando, deste modo, a imagem antiga do cego músico e cantor6 .
Realce-se, desde já, três pontos: o primeiro diz respeito ao facto de que
muitos cegos eram também autores dos pliegos sueltos que vendiam (como
cegos? “Engaño”, por vezes, como referia Lope de Vega, pois muitos não o
eram); o segundo liga-se com a interferência direta na configuração da massa
humana: referimo-nos à figura popular do “cego dos romances” e ao papel
de destaque que detinha na comunidade; por último, o que contempla o “cego
dos romances” com um estatuto de representação que se adequa às exigências,
neste caso, da sociedade portuguesa (e, mesmo, de uma época). Num tempo
em que a palavra deteria maior valor do que a imagem, o ascendente destes
narradores conferia-lhes não só a autoridade de serem as únicas fontes de
onde o povo poderia receber informações, mas também um especial estatuto
de alguém que, fazendo uso de todo um conjunto de jogos mímicos e vocais,
permitiria ao povo visualizar os acontecimentos.
É neste contexto que surge Baltasar Dias, o “ceguo da ylha da Madeira. . . ”
(“quase o único sucessor português [. . . ] daqueles cegos jograis que cantam velhas façanhas” [VASCONCELOS, C. M., 1934: 256]) — um contexto,
6

Nas antigas populações “scythicas”, prevalecia o costume de cegar os escravos,
que se tornariam depois cantores de narrativas (BRAGA, T., 1981: 38). Nas raças
germânicas, “cego é sinónimo de cantor e poeta” (BRAGA, T., 1885: 130). Em
Portugal e em Espanha, muitos cegos — músicos e cantores — eram os vendedores
de pliegos sueltos, facto que terá contribuído, provavelmente, para que se cunhasse a
expressão “romances de ciego”. Sobre a figura popular e arquetípica do cego cantor,
leia-se CARO BAROJA, J., 1969: 41-50; 1980: 7-8.
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aliás, marcado por profundas modificações culturais. Ainda que no século
XVI cada uma das várias literaturas europeias apresentasse estados muito divergentes de desenvolvimento7 , todo uma miríade de acontecimentos modificava as conceções tradicionais acerca da realidade: o comércio e a atividade
industrial desenvolvem-se; surgem novas aspirações culturais, novas necessidades; a imprensa acelera a difusão de ideias e de notícias, constituindo-se
como um poderoso fator de transformação de mentalidades; as descobertas
modificam as conceções multisseculares acerca do planeta, costumes, crenças; cria-se, com o desenvolvimento técnico, um horizonte de otimismo e de
confiança no futuro; com as ideias de Lutero, divide-se o mundo religioso;
verifica-se a ampla assimilação da cultura greco-latina, já iniciada pelos humanistas em Itália; muitos nobres e eclesiásticos vão, sob a égide da coroa,
para Itália (sobretudo para Florença) para o conhecimento de “letras mais humanas”; durante os governos de D. Manuel e de D. João III, verifica-se uma
forte tendência para a difusão de uma nova cultura literária. . .
Entretanto, em Portugal, a tradição mantinha-se fortemente encravada. E
Baltasar Dias não deixou de a servir com fidelidade, uma vez que a Tragédia
do Marquês de Mântua e a História da Imperatriz Porcina refletem, em muitas vertentes, uma mundividência medieval, justificada, antes de mais, pela
presença de dois eixos temáticos centrais: o cavaleiresco e o religioso (cf.
GOMES, A. F., s/d: 17 ss). No que concerne à Tragédia do Marquês de
Mântua (MM), é o espírito de cavalaria, com as suas modulações — fé na
justiça, honra, heroísmo —, que a orienta e lhe preside. São, por exemplo,
duas as componentes da justiça que guiam os pensamentos e os movimentos
do Marquês de Mântua e do Imperador: o Marquês quer fazer justiça, jurando
“de por armas o fazer”8 , pois Valdovinos, seu sobrinho, fora morto “à traição”
(MM: 331) “com grã falsia” (MM: 315) por D. Carloto, o filho do Imperador9 ; mais do que a justiça divina, o Marquês acredita ainda no valor da honra
que poderá nortear o exercício régio no cumprimento da justiça [humana]. De
facto, o Imperador, mais tarde, perante provas evidentes contra o seu filho,
7

Recorde-se que quando, em Itália, os valores renascentistas entravam em declínio, por volta dos anos 30, as literaturas espanhola e portuguesa começavam a aceitar
esses valores.
8
O juramento (não propriamente este) é outra modulação do ideal cavaleiresco.
9
A partir daqui, quando nos referirmos às duas obras de Baltasar Dias, fá-lo-emos utilizando as seguintes abreviaturas (seguidas de página): IP, para a História
da Imperatriz Porcina (que se encontra em DIAS, B., s/d: 263-303) e MM, para a
Tragédia do Marquês de Mântua (que se encontra em DIAS, B., s/d: 303-349).
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não hesita em condená-lo, porque “Melhor é que o sucessor / padeça morte
sentida, / que ficar o pai tredor: / que será trocar honor, / pela deshonra nascida” (MM: 346); além disso, quer mais a razão “que amizade sem pavor”
(MM: 346); ou, como afirma o Marquês, “convém ao christão / que use mais
de rezão / que de afeição voluntária” (MM: 347)10 .
De notar sobretudo o significado assumido, nestes comportamentos, por
dois elementos; por um lado, aquele que, na linha da tomada de posição do
Marquês, se torna testemunho de uma justiça que roça os limiares da vingança,
atitudes que, no entanto, não representam propriamente o ideal de comportamento atinente ao verdadeiro espírito de cavalaria. Por outro lado, ao falar-se
de justiça régia e em honra, percebe-se que a conexão entre estes dois valores
se fundamenta, antes de mais, num posicionamento específico, naturalmente
assente nas bases medievais do ideal puro de cavalaria. Constituem dois termos que se equacionam perfeitamente e que vão ao encontro da verdadeira
essência cavaleiresca. Se, com a prática dessa justiça, morrer D. Carloto, é
porque a vida (e aqui depara-se-nos um sub-vetor semântico) é uma passagem
breve (“nesta breve vida” [MM: 347]), e “a morte a toda a pessoa” é uma
“Coisa [. . . ] mui natural” (MM: 320); além disso, também outra variante da
justiça — a divina — é pedida (por Valdovinos): é o “Alto Deos Omnipotente”
(MM: 313) quem decidirá, em primeira instância, o rumo que terá a vida de
D. Carloto, pois Ele é o “juiz direito sem par” (MM: 313).

5.2. A mundividência judaico-cristã
Nas últimas palavras transcritas, não está em causa apenas a ilustração
de uma linha temática na Tragédia do Marquês de Mântua, com base num
princípio cuja presença efetiva se identifica com o ideal cavaleiresco. Está
igualmente em causa a necessidade de evocarmos uma outra dominante que
rege a História da Imperatriz Porcina, dominante essa que se integra na esfera da religiosidade. Não nos interessa estudar a biografia de Baltasar Dias,
o que, de facto, constituiria um âmbito merecedor de especiais cuidados, pela
possibilidade de revelar se, por exemplo, B. Dias teve ou não educação religiosa; o que nos interessa especialmente considerar são os termos em que
se configura, ao nível da História da Imperatriz Porcina (IP), um dos fios te10

A própria esposa do Imperador concordara que “melhor é morrer o filho / que
deshonrar o estado” (MM: 345), o que não evitaria, porém, a dor e a tristeza que
sempre a acompanhariam.
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máticos nucleares — o vetor religioso — e, correlatamente, verificar em que
medida essa nota, em relação a esta linha orientadora, é tributária da análise
das virtualidades significativas dessa configuração.
Significativo, neste contexto, é o facto de B. Dias nos deixar transparecer, através do movimento das suas personagens, uma projeção de valores que
eventualmente poderão refletir a sua crença no Evangelho e na Justiça divina.
É graças à intervenção da Virgem Santa Maria que Porcina — a heroína casta,
que fora falsamente acusada pelo cunhado que dela se apaixonara — consegue salvar a sua honra, a sua “limpeza” (IP: 276). A fé que B. Dias mostra
para com o divino poderá, mediatamente, inferir-se na confiança absoluta em
Nossa Senhora, quando o que está em causa é a resolução de problemas de
âmbito moral. E isto independentemente do(s) modelo(s) europeu(s) que circulava(m) na Europa com o já consagrado lugar-comum da interferência da
Virgem. Na verdade, B. Dias poderia não aceitar este episódio e, muito simplesmente, não integrá-lo na sua obra, ou substituí-lo por um outro. Mas são
os melindres que se deduzem no tratamento da linguagem que poderão, em
princípio, e mediatamente, testemunhar e confirmar os seus princípios de fé.
Não é uma linguagem muito rica e exuberante, mas simples, como se pode
comprovar, lendo as palavras que descrevem a chegada da Virgem Santa Maria, que “vinha com magestade”, com a finalidade de “guardar a limpeza / de
quem se a ela recorria. / Chegando com grande amor / onde a Emperatriz
jazia, / disse-lhe [. . . ], / com suave melodia” (IP: 286).
A sintonia de B. Dias com a mundividência judaico-cristã poderá manifestar-se ainda num outro aspeto: a conceção do corpo como obstáculo à progressão espiritual e à consecução de virtudes superiores. Esta convicção está, aliás,
expressa ao longo do universo diegético da História da Imperatriz Porcina.
São os desejos concupiscentes que provocam a morte, em menos tempo que
“uma avé-maria” (IP: 277), dos três homens que querem gozar “primeiro dela
[Porcina], / [antes] que a coma a terra fria” (IP: 276). Um Conde que vem por
acaso [?] “de Jerusalém” (IP: 277) acode aos gritos da Imperatriz e torna-se o
algoz dos três que pretendiam violar a inocente. A problemática da queda do
Homem, consequência das liberdades lascivas do corpo, encontra, aqui, uma
entoação profundamente significativa, que o autor procura denunciar com uma
forte convicção, refletindo, assim, o seu paralelo com os desígnios fundamentais da religião cristã. Albano, irmão do Imperador, e Natão, irmão do Conde,
ofendem a honra de uma “Emperatriz” de “muitas virtudes” (IP: 267), “tão
casta” (IP: 270); ficam “doente[s] de cama muy gafo[s]” (IP: 289 e 295), pois
quiseram transcender o limiar que separava a zona obscena (a deles) da esfera
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pudica e virtuosa (a da Imperatriz). A ofensa que levam a cabo não impede,
todavia, que uma outra diretiva do credo católico desempenhe também um
papel relevante no enorme feixe de sentidos inscritos nesta zona do religioso:
referimo-nos ao perdão, quando o arrependimento se consuma. Com efeito, é
“A Emperatriz piedosa / com a humildade que havia” (IP: 291) que, sofrendo
crueldades e desterro11 , perdoa e faz com que perdoem Natão (que, curado,
“foi-se a fazer penitência” [IP: 294]) e Albano (que “morreu bemaventurado /
porque bem se arrependia” [IP: 303]).
Seria, no entanto, redutor se comprimíssemos nestas duas linhas o valor
destas duas obras que as fazem entroncar em princípios religiosos que marcaram profundamente a mundividência medieval. Mas o que se não pode afastar
totalmente é a noção de que Baltasar Dias é um autor que assenta os pilares da
sua fé nessa imago. Os princípios representados na sua obra permitem-nos,
em segunda instância, relacioná-los com um verdadeiro “crente de convicções
inteiras” (GOMES, A. F., 1961: LII), com um “crente que não discute, nem
duvida, nem interroga” (GOMES, A. F., s/d: 22). É isso que se poderá deduzir
das leituras destes dois textos, quando são analisadas as falas e os movimentos
das personagens. Por elas, a fé do autor poderá — à margem de uma determinada conceção alteronímica e dialógica do fenómeno de produção estético-literária — exprimir-se; pelos lábios das personagens, Dias espelhará então
a sua inspiração cristã, como naquela importante passagem em que Valdovinos, exangue, pronuncia a Salve-Rainha: “Salve, Senhora benigna, / madre de
misericórdia” (MM: 324).
Baltasar Dias refletirá, assim, uma determinada conceção religiosa, em
que o castigo, o arrependimento e o perdão funcionam como três elementos
suscetíveis de informarem situações e conflitos de enorme representatividade
religiosa, desígnios que o caráter certamente cristão do autor pôde concretizar. Com intuitos meramente estéticos? Com intuitos apologéticos? Talvez,
para um cego e poeta lírico, a sua visão interior sentisse a necessidade de
excitar a fé daquele povo que ouvia e lia estas obras; provavelmente este “espírito místico e piedoso” terá percebido que, oferecendo alimento espiritual
ao povo, poderia contribuir para um dos objetivos essenciais do Cristianismo
— a “salvação da alma” (GOMES, A. F., s/d: XLVII) —, tentando para isso
revelar quão belo é o esforço de cada um, quando tem por primeira e última
finalidade atingir a Ideia de Deus.
11

A dor que permite ainda mais o aperfeiçoamento moral é, como se sabe, também
muito cara à imagística cristã medieval.
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6. Baltazar Dias, um “sublime ignorante”
É isto que se pode inferir da leitura da Tragédia do Marquês de Mântua
e da História da Imperatriz Porcina. Seguindo de perto as posições de Teófilo Braga, Luciana Stegagno Picchio e Alberto Figueira Gomes, não se torna
difícil evidenciar esse facto na escrita de B. Dias, numa época de transição e
renovação, em que “o soneto, a canção, o hendecassílabo, o terceto dantesco,
a oitava rima de Policiano” se assumem como “novas formas” (GOMES, A.
F., s/d: 21).
Se é certo que (como, por exemplo, Alberto Ferreira Gomes variavelmente
confirmou) o modo de divisão das cenas, o tom declamatório (tão ao gosto do
público), a poesia em “medida velha” — na Tragédia do Marquês de Mântua
—, a assonância das rimas em “-ia” — na História da Imperatriz Porcina —,
constituem, entre outros, exemplos de uma fidelidade à tradição, também não
é menos verdade que podemos encarar a escrita deste “sublime ignorante”
como sendo “um dos mais felizes autores [. . . ] [da] literatura de cordel” e que
“não era de todo inculto” (PICCHIO, L. C., 1969: 105).
“Poeta de coração sensível”, Baltasar Dias, em função do estatuto social e
ontológico das personagens, utiliza ou um estilo marcado por uma expressiva
simplicidade (quase sempre), ou um estilo cuidado. Repare-se na Tragédia
do Marquês de Mântua, onde, por exemplo, a linguagem do pajem denota um
evidente contraste com a do Imperador ou dos embaixadores (D. Beltrão e o
Duque de Amão), reflexo evidente da consciência atenta do autor da relação
entre a estirpe social da personagem e o discurso por ela utilizado, de modo a
que não resultassem dissonâncias com a tonalidade discursiva exigida. Note-se a sequência que se estende do verso 94 (“Madre minha muito amada”) até
ao verso 113 (“nem louvar-me de esforçado” [MM: 312]) — trecho que se
aproxima do patético e que em parte poderá ilustrar o porquê da aceitação de
B. Dias pelo povo e ainda hoje por uma tão grande “diferencia de entendimientos”.
Além disso, aos pensamentos que Dias coloca na boca de algumas das
suas personagens não faltam alguns rasgos apelativos. Repare-se que, quando
B. Dias coloca os versos “pois quem não só conhece a si / mal conhecerá
ninguém” (MM: 317) nos lábios do moribundo Valdovinos, apelará, em segunda instância, para que cada um se conheça a si próprio antes de ajuizar o
comportamento alheio.
Atente-se igualmente na subtil crítica que o autor tece, pela boca do marquês, às ilusões e desenganos do “triste mundo coitado, / ninguém deve em ti
fiar, / pois és tão desventurado, / que os que tens mais exalçado / mor queda
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lhe fazes dar!” (MM: 317). Registe-se ainda a tirada proverbial do ermitão, já
por si um símbolo da personagem que vive solitária e em oração, quando —
depois de falecer Valdovinos —, como que para atenuar o espírito do marquês,
diz que a “vida é um vento / tão ligeiro de passar / que passa em um momento
/ por nós assim como o ar” (MM: 326).
De igual modo as tiradas e os diálogos entre as personagens revelam uma
grande sensibilidade, uma grande delicadeza de sentimentos por parte de Baltasar Dias, que parece conhecer os condicionalismos socioculturais que determinam o comportamento linguístico daquelas. B. Dias conhece a vera regola,
facto que se pode comprovar, por exemplo (após Valdovinos “expirar), na
diferença que marca os registos linguísticos das tiradas do Marquês e do pajem; por um lado, o enunciado do Marquês, marcado por um registo sublime:
“Quebrem-se minhas entranhas / rompa-se meu coração / com minha tribulação. / Chorem todas as companhas / minha grande perdição, / escureça o sol
com dó, / caiam estrelas do céu, / as trevas de Faraó / venham já sobre mim só,
/ pois minha luz se perdeu / na luz de mui claro dia” (MM: 325); o do pajem,
pelo contrário, é particularizado por uma maior simplicidade: “Ó meu senhor
muito amado / porque vos tornastes pó? / Porque me deixastes só / em este
mundo coitado / com tanta tristeza e dó?” (MM: 325).

7. Baltasar Dias, o nacionalizador de alguns ‘romances’ europeus
Assim, Baltasar Dias terá sido, com certeza, um poeta que agradava à multidão, ao povo: soube percorrer os vários registos linguísticos; soube imprimir
à sua linguagem (como, por exemplo, em quase toda a História da Imperatriz
Porcina) uma tocante intensidade lírico-religiosa. E não será mesmo excessivo pensar que não falta a um Baltasar Dias tradicional momentos inovadores que testemunham alguma originalidade na construção dos seus textos, no
desenvolvimento de tópicos, histórias encantadoras, que eram ouvidas com
agrado pela Europa fora. Na verdade, já estudiosos como Teófilo Braga, Carolina Michaëlis e Alberto F. Gomes cristalizaram a ideia de que Baltasar Dias
foi o nacionalizador de alguns ‘romances’ europeus. De facto, mais do que
introdutor (uma vez que algumas versões desses ‘romances’ já seriam conhecidas entre nós), Dias desenvolve os temas do Marquês de Mântua e da Imperatriz Porcina, tentando provavelmente atingir uma concatenação harmónica
(dialógica) entre um vasto tecido de tradições (no qual as obras em estudo se
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enraízam) que conformam a história da poesia lírica europeia, a imaginação
popular e, também, a sua originalidade.
E falar em ‘romance’ obriga-nos a recuar aos séculos XIII e XIV, em que
a palavra designava “dialectos populares”, servindo igualmente aos “latinistas” “para designar os cantos do povo” (BRAGA, T., 1881: 42), pelo facto de
aqueles “eruditos [. . . ] considerarem os dialectos em que eram cantados como
desprezíveis em comparação à língua latina” (idem: 33)12 ; refere ainda Menéndez Pidal: “La palabra romance en su sentido primario significó ‘lengua
vulgar’, a diferencia de latín [. . . ]; pero además tuvo desde la Edad Media en
el campo literario un sentido vago, designando composiciones varias redactadas en lengua común, no en el latín de los clérigos”; e acrescenta, dizendo
que “se llama romance a un poema extenso escrito en cuartetas del mester de
clerecía, que no se cantaba, sino que se ‘rezaba’ o recitaba” (MENÉNDEZ
PIDAL, R., 1953: 3).
Entretanto, para o povo, esse ‘romance’ tinha o mesmo sentido que ‘estória’13 . E “estória” é a obra intitulada História da Imperatriz Porcina, obra
que, estruturalmente, sofreu sucessivas transformações ao longo dos tempos
(cf. CASCUDO, L. C., 1953: 288-289).
Dois outros aspetos fundamentais importam entretanto, sublinhar: a história da castidade heroica de uma Imperatriz e a sua salvação pela intervenção
do sagrado, motivos que têm como herança tópicos difundidos noutras produções europeias. No que diz respeito ao “romance-conto” que é a História
da Imperatriz Porcina, são fundamentalmente cinco as raízes consideradas
nucleares: as vias francesa, espanhola e oriental, assim como a Gesta Romanorum e a Crescentia14 .
12

Sobre a “génese e o desenvolvimento do romance”, veja-se SILVA, V. M. A.,
1990: 671-684.
13
“[. . . ] do nome dado a esses cantos, ou romance”, escreve Teófilo Braga, “veio a
designação do género poético. O povo porém chamou-lhes Aravia, e mais geralmente
Estória [. . . ]” (BRAGA, T., 1881: 33). Carolina Michaëlis de Vasconcelos sublinha,
também neste contexto, que os romances “primitivos” (do século XV), enraizando-se
mediatamente nos cantares de gesta, “são trechos desligados de cantares jogralescos”,
em que “cada um dos quais equivale a uma das tiradas das gestas [. . . ]”; e continua:
“Estes trechos fixaram-se na memória do povo, por serem os mais impressivos e românticos, e ganharam assim vida independente, lucrando em beleza poética e movimento dramático pelo processo de simplificação e encurtamento, a que a colaboração
popular os submeteu [. . . ]” (VASCONCELOS, C. M., 1934: 12-13).
14
Estas fontes foram estudadas por A. Wallensköld e sistematizadas num importante estudo de Luís da Câmara Cascudo (leia-se CASCUDO, L. C., 1953: 289-313),
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Em todos os finais de século, e sobretudo em todos os finais de milénio,
a História tem testemunhado a emergência no imaginário coletivo de uma atmosfera pessimista de tonalidade crepuscular. E se, para poucos, a aproximação desse fim cronológico é perspetivado como a antecipação de um tempo de
plenitude, para muitos, ele é teleologicamente sentido como aproximação de
um desenlace, fomentando-se sentimentos coletivos de apreensão e fatalismo.
As razões desta atitude fazem, aliás, parte de toda uma cultura ocidental, estando já latentes na sua memória coletiva, como que obrigando, a priori, o
indivíduo a pensar dessa forma. Como afirma M. Bressollette, o fim de século
é um sentimento que resulta de uma evolução, de um “processo subterrâneo”
(BRESSOLETTE, M., 1989: 587-588).
Em tal ambiência se encontra o homem europeu nos finais do século X,
facto que o conduzirá paulatinamente a encontrar no sagrado um termo de
transcensão daquele sentimento de receio do fim do mundo. Por isso, escreve
Cascudo: “No meado do século XI, como consequência dos terrores colectivos do Ano Mil, a devoção à Virgem Santíssima, como intercessora das graças
e defensora dos fiéis ante seu Divino Filho, teve amplitude maior e popularidade absoluta” (CASCUDO, L. C., 1953: 290). Consequentemente, são cada
vez mais os textos apologéticos, que seriam agrupados sob o nome de Miracle
de la Vierge, obedecendo a dois desígnios: o primeiro, já referido, consistia
numa procura do sagrado como forma de salvação da alma e como meio de ultrapassar os medos coletivos; o segundo, na narração dos milagres da Virgem
Maria, incitando a um cada vez maior culto mariano (idem: 290-291).

8. Os motivos da “intervenção da Virgem e da “mulher casta perseguida pelo cunhado”
Importa ainda relembrar a migração de dois outros motivos: a intervenção da Virgem e o da mulher casta perseguida pelo cunhado. Trata-se de dois
motivos codificados pela tradição cultural, com uma estrutura figurativa variavelmente caracterizada por uma certa coesão interna, e que — no que diz
respeito à História da Imperatriz Porcina — se integram no âmbito do dialogismo discursivo.
A este propósito, Luís da Câmara Cascudo (idem: 291-292)15 lembra que,
no século XIII, aqueles motivos se encontram em vários textos: no Alphabetrabalho que seguimos de perto, e para o qual reenviamos a partir de agora, para um
melhor esclarecimento da matéria que se segue.
15
Cf. também BRAGA, T., 1870-1871: 283, 291; PICCHIO, L. C., 1969: 105-
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tum Narrationum (de Étienne de Besançon) e no Speculum Historiale (de Vincent de Beauvais); na obra do monge Gautier de Coinci, intitulada Miracles
de Notre Dame — onde, entre outras, aparece a narrativa “De l’empeeris qui
guarda sa chastée par mout temptations” — narrativa que, na Península Ibérica, teria tido tradução galega, desta resultando, mais tarde, uma versão castelhana (“Muy fermoso cuento de uma santa imperatriz que ovo en RRoma et de
su castidat”); nas Cantigas de Santa Maria (do Rei Afonso X), uma das quais,
a quinta (“Esta é como Santa Maria ajudou a Emperadriz de Roma a sofrelas grandes coitas per que passou”), evoca o milagre da “Madre de Deus” —
episódio este que, divulgado em Espanha (e mais tarde conhecido e adaptado
por Juan Timoneda, que escreve a “Patraña XXI”), transita para Portugal. E
diversas poderiam ter sido as fontes de Afonso X (como este deixa perceber,
quando escreve “E desto vos quer’ eu ora contar, segund’a letra diz / un mui
gran miragre que fazer quis pola Emperadriz / de Roma, segund’eu contar oy”
[METTMANN, W., 1986: 66]), entre elas a versão galega, o Speculum Historiale (de Vincent de Beauvais), ou (como defende Wallensköld) os Miracles,
de Gautier de Coinci (sobre esta questão, leia-se CASCUDO, L. C., 1953:
320-321); Walter Mettmann, porém, afirma, a este propósito, que “a narração muito extensa de Gautier [. . . ] não pode ter sido a fonte [da V Cantiga
de Afonso X]. É provável que o autor da cantiga tenha utilizado uma versão
sucinta em latim, que devia estar muito perto da transmitida por Vincent de
Beauvais, no seu Speculum Historiale [. . . ]” (METTMANN, W., 1991: 80).
Não pertencendo ao intuito deste trabalho dar uma resposta definitiva a
estas questões, o que sobretudo importa, quando estão em causa os prolongamentos e metamorfoses dos motivos acima referidos, é reter o facto de tudo
isto conduzir à ideia de que Baltasar Dias terá conhecido ‘lugares-comuns’
europeus, vindos de França, através do idioma galego, mas que terá tentado
modular a tradução galega (isto evidentemente sem se excluir a hipótese de
que teria conhecido as sequências da história da Imperatriz Porcina — provavelmente já com as deformações populares —, tal como as narra no seu
texto). De qualquer modo, como aponta Cascudo (CASCUDO, L. C., 1953:
326), enquanto Afonso X se refere ao episódio em que o marinheiro se enamora da Imperatriz Beatriz, B. Dias exclui-o; se, na cantiga V, a “emperatriz
de Roma” não perdoa ao marido (“nunca quis / a dona tornar a él”), em B.
Dias, a Imperatriz perdoa ao Imperador (“foram todos bemaventurados” [IP:
303]); o autor das Cantigas de Santa Maria menciona ainda a confissão do
cunhado da Imperatriz Beatriz diante do Papa e do Imperador (“ant’ o Apos-106; VASCONCELOS, C. M., 1934: 199, 240, 256.
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tolig’ e ante vos”), mas Albano confessa-se somente “diante do Emperador
/ e da nobre companhia” (IP: 298) — excluindo, então, B. Dias a presença
individual do Papa, em benefício do coletivo, pois talvez, segundo este autor,
mais do que um desvirtuar de princípios católicos, a atitude anterior de Albano poderia ter sido uma desconsideração e uma afronta em relação a todos
os que rodeavam a Imperatriz.
E a origem asiática do motivo da “mulher casta perseguida pelo cunhado e
falsamente acusado por ele”? Wallensköld situa a sua origem na Índia, tendo
transitado para a Pérsia, onde teria sido integrado em múltiplos contos, que
se podem encontrar em coleções como as Mil noites e uma noite, os Mil e um
dias e o Tuti-Namé (apud CASCUDO, L. C., 1953: 298-301, 312). Mas igualmente documentos como a Gesta Romanorum e a Crescentia (idem: 304-308)
— grupos de textos em latim, com finalidades catequísticas, redigidos nos finais do século XIII, princípios do XIV (Gesta Romanorum), ou conhecidas já
no século XII (Crescentia), e onde aparece, entre outros motivos, a perseguição da esposa casta pelo cunhado — teriam sido fontes de uma literatura de
cordel e de uma tradição oral, e que, por modificações operadas através dos
tempos pelas culturas, pelas mentalidades, terão chegado até Baltasar Dias.
Com tudo isto, torna-se evidente a necessidade de revalorizar um dos aspetos nucleares no âmbito do estudo da procedência e do desenvolvimento
de “motivos dinâmicos” (TOMACHEVSKI, B., 1989: 150) na História da
Imperatriz Porcina, os quais, inscritos numa memória coletiva, e revelando
a condição dialógica das produções discursivas inerentes ao ciclo “Milagres
da Virgem”, constituem os elementos fulcrais do texto de Baltasar Dias e asseguram a sua plenitude: pelas investigações feitas por Wallensköld (apud
CASCUDO, L. C., 1953: 312-313), a versão oriental com o motivo da mulher casta perseguida pelo cunhado ter-se-á fixado na Europa, no século XI,
dividindo-se na coleção Miracle de la Vierge e na Gesta Romanorum. Do
primeiro conjunto de textos ter-se-á destacado e particularizado o episódio da
intervenção da Virgem, com acentuada repercussão em França, em Espanha
e, mais tarde, em Portugal, episódio que Baltasar Dias incluirá na sua História
da Imperatriz Porcina.
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9. O género dos ‘milagres’
Mas o problema da intervenção divina liga-se ainda a um outro domínio
de reflexão: o do género dos ‘milagres’16 . Ora, é no contexto do teatro francês
do século XIV que os ‘milagres’ se assumem de forma destacada. O ‘milagre’, com um enredo confuso, contemplava a intervenção do sobrenatural e
uma finalidade de índole pedagógica. Referindo-se ao género dos ‘milagres’,
“característicos do século XIV em França”, António José Saraiva escreve:
Na sua forma primitiva, antes de ser posto em cena, tal como
se nos apresenta nas Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, o
milagre tinha uma intenção puramente edificativa e repelia todos
os temas de interesse exclusivamente profano. Mas a própria
estrutura do género é caracterizada pelo interesse romanesco: o
milagre supõe sempre uma situação embrulhada cujo desenlace
só pode vir do sobrenatural; desta maneira, todas as situações
difíceis, todos os casos extraordinários e todas as façanhas em
que interviesse de uma maneira próxima ou remota o miraculoso
eram assimiláveis ao género milagre (SARAIVA, J. A., 1942:
59).
Ao longo da sua evolução histórica, o ‘milagre’ começa a transformar-se
no quadro da sua sintaxe dramática interna: no ‘milagre’, o mundo terreno e
o mundo sobrenatural encontravam-se relacionados, mas no sentido em que
o primeiro dependia profundamente do segundo; as duas esferas estavam separadas (o que, segundo José Saraiva, não impedia o seu “cruzamento” “no
palco”), encontrando-se o Homem completamente sujeito à holista vontade
divina. Dessa situação resultava a subordinação total do terreno para com
Deus e, por isso, a noção de que a existência do “homem-paciente” era regida
pelas exigências específicas da intervenção do divino — o qual funcionava,
assim, como “agente externo”, pouco a pouco verificando-se igualmente a sua
insinuação como “inspirador” do desenlace (idem: 60-64).
Ora, é evidente que toda esta questão tem que ver, mediatamente, com
a História da Imperatriz Porcina. E isto por duas razões: em primeiro lugar, é de facto a “Virgem Santa Maria”, a “Madre de Deos” (IP: 286), quem
(indicando a Porcina a erva com a qual ela daria “saúde / a quem a mister havia” [IP: 287]) contribui imediatamente para o desenlace da narrativa (o que
16

Sobre esta problemática, remetemos para SARAIVA, J. A., 1942: 57 ss.
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manifesta, desde logo, a relação de dependência da Imperatriz para com a Virgem). Por outro lado, porém, o facto de a Imperatriz Porcina, no decurso de
toda a sua existência, aceitar — como “agente” responsável e livre — uma
consciente conformação a princípios éticos e morais, evidencia também a sua
condição de ser humano independente da vontade divina; se é verdade que
ela, “em nome do Redemptor” (IP: 287), cura os culpados que a tinham ferido com falsidades e calúnias, também não é menos verdade que ela o faz
seguindo decisões e determinações muito suas; salvá-los, sim, mas com a
garantia de confessarem o “grave pecado” (IP: 292), o que acarretaria, em seguida, a reafirmação e a reposição da honra e da castidade da protagonista.
Não será, assim, gratuita a afirmação segundo a qual, neste texto, a relação
da total dependência do humano para com o divino está, em parte, mitigada,
uma vez que se procura centralizar o comportamento de Porcina no plano
das suas decisões e determinações próprias. Não se abandonando embora o
princípio da submissão do Homem a Deus, nem aceitando dogmaticamente a
elevação do homem a “agente” absoluto da ação, o que está em causa é então
a movimentação da História da Imperatriz Porcina entre as duas posições,
confirmando-se, portanto, uma constante e dinâmica interação entre a “objetivação” e a “subjetivação” das ações da protagonista e, por contiguidade, do
enredo.

10. A Tragédia do Marquês de Mântua e os cantos
épicos carolíngios
É possível agora, então, referirmo-nos às questões atinentes ao estudo do
“romance-diálogo” que constitui a Tragédia do Marquês de Mântua.
Também este romance — onde, como referia Ramón Menéndez Pidal a
propósito de outros romances-diálogo, “la narración era suprimida y la escena
o la situación se desarrollaba toda en forma de diálogo” [MENÉNDEZ PIDAL, R., 1953: 64]) — foi sujeito, ao longo dos tempos, a variações no título,
embora o título considerado mais apropriado desta obra de Baltasar Dias seja
Tragédia do Marquês de Mântua (cf. VASCONCELOS, C. M., 1934: 96) —
o que não impede que, ainda nos nossos dias, haja grupos de teatro (em São
Tomé, por exemplo) que o referem como auto17 .
17

A este propósito, relembre-se, porém, que esta história, “sabida de los niños”
(“tema aproveitado de um romance e transposto para a cena” [GOMES, A. F., s/d:
25]), é referida como “Auto”, na Aulegrafia, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, onde
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De qualquer modo, de acordo com os nossos objetivos, e tal como nas
considerações que foram feitas em relação à História da Imperatriz Porcina,
não interessa aqui equacionar pormenorizadamente as questões que dizem respeito à clarificação do título ou da data da redação da Tragédia do Marquês de
Mântua. Interessa, sim, evocarmos brevemente o caminho histórico-cultural
deste antigo romance que remonta ao ciclo dos cantos épicos carolíngios —
um entre muitos construídos à volta da figura central de Carlos Magno, pelo
que (tendo sobretudo em conta os estudos de Teófilo Braga e Carolina Michaëlis de Vasconcelos) se torna pertinente recordar brevemente os primórdios e o percurso destes cantos, sobretudo para daí partirmos para a busca de
alguns dos princípios em que assenta a Tragédia do Marquês de Mântua e do
Imperador Carlos Magno.
Assim, em primeiro lugar, torna-se necessário recuar até aos inícios do
século XI, quando aparecem as primeiras gestas, como a Chanson de Roland,
a Chanson de Girard de Roussillon (BRAGA, T., 1896: 204). . . Duas particularidades assumem nessas gestas especial importância: por um lado, as lutas
dos “grandes vassalos contra a realeza”; por outro, a figura de Carlos Magno,
personagem histórica célebre cujo perfil e peso considerável na conformação
da forma mentis coletiva (sobretudo, popular) não poucas vezes determinou
a configuração discursiva daqueles cantos épicos, emprestando-lhes uma dimensão histórica e incutindo-lhes, pelo lugar representativo que ocupava no
imaginário popular, uma dinâmica nacionalista (cf. idem: 203-204).
Estes cantares desenvolvidos pelo génio épico francês são mais tarde trazidos para Portugal por cavaleiros que passam pela Península com a finalidade de ajudar D. Afonso Henriques a conquistar Lisboa, cavaleiros esses
que, “ávidos de aventuras heróicas [. . . ], no descanso do arraial se desenfadavam com as suas tradições guerreiras” (BRAGA, T., 1896: 205). No
centro da Península Ibérica, aqueles cantares épicos — sujeitos a um longo
processo de nacionalização, e atingindo uma grande vitalidade até meados do
século XIII, mas refundindo-se até finais do século XIV (VASCONCELOS,
C., 1934: 11 ss) — sofrem um processo de “aristocratização” por poetas “de
engenho e arte” que os refundem em linguagem cuidada e sóbria (processo
que se estende até ao século XVI); mais: pouco a pouco, são “democratizados” por cantores (cegos, jograis) que, participando assim num processo de
receção e transformação, os adaptam ao gosto popular, dando origem a um
aglomerado de composições de contornos diferentes dos primordiais, caracterizadores dos cantos carolíngios, não deixando, no entanto, de se manter
este se refere a uma pessoa que “entra por fegura no Auto do Marquês de Mântua”.
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vinculados aos aspetos essenciais desses cantos; muitos cantores, adequando
então os cantares ao seu destinatário, recorrem a determinadas transformações
técnico-narrativas, situadas sobretudo num plano formal. Sem, todavia, subverterem a essência primordial dos cantos, ativam e propiciam modificações
ao nível da versificação, da linguagem conotativa, e mesmo do enredo: renovam a linguagem e a versificação, procedem a “adições hiperbólicas” em
algumas passagens, “multiplicam episódios” e “ampliam descrições”; destas
recomposições procede “a maravilhosa eflorescência dos romances” (VASCONCELOS, C., 1934: 12). Entretanto, estes “romances” são minimizados
por eruditos como Diego de Burgos, Juan de Mena, Marquês de Santillana
(idem: 12-13), devido essencialmente à valorização da cultura latina e da
palavra escrita em detrimento dos dialetos populares e da palavra oral. No
século XV, muitos espíritos, marcados por uma educação cuidada e elitista, e
paulatinamente desinteressando-se pelos combates sanguinários, proclamam
o divórcio entre a poesia culta (a que consideram sua) e os romances do povo,
que, segundo eles, eram para “gente servil e de baixa condição” (cf. BRAGA,
T., 1881: 43). De qualquer modo, esta ambiência não retraiu o imaginário
popular, pois esses cantos do povo fixaram-se na memória coletiva; como já
lembrámos atrás, muitos desses romances “más viejos non son otra cosa que
un fragmento de poema, conservado en la memoria popular” (MENÉNDEZ
PIDAL, R., 1969: 11); ou, como escreveu Carolina Michaëlis, esses romances
“primitivos”, enraizando-se mediatamente nos cantares de gesta, “são trechos
desligados de cantares jogralescos”, equivalendo “cada um dos quais [. . . ] a
uma das tiradas das gestas”; e acrescenta:
Estes trechos fixaram-se na memória do povo, por serem os mais
impressivos e românticos, e ganharam assim vida independente,
lucrando em beleza poética e movimento dramático pelo processo de simplificação e encurtamento, a que a colaboração popular os submeteu [. . . ] (VASCONCELOS, C. M., 1934: 12-13).
Assim, tendendo “la mayor parte de las veces el fragmento épico [. . . ]
a tomar vida independiente”, e ganhando, “al desgajarse del conjunto de la
gesta [. . . ], sustantividad y vida aparte” (MENÉNDEZ PIDAL, R., 1969: 11
e 12, respetivamente), o trecho solto sofre diversas modificações operadas em
função de cada região particular. Resultado: os muitos e diferentes vulgarismos que nesses trechos penetram, as contaminações e fusões, as omissões
e/ou introduções de episódios narrativos, contribuem para que, de região para
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região, de país para país, e mesmo em cada país, surjam múltiplas variantes,
por vezes desconexas e deturpadas, do mesmo trecho originário. Em Portugal, é pelo trabalho coletivo do povo (“pouco amigo de análises complicadas”)
que os pormenores históricos e os longos episódios narrativos desaparecem;
o fragmento solto é reorganizado, e simplificado, é encurtado; dissolve-se a
parte descritiva em frases feitas ou em textos resumidos; o diálogo, ou torna-se incisivo, ou amplia-se em modo litânico, à semelhança de um baixo continuum; o novo texto ganha mais emoção e subjetividade; os versos circulam
de boca em boca (MENÉNDEZ PIDAL, R., 1969: 12-13; VASCONCELOS,
C. M., 1934: 13, 97-98).
Também o povo português recebeu e transformou, portanto, os poemas carolíngios e os cantares jogralescos; também ele fez e nacionalizou romances;
também ele trabalhou os nomes próprios das personagens dos antigos cantos
carolíngios, naturalizando-os, ridicularizando-os e/ou incutindo-lhes um impulso adverbial (cf. VASCONCELOS, C. M., 1934: 81, 87, 94; BRAGA, T.,
1881: 63-64; 1896: 209): nesse sentido, Beltrão passou a aplicar-se a todo
aquele que mostrava fanfarronice, tal como Roland, que foi modificado para
Roldão; Bauduin de Vannes terá sido modificado para Valdevinos, passando a
significar, na gíria popular, todo aquele que era vadio, devasso (embora este
significado não se aplique, como se pode comprovar, ao Valdevinos da Tragédia do Marquês de Mântua, de Baltasar Dias); Fierabras foi também modificado para Ferrabrás, que se aplicava igualmente a todo o valentão.
Ora, é sabido como Baltasar Dias, também homem do povo, mais do que
simples introdutor, foi o nacionalizador de romances europeus. E falar na nacionalização de tópicos europeus, quando se trata de B. Dias, é valorizar, neste
contexto, a retransmissão de histórias que já arrebatavam os espíritos de outras
zonas da Europa. É Baltasar Dias quem desenvolve em Portugal o romance
sobre o Marquês de Mântua, “um desses velhos romances populares tecidos à
volta de Carlos Magno e da sua época” (GOMES, A. F., 1961: XXXVI) e que
permaneceram durante algum tempo em Espanha. E, nesta fase do trabalho,
a alusão a uma personagem que protagonizava muitos dos romances que corriam em Espanha torna-se pertinente, pois essas narrativas teriam constituído
as fontes de que B. Dias ouvira falar (ou cantar); este autor teria assim conhecido o Romanceiro Espanhol. Com efeito, o tema do Marquês de Mântua terá
sido inspirado em três romances castelhanos (cf. WOLF, F. J.; HOFMANN,
C., 1856: 171-217) que narram a história do Marquês de Mântua e que são
transpostos para a cena como “Tragédia” por B. Dias (a linguagem nobre, as

www.lusosofia.net

168

Dionísio Vila Maior

personagens ilustres e o fim trágico são fatores que em parte ilustram essa
dominação).
Algumas são, portanto, as circunstâncias que, envolvidas no processo de
criação da Tragédia do Marquês de Mântua, afetam esta obra e nela se encontram, ao mesmo tempo, explícita e subtilmente disseminadas, contribuindo
para se legitimar a noção de nacionalização e adaptação.
As histórias sobre o Marquês de Mântua em que se terá inspirado — “romances sobre el Marques de Mantua, Valdovinos y Carloto” (cf. WOLF, F.
J.; HOFMANN, C., 1856: 171 ss) —, reuniu-as Baltasar Dias num só romance, permanecendo fiel à lógica sequencial das ações. Além disto, não se
torna difícil aceitar que terá incluído igualmente inúmeros versos das cantilenas jogralescas, versos que entravam em circulação e que suscitavam variantes e imitações. Confrontemos, por exemplo, algumas passagens de um
dos romances (presentes na Primavera y Flor de Romances. . . ) e da Tragédia
do Marquês de Mântua, passos inscritos no famoso ‘suspiro’ de Valdovinos,
exangue na floresta:
Romance I
pues á los tristes consuelas
(v. 137)
y tu muy precioso Hijo
por mí te plega rogar
que perdone mis pecados
(vv. 139-141)
¡Esposa mia y señora!
(v. 199)
¡Oh mi primo Montesinos!
[. . . ]
¡Ya no esperéis mas de verme
(vv. 207 e 211)
¡Oh esforzado don Ronaldos!
¡Oh buen paladin Roldan!
¡Oh valiente don Urgel!
¡Oh don Ricardo Normante!
¡Oh marques don Oliveros!
¡Oh Durandarte el galan!
¡Oh archiduque don Estolfo!

Tragédia do Marquês de Mântua
consola os desconsolados
(v. 51)
e roga a meu Senhor Deos
que perdoe os meus pecados
(vv. 53-54)
Ó minha esposa e senhora
(v. 74)
Meu amigo Montesinhos,
já nunca mais vos verei
(vv. 126-127)
Ó valentes cavaleiros,
Reinaldos de Montalvão,
ó esforçado Roldão,
ó Marquez Dom Oliveiros,
Dom Ricardo, Dom Dudão,
Dom Gaifeiros, Dom Beltrão,
ó grão Duque de Milão,
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¿Dónde sois todos vosotros?
(vv. 215-223)
¡Oh emperador Cárlo Magno,
[. . . ]
Aunque me mató tu hijo
(vv. 225 e 229)
¡Oh principe don Carloto!
¿que ira tan desigual
te movió sobre tal caso
à quereme así matar
(vv. 233-236)
¡Oh alto Dios poderoso,
justiciero y de verdad,
sobre mi muerte inocente
justicia quieras mostrar!
(vv. 251-254)
Oh triste reina mí madre
[. . . ]
que ya es quebrado el espejo
en que te solias mirar!
(vv. 257 e 259-260)
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que é da vossa companhia?
(vv. 114-121)
Ó Carlos Emperador
[. . . ]
ainda que me matou
vosso filho mui amado
(vv. 140 e 148-149)
o príncipe D. Carloto,
quem, sendo tão desigual,
se moveu a fazer mal
[. . . ]
a teu amigo leal?
(vv. 150-152 e 154)
Alto Deos Omnipotente,
juiz direiro sem par,
sobre esta morte inocente
justiça queirais mostrar
(vv. 155-158)
Madre minha muito amada,
[. . . ]
que quebrado é o espelho
em que vos soheis olhar.
(vv. 94 e 102-103)

Atente-se também na tirada de Valdovinos, no Romance I espanhol —
“¡Oh mundo desventurado; / nadie debe en ti fiar: / al que mas subido tienes
/ mayor caida haces dar!” (vv. 281-284) —, mas que Baltasar Dias cuidadosamente põe na boca do Marquês de Mântua — “Ó triste mundo coitado,
/ ninguém deve em ti fiar, / pois és tão desventurado, / que os que tens mais
exalçado / mor queda lhe fazes dar!” (vv. 291-295); ou ainda, pela boca de
Valdovinos, nos dois textos:
No me pesa del morir
pues es cosa natural
(Romance I: vv. 246-247)

Coisa ? mui natural
a morte a toda a pessoa
(MM: vv. 369-370)

Comparar e sistematizar mais profundamente as diferentes passagens entre, neste caso, o Romance I e a Tragédia do Marquês de Mântua de B. Dias é
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tarefa de um trabalho que exigiria, certamente, muito mais páginas. Mas isso
não impede que se exemplifiquem algumas tiradas que melhor se ajustam,
sinteticamente, ao contexto em que nos encontramos.
Como quer que seja, importa relembrar e sublinhar o papel de B. Dias,
que confere à sua Tragédia do Marquês de Mântua um pendor dialógico.
Já se sabe que a força narrativa, a linguagem vitalista e passional, as unidades dramáticas e temáticas não triviais, são aspetos fundamentais do labor
pessoal de B. Dias. Se considerarmos que o contacto direto que este escritor
manteve com o povo terá propiciado, na Tragédia do Marquês de Mântua,
a manifestação de um lirismo sentimental português, se tivermos em conta a
linguagem simples, os pensamentos ajustados às diferentes situações, o registo linguístico adequado ao estatuto sociocultural da personagem, a grande
sensibilidade de sentimentos expressos nos diálogos (note-se, por exemplo, a
apóstrofe de Valdovinos a sua mãe [MM: 312, vv. 94-113], passagem plena
de delicadeza e de ternura), então haverá algo de dialógico em B. Dias.
Entretanto, falar em dialogismo na Tragédia do Marquês de Mântua é
falar também em depuração.
Baltasar Dias seleciona os episódios mais sugestivos, conformando-se,
por isso, ao gosto do povo. Leia-se a longa introdução do Romance I que
B. Dias condensou, conduzindo rapidamente a ação até Valdovinos. E aqui
a subjetividade e o lirismo baltasariano souberam combinar a entoação discursiva próxima do patético (como se verifica na anaforização, no discurso de
Valdovinos, da partícula “Oh”) com uma ou outra interrogação integrada no
discurso dessa personagem, pretendendo B. Dias, com isso, refletir de outro
modo um estado de espírito atormentado e triste, bem como contribuir para
criar com o público laços de empatia ainda mais fortes.
Atente-se também na ação: começa in media res, ao contrário do Romance I (prescindindo B. Dias dos preliminares, que terá julgado desnecessários), e igualmente de maneira abrupta, com palavras em discurso direto,
desenvolvendo-se cuidadosamente num crescendo de situações inesperadas.
Além disso, provavelmente, como sucede, aliás, em ‘romances’ posteriores,
o protagonista (Marquês de Mântua), no momento da introdução, não seria
visto em cena, só ouvido, talvez pelo facto de que seria mais interessante (e
mais lógico) Valdovinos estar já em palco, exangue e moribundo, aos olhos do
público; tal situação contribuiria para acrescentarmos mais um ponto a favor
da articulação dialógico-discursiva em Dias e do seu romance-diálogo (em
contraste com as três fontes diretas castelhanas, que oscilam entre a narração
e o diálogo).
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E que dizer da intensidade com que o discurso baltasariano de índole
cristã se manifesta em determinadas passagens, como, por exemplo, a oração
que ele coloca no coração exânime de Valdovinos? Note-se na Salve-Rainha
que esta personagem reza antes de morrer, passagem esta também ausente nas
fontes castelhanas, o que contribui para que mais se evidencie a representação
dos valores religiosos de B. Dias (os mesmos, no fundo, do destinatário para
quem se dirige).
Parece-nos também ser imprescindível referir dois pontos: por um lado,
o processo de eliminação que B. Dias opera sobre determinados eventos singulares dos romances castelhanos — como, por exemplo, o cerco de “Paris”
pelo Marquês de Mântua e os seus guerreiros, o julgamento de D. Carloto pelos vários “jueces” (e não diretamente pelo Imperador), os castigos impostos
a D. Carloto (“arrastrado / por el campo y por la arena”, “descabezado / en
un alto cadahalso”, “çe corten los piés y manos”, “descuartizado” [WOLF, F.
J.; HOFMANN, C., 1856: 213-214]), etc.; por outro, o desenvolvimento de
determinadas situações, o que demonstra não só a opção de um autor que terá
resistido a uma mera continuidade da lógica das ações presentes nas fontes
castelhanas, mas também a necessidade eventual de as submeter dialogicamente ao crivo da sua pena, como ainda o seu lirismo religioso. Atente-se,
por exemplo, nos versos 556 a 564: “Chorem todas as companhas / minha
grande perdição, / escureça o sol com dó, / caiam estrelas do céu, / as trevas
de Faraó / venham já sobre mim só, / pois minha luz se perdeu / na luz de mui
claro dia, / claridade sem clareza” (MM: 325); revelam a harmonia, a evocação temporal, a fusão do ‘eu’ com o mundo e a agradável exploração da luz e
da razão — versos, como se vê, capazes de contribuir para o “encantamento
poético” desta obra.
Primordialmente de acordo com o pendor dialógico de que a escrita de B.
Dias se reclamará, a valorização da construção dos versos constitui mais um
fator de confirmação das virtualidades artísticas da mão deste escritor que cria
tensões e fusões entre as palavras, que concebe a poesia também como espaço
de aproveitamento do significante. Repare-se, neste caso, na homologia significativa que se estabelece, a um nível imediato, entre os versos 175-178 —
“não me negueis a verdade, / contai-me vosso pesar, / que vos prometo ajudar
/ com toda a força e vontade” (MM: 314) — e os versos 188-191 — “Dizei-me
vossa agonia, / que se remédio tiver, / eu vos prometo fazer / com que tenhais
alegria” (MM: 314). E que dizer de procedimentos técnico-discursivos como
a anadiplose, presente nos versos 242-247: “[. . . ] ó amargosa ventura, / ó
ventura sem prazer, / prazer cheio de tristura, / tristura que não tem ser! /
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Ó desventurada sorte, / ó sorte sem sofrimento” (MM: 316)? Ou o enjambement, nos versos 255-256: “[. . . ] ó desventurado velho / cativo sem liberdade”
(MM: 316)? Ou ainda o desenvolvimento da mesma ideia em suportes diferentes? Repare-se, a este propósito, nas tiradas do Ermitão (vv. 385-388 e
617-620): “[. . . ] veja este mundo coitado / e não o engane o malvado, / que
não dá por galardão / senão tristeza e cuidado” (MM: 320) e “diria com grã
razão / que este mundo, coitado, / não dá outro galardão, / senão tristeza e
paixão” (MM: 326).
Baltasar Dias terá vivido, agido, sentido, pensado, como um verdadeiro
cristão, é certo. Também criticou a sociedade e os costumes. E especial atenção deve ser conferida à Tragédia do Marquês de Mântua, textual poliédrico,
no qual a articulação entre o nível dos procedimentos estéticos e, sobretudo,
o nível pragmático contribui para o desejado processo de humanização do
mundo e dos valores de Moral e de Justiça que suportam o Homem. Os versos
922-926 (“[. . . ] que, agora, mal pecado, / nenhum rei nem julgador / faz justiça do maior; / mas antes é desprezado / o pequeno com rigor” [MM: 336])
constituem um exemplo evidente do modo como B. Dias teria procurado: a um
tempo, estigmatizar a desindividuação do homem “pequeno” pelo “maior”; a
outro tempo, chamar a atenção para que este procure a sua individualidade,
processo que terminará com a condenação de D. Carloto pelo Imperador, seu
próprio pai — graças à justiça ainda presente nos valores do Imperador, “juiz
sem par” (MM: 332), que, afinal, sempre castiga “o iníquo, / ora seja pobre ou
rico, / ou servo ou grão senhor” (MM: 335).

11. Baltasar Dias não via, mas ouvia, e escrevia, e
sonhava, e acreditava. . .
Em conclusão, deve ser acentuado que, na base da Tragédia do Marquês
de Mântua e da História da Imperatriz Porcina, residirá uma moralidade
(consciente? inconsciente?): a contribuição para aquele que lê (ou ouve; ou
vê, lê e ouve) estas obras se consciencialize do respeito pelos outros; para
que consciencialize — à luz da tradição judaico-cristã — a exigência de reconhecer a sua boa essência, recuperando-se para si mesmo e recuperando
os outros. Estando B. Dias integrado num processo dialógico de absorção e
transformação de múltiplos textos que estão projetados nas duas obras analisadas, não participarão estas no movimento representativo e dialógico da arte?
Não poderíamos, por isso, aceitar, nestas obras, para além de todos os vetores
semânticos e técnico-discursivos trabalhados por B. Dias, um empenhamento
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na procura de uma sociedade mais humanista? Os textos de Baltasar, cremos,
exigiram do público contemporâneo, e exigirão sempre, uma réplica, quer ao
nível da atuação técnico-analítica sobre o texto, quer ao nível do comportamento humanista.
Os públicos veem, sonham, e as verdades nascem (ou morrem). Baltasar
Dias não via, mas ouvia, e escrevia, e sonhava, e acreditava. . .

www.lusosofia.net

B IBLIOGRAFIA F INAL
B IBLIOGRAFIA ATIVA
DIAS, Baltasar (s/d). Autos, Romances de Trovas. Introdução, fixação
de texto, notas e glossário por Alberto Figueira Gomes. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda.

B IBLIOGRAFIA PASSIVA
BAKHTINE, Mikhaïl (1978). Esthétique et théorie du roman. Paris: Gallimard.
BAKHTINE, Mikhaïl (1984). Esthétique de la création verbale. Paris:
Gallimard.
BOYER, Alain-Michel (1992). A paraliteratura. Porto: Rés-Editora.
BRAGA, Teófilo (1870-1871). Balthazar Dias. História do Teatro Português (281-293). Livro I. Porto: Imprensa Portugueza Editora.
BRAGA, Teófilo (1881). Teoria da História da Literatura Portuguesa.
Porto: Imprensa Portugueza Editora.
BRAGA, Teófilo (1885). História da Literatura Portuguesa. Lisboa:
Nova Livraria Internacional.
BRAGA, Teófilo (1896). Introdução à Teoria da História da Literatura
Portuguesa. Porto: Livraria Chardron.
BRAGA, Teófilo (1906a). Romanceiro Geral Português. Vol. I. Lisboa:
Manuel Gomes Editor.
BRAGA, Teófilo (1909b). Romanceiro Geral Português. Vol. III. Lisboa:
J. A. Rodrigues e Ca — Editores.
BRESSOLETTE, M. (1989). “Monde des années 30: cadavre
d’une chrétienté médiévale”. Fins de Siècle. Terme-Evolution-Révolution
(585-596). Actes du Congrès National de la Société Française de Littérature Générale et Comparée — Toulouse / 22-24 septembre 1987. Toulouse:
Presses Universitaires du Mirail.
CARO BAROJA, Julio (1969). Ensayo sobre la Literatura de Cordel.
Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.

Literatura de cordel. Exercício dialógico

175

CARO BAROJA, Julio (1980). Romances de ciego (antologia). 2a ed.
Madrid: Taurus.
CASAS-DELGADO, Inmaculada (2017). Ecos de modernidad y paneuropeísmo en la literatura de cordel española (1750-1850). Tese de Doutoramento. Sevilla: Universidad de Sevilla/Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura.
CASCUDO, Luís da Câmara (1953). Cinco Livros do Povo. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora.
CASTRO, Aníbal Pinto de (1974). Prefácio. Catálogo da Colecção de
Miscelânias. Teatro. Coimbra: Publicações da Biblioteca Geral da Universidade.
GARCÍA DE ENTERRIA, Maria Cruz (1973). Sociedad y poesia de cordel en el Barroco. Madrid: Taurus Ediciones.
GOMES, Alberto Figueira (1961). Prefácio. Autos e Trovas de Baltasar
Dias (IX-LXII). Funchal: Tip. Comércio do Funchal.
GOMES, Alberto Figueira (1983). Poesia e Dramaturgia Populares no
séc. XVI — Baltasar Dias. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa.
GOMES, Alberto Figueira (s/d). Introdução. Baltasar Dias, Autos, Romances de Trovas (9-38). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
HERCULANO, Alexandre (1986). Origens do teatro moderno — Teatro
português até aos fins do século XVI [1837]. Opúsculos V (67-70). Organização, introdução e notas de Jorge Custódio e José Manuel Garcia. Lisboa:
Editorial Presença.
HESSEL, Sónia Maria (2007). O cordel brasileiro como discurso pedagógico: dialogismo e polifonia. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade
Nova de Lisboa / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
KRISTEVA, Julia (1969). Recherches pour une sémanalyse. Paris: Éditions du Seuil.
LIMA, Sônia Maria van Dijck (1997). Diálogo com o Cordel em uma obra
erudita. In Fernando Cristóvão; Maria de Lourdes Ferraz; Alberto Carvalho
[Coords.], Nacionalismo e regionalismo nas literaturas lusófonas (251-254).
Lisboa: Edições Cosmos.
MACHADO, Daniela Lúcia Cavalcante (2013). Literatura de Cordel e a
construção subjetiva do herói. Tese de Doutoramento. Fortaleza: Universidade de Fortaleza.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1953). Romancero Hispánico (Hispano-Portugués, Americano y Sefardí). Tomo I. Madrid: Espasa-Calpe.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1964). De Cervantes y Lope de Vega. 6a

www.lusosofia.net

176

Dionísio Vila Maior

ed. Madrid: Espasa-Calpe.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1968). De Primitiva Lírica Espanõla y
Antigua Épica. 2a ed. Madrid: Espasa-Calpe, pp. 67-90.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1969). Flor Nueva de Romances Viejos.
a
17 ed. Madrid: Espasa-Calpe.
METTMANN, Walter (1991). Os Miracles de Gautier de Coinci como
fonte das Cantigas de Santa Maria. Estudos Portugueses. Homenagem a
Luciana Stegagno Picchio (79-84). Lisboa: Difel.
METTMANN, Walter [ed.] (1986). Cantigas de Santa María I (cantigas 1 a 100). Introducción y notas de Walter Mettmann. Madrid: Editorial
Castalia.
MORSON, Gary Saul (1978). The heresiarch of meta. PTL, 3, pp. 407-427.
NOGUEIRA, Carlos (2012). A literatura de cordel portuguesa. eHumanista, Vol. 21, pp. 195-222.
PICCHIO, Luciana Stegagno (1969). História do Teatro Português. Lisboa: Portugália Editora.
PONZIO, Augusto (1980). Michail Bachtin. Alle origine della semiotica
soviética. Bari: Dedalo.
PONZIO, Augusto (1982). Dialogo e dialettica in Bachtin, Spostamenti:
percorsi e discorsi sul segno (53-61). Bari: Adriatica.
PORFIRO, José Cláudio Mota (1999). Literatura de cordel, educação e
formação da consciência crítica. Tese de Doutoramento. Campinas: Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Educação.
REIS, Carlos (1989). Ideología y pluridiscursividad. Congresso de Literatura (Hacia la literatura vasca) (49-58). Madrid: Ed. Castalia.
RIBEIRO, Elton Ferreira; SILVA, Orlando Ângelo da (2019). A religiosidade na literatura de cordel. Revista Temática, V. 15, N. 1, janeiro, pp.
128-142.
SAMPAIO, Albino Forjaz de (1922). Teatro de Cordel. Lisboa: Imprensa
Nacional de Lisboa.
SARAIVA, António José (1942). Gil Vicente e o fim do Teatro Medieval.
3a ed. Lisboa: Publicações Europa-América.
SILVA, Vítor M. de A. e (1990). Teoria da Literatura. 8a ed. Coimbra:
Livraria Almedina.
TOMACHEVSKI, B. (1989). Temática. In Tzvetan Todorov [Org.], Teoria da Literatura — II (139-182). Lisboa: Edições 70.
VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de (1934). Romances Velhos em

www.clepul.eu

Literatura de cordel. Exercício dialógico

177

Portugal (Estudos sobre o Romanceiro peninsular). 2a ed. Coimbra: Imprensa da Universidade.
WOLF, Fernando José; HOFMANN, Conrado (1856). Primavera y Flor
de Romances — Colección de los mas viejos y mas populares romances castellanos. Berlin: Em casa de A. Asher y Comp.
ZAVALA, Iris M. (1991). La Posmodernidad y Mijail Bajtin — Una poética dialógica. Madrid: Espasa-Calpe.

www.lusosofia.net

Esta publicação foi financiada por Fundos Nacionais através da FCT —
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Projecto
«UIDB/00077/2020»

e

C OLEÇÃO T EMAS C OM ( N ) V IDA
Coordenadores: Dionísio VILA MAIOR e Annabela RITA

A C OLEÇÃO T EMAS C OM ( N ) V IDA é dirigida por Dionísio Vila Maior e Annabela Rita e, no seu Conselho Científico, integra nomes como (entre outros)
Beata Cieszýnska, Fernando Cristóvão, Isabel Ponce de Leão, José Eduardo
Franco, José Jorge Letria, Lilian Jacoto, Luísa Paolinelli, Maria José Craveiro
e Petar Petrov. Sendo uma coleção sujeita a referee, procurará essencialmente
divulgar, de forma metódica, sistemática e selecionada, trabalhos de investigação realizados no âmbito de mestrados e doutoramentos, nas áreas da Literatura e Cultura Portuguesas e da Literatura em interartes.

